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Od autora 

Wiele lat temu odby³em krótk¹ wycieczkê po mini-wysepkach Morza

Karaibskiego. Na jednej z nich, tak ma³ej jak planeta na której ¿y³
legendarny Ma³y Ksi¹¿ê, nie by³o nic poza pla¿¹, skromn¹ restauracj¹ oraz
kilkoma domkami dla turystów. Ani restauracja, ani domki nie mia³y
bie¿¹cej wody pitnej, bo niby sk¹d j¹ miano braæ? Nie by³o te¿
elektrycznoœci. S³owem — oaza naturalnego bytowania! Jednak spaceruj¹c
po wysepce natkn¹³em siê na stoj¹cy pod palm¹ stolik z telefonem. W
istocie by³ to radiotelefon, zasilany z akumulatora. Mo¿na by³o z niego
zadzwoniæ do pobliskiej Kartageny, a przez ni¹ po³¹czyæ ze stolic¹
Kolumbii — Bogot¹, a nastêpnie, dziêki ³¹cznoœci satelitarnej, z wszystkimi
krajami œwiata. Nie wiem, jak czêsto z tego telefonu korzystano, kto i
dok¹d z niego dzwoni³. Skoro by³, widocznie by³ komuœ potrzebny. 

Z kolei niedawno natrafi³em na wiadomoœæ agencji Reutera, ¿e maleñka
wyspa Mauritus, jako pierwszy kraj afrykañski, uruchomi³a
najnowoczeœniejsz¹ sieæ telefonii UMTS. Pozwala ona nie tylko na
³¹cznoœæ g³osow¹, ale szerokopasmowy dostêp do Internetu, przesy³anie
multimediów i wideokonferencjê.

Obie wyspy mog¹ byæ symbolem naszego globu, w którym praktycznie
nie ma ju¿ terenów pozbawionych kontaktu na skalê œwiatow¹. S¹ one
bowiem – u¿ywaj¹c s³ynnego okreœlenia Marshalla McLuhana – czêœci¹
globalnej wioski,  a w³aœciwie - telekomunikacyjnego archipelagu. 

Nie tylko zmienia siê œwiat - zmieniaj¹ siê ludzie, zw³aszcza nastêpuje
dostrzegalna zmiana osobowoœci spo³ecznej m³odego pokolenia na ca³ym
globie - od Stanów Zjednoczonych do krajów Azji i Europy, w tym
oczywiœcie i Polski.  M³ode pokolenie od kolebki ros³o w blasku ekranu
telewizji, a w okresie szkolnym dojrzewa w poœwiacie monitora komputera,
w erze multimediów i Internetu, wpatrzone w ekran telefonu
komórkowego. Nazywam wspó³czesnych m³odych (a w³aœciwie
najm³odszych) - pokoleniem SMS-ów, lub w bli¿szej im angielskiej pisowni
SMS-gener@tion). Jest to pokolenie medialne i mobilne, swobodnie
poruszaj¹ce siê w cyberprzestrzeni, maj¹ce “cyfrowy œwiatogl¹d”.

Rzecz jasna, nowoczesne techniki i instrumenty komunikowania nie s¹
jednakowo wykorzystywane przez wszystkich mieszkañców Ziemi. Na
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pewno ³atwiej jest o dostêp do Internetu w Nowym Jorku ni¿ na
Karaibach. Jednak m³ode pokolenie wszêdzie korzysta siê z nowych
œrodków telekomunikacji. Czêœciej  mieszkanie nie ma bie¿¹cej wody
ani¿eli nie korzysta z telefonu, przynajmniej komórkowego. Oczywiœcie,
zdajê sobie sprawê, ¿e dwie trzecie ludnoœci œwiata jest wy³¹czonych z
nowoczesnej cywilizacji, a wysoko uprzemys³owione kraje Zachodu dzieli
od ich biedniejszych s¹siadów z Po³udnia ogromna luka technologiczna.
Jednak miejscowe elity s¹ pionierami nowych mediów. Nowe i najnowsze
œrodki komunikowania docieraj¹ do najbardziej odleg³ych i gospodarczo
zacofanych pañstw, zwiastuj¹c now¹ erê w dziejach ludzkoœci — erê
cywilizacji informatycznej. Zapewne jest to okreœlenie w odniesieniu do
ca³ego œwiata przedwczesne. Wszak¿e bezspornym faktem jest eksplozja
medialna, czyli pojawienie siê i szybkie upowszechnianie ca³ej gamy
zupe³nie nowych instrumentów gromadzenia, przetwarzania i przesy³ania
informacji oraz ich g³êboki wp³yw na wszystkie sfery ¿ycia cz³owieka. 

W ksi¹¿ce tej staram siê przedstawiæ obraz ca³oœci, który  —  choæ
zapewne nie odkrywczy w szczegó³ach — pozwoli, mam nadziejê, na
lepsze zrozumienie istotnych cech przeobra¿eñ œwiata na pocz¹tku
trzeciego tysi¹clecia. Dlatego te¿ u¿ywam w niej jêzyka jak najprostszego,
koncentrujê siê na sprawach najwa¿niejszych, a pomijam, na tyle, na ile jest
to mo¿liwe, detale techniczne. Nie jest to kompendium, ani tym bardziej
podrêcznik obs³ugi nowych urz¹dzeñ, lecz przegl¹d rozwoju oraz
zastosowañ i spo³ecznych nastêpstw wykorzystywania œrodków
komunikowania i przetwarzania oraz przesy³ania informacji, a krócej
mówi¹c – mediów. 

Dla u³atwienia lektury ograniczy³em naukowy styl przypisów. �ród³a na
których siê opiera³em s¹ wyliczone w koñcowej bibliografii, polskiej i
zagranicznej. Nie ukrywam, ¿e wszystkie fakty i wiele opinii pochodzi z
ksi¹¿ek i artyku³ów oraz informacji od innych autorów. Jednak, jak
zauwa¿y³ pewien filozof, gdy gramy w tenisa, pos³ugujemy siê
jednakowymi rakietami i jedn¹ pi³k¹, lecz ka¿dy gracz ma swój w³asny styl.
Niniejsza ksi¹¿ka opiera siê na mojej wczeœniejszej pracy “Zarys historii i
rozwoju mediów” (przy wspó³pracy z Zbigniewem Bauerem), wydanej w
2001 roku przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w
Krakowie. Wykracza jednak znacznie - objêtoœciowo i treœciowo - poza
tamt¹ publikacjê, ujmuj¹c historiê mediów w ramach dziewiêciu
mediamorfoz, czyli ca³oœciowych transformacji œrodków komunikowania,
od sygna³ów dymnych i tam-tamu do multimediów, Internetu i telefonu
komórkowego. 
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Podstawowy linearny model ludzkiego
komunikowania

wed³ug M. DeFleur i E. Dennis, Understanding Mass
Communication.  Princeton: Houghton Mitffin Company,
1996, str.  9.

Komunikowanie 

S³owo “komunikowanie” wywodzi siê z ³aciñskiego s³owa communicare (byæ
w relacji [w zwi¹zku] z, uczestniczyæ w, zrzeszaæ siê z). Jako termin
"komunikowanie" (lub komunikacja) jest kalk¹ jêzykow¹ z angielskiego
communication. Jako wspó³czesny termin “komunikowanie” (lub
“komunikacja”) jest odnoszony do ³¹cznoœci i porozumiewania siê miêdzy
ludŸmi (komunikacja spo³eczna), bezpoœrednio lub poprzez media (w tym
i komputer).

Media

S³owo wywodzi siê ³aciny, gdzie medius=œrodkowy, a zatem medium odnosi
siê do œrodka, przekaŸnika, oraz œrodowiska w którym zachodzi dane
zjawisko.
Jako wspó³czesny termin “medium” jest odnoszone do technicznych
urz¹dzeñ modyfikuj¹cych naturalne, biologiczne œrodki i formy
przekazywania myœli. 
Marshall McLuhan traktowa³ media jako przed³u¿enie ludzkich zdolnoœci.
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Model telekomunikacji wg. Claude Shannona (1948)



All information in all places at all times.
(Wszystkie informacje w ka¿dym miejscu w ka¿dym czasie)

Gutenberg Two

1.1 Komunikowanie i narodziny mediów

1.1.1 Cz³owiek-komunikator (Homo communicans) 
“Na pocz¹tku by³o S³owo.” Tak zaczyna siê Ewangelia œw. Jana. I

chocia¿ uto¿samia S³owo z Bogiem, to mo¿na go odnieœæ do istoty
ludzkiego komunikowania, opartym na najwa¿niejszym i najwspanialszym
œrodku wyra¿ania i przekazywania myœli, jakim jest mowa artyku³owana.
Mowa jako ¿ywy symboliczny i abstrakcyjny jêzyk ma moc opisywania
nieobecnych lub nawet nieistniej¹cych obiektów i sytuacji. 

Porozumiewanie siê z innymi ludŸmi jest g³ównym œrodkiem
przekazywania doœwiadczenia zbiorowego. Cz³owiek nabywa umiejêtnoœci
¿yciowych, nie tylko naœladuj¹c swych rodziców, ale przede wszystkim ich
s³uchaj¹c. Cz³ekokszta³tne ma³py, które nie potrafi³y mówiæ, wyginê³y. Byæ
mo¿e zosta³y wytêpione przez przez mówi¹cego homo sapiens.

Cz³owiek, co stwierdzi³ ju¿ Arystoteles, jest istot¹ spo³eczn¹ i - jak pisa³
- ze swej natury potrzebuje innych ludzi. ̄ yj¹c razem, musi pozostawaæ w
kontakcie z innymi, sygnalizowaæ im swe stany psychiczne oraz swe
zamiary. Wymaga zatem zdolnoœci wyra¿ania myœli i przekazywania ich
innym.  Podstaw¹ jest tu jêzyk - homo sapiens to homo loquens, cz³owiek
mówi¹cy. Wynalazek mowy i jêzyka oznacza³ przekroczenie natury
sygna³u, który jest zwi¹zany zawsze z konkretnym miejscem, czasem i
sytuacj¹. Cz³owiek tym ró¿ni siê od zwierz¹t, ¿e pos³uguje siê mow¹
artyku³owan¹, w³aœnie s³owami, dla wyra¿ania swych myœli i uczuæ. Wiele
gatunków zwierz¹t, zw³aszcza stadnych, przekazuje sobie sygna³y do walki,
zalotów, odnajdywania po¿ywienia. Zoolodzy opisuj¹ "mowê pszczó³",
czyli skomplikowany taniec, jaki pszczo³y, gdy znajd¹ pokarm, wykonuj¹
przed ulem, symbolicznie wykazuj¹c gdzie nale¿y go szukaæ. Jest to jednak
"mowa" tylko w sensie wywo³ywania po¿¹danego zachowania - pszczo³y
wylatuj¹ z ula we w³aœciwym kierunku. Podobnie, ryki zwierz¹t, kolorystyka
piór w okresie godów, stanowi¹ bodziec do okreœlonych zachowañ,
odstraszania lub nêcenia, jednak nale¿¹ do jakoœciowo innej kategorii
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symbolizowania, ani¿eli ludzki jêzyk. Jêzyk, konkretyzuj¹cy siê jako mowa,
mo¿e byæ okreœlony jako medium spo³eczne - œrodek  przekazywania myœli
od jednej osoby do drugiej. Natomiast zwierzêta, wydaj¹c ró¿norodne
g³osy, które wywo³uj¹ reakcjê, operuj¹ co najwy¿ej sygna³em dŸwiêkowym.

S³owo, jako symbol, przenosi myœl w sfery tak realne, jak imaginacyjne,
w przesz³oœæ i przysz³oœæ na równi z teraŸniejszoœci¹. Fundamentalna rola
jêzyka i mowy dla gatunku homo sapiens nie ulega w¹tpliwoœci. Zasada
symbolizmu – pisa³ Cassirer – ze sw¹ uniwersalnoœci¹ i mo¿liwoœci¹
powszechnego zastosowania jest magicznym kluczem, jest owym „Sezamie,
otwórz siê”, daj¹cym dostêp do specyficznego œwiata cz³owieka, do œwiata
kultury. 

Oczywiœcie przepaœæ artystyczna i etyczna dzieli proste wypowiedzi
¿ycia codziennego (zwroty "idŸ" lub "stój", "lewo"czy"prawo", a zw³aszcza
s³owa nieprzyzwoite lub wulgarne) od poetyckich utworów, jak chocia¿by
jak pocz¹tek homerowskiej Odysei: "Mê¿a g³oœ Muzo, wielce obrotnego",
czy mickiewiczowskiego poematu: "Litwo, Ojczyzno moja”. Jednak
zarówno najprostsze, jak i najbardziej skomplikowane wypowiedzi, opieraj¹
siê specyficznej ludzkiej zdolnoœci i umiejêtnoœci: jêzyku. Ju¿ œw. Tomasz
z Akwinu wskazywa³, ¿e “s³owo zawsze jest czymœ wychodz¹cym od
intelektu”, a wiêc zak³ada rozum. Jest zarazem s³owo czymœ zewnêtrznym,
docieraj¹cym do innych, a wiêc z uwagi na sw¹ fizyczn¹ formê, jest
instrumentem komunikacji spo³ecznej. 

W uzupe³nieniu dziedziczenia genetycznego istoty ludzkie wytworzy³y
unikatowy mechanizm dziedziczenia spo³ecznego. Dziêki niemu m³ode
pokolenie korzysta z wiedzy pokoleñ poprzednich. Oprócz rodziców
równie¿ pozostali ¿ywi i umarli cz³onkowie spo³ecznoœci przekazuj¹ mu
ujête w symbolicznej formie to, co przemyœleli, odczuwali, czynili. Ten
proces nazywa siê komunikowaniem.

Ma³y s³ownik jêzyka polskiego podaje, ¿e „komunikowaæ” oznacza
„podaæ coœ do wiadomoœci; przekazywaæ jak¹œ informacjê, zawiadomiæ o
czymœ”, natomiast „komunikowaæ siê” to „utrzymywaæ z kimœ kontakt,
kontaktowaæ siê, porozumiewaæ siê, udzielaæ siê otoczeniu”.

„Komunikowanie” oraz „komunikowanie siê” mo¿na t³umaczyæ po
polsku jako ³¹cznoœæ. W etymologicznym sensie s³owo “komunikowanie”
wywodzi siê z ³aciñskiego s³owa communicare (byæ w relacji [w zwi¹zku] z,
uczestniczyæ w, zrzeszaæ siê z). Jako termin "komunikowanie" jest kalk¹
jêzykow¹ z angielskiego communication, przyjê³o siê w wielu jêzykach
narodowych. Jednak nadal bywa mylone z œrodkami fizycznej komunikacji,
czyli z transportem. Ci¹¿y bowiem na nim wielowiekowa praktyka
porozumiewania siê na odleg³oœæ. Komunikowanie miêdzyludzkie
wymaga³o dawniej bliskoœci fizycznej, aby j¹ uzyskaæ nale¿a³o do innych
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ludzi podejœæ lub daleko podró¿owaæ. Œrodki transportu, inaczej -
komunikacji: ³odzie, statki, konie, wozy oraz rzeki, morza, kana³y i drogi
by³y równoczeœnie œrodkami ³¹cznoœci. Dlatego w potocznym jêzyku nadal
wahamy siê, czy w³aœciwsze jest s³owo komunikowanie czy raczej
komunikacja, a czêsto po prostu u¿ywamy tych s³ów wymiennie. Nawet w
jêzyku naukowym, termin komunikowanie jest rozumiany szeroko i
wieloznacznie. A wiêc powiada siê, ¿e komunikowanie to transmisja:
"Komunikowanie to przekazywanie informacji”. Ale tak¿e rozumie siê je
jako wymianê myœli i porozumienie: "Komunikowanie to wymiana znaczeñ
miêdzy ludŸmi; mo¿liwa jest w stopniu, w jakim jednostki maj¹ wspólne
postrze¿enia, pragnienia i postawy.

Najbardziej rozpowszechnion¹, a zarazem najbardziej naturaln¹ form¹
komunikowania poœredniego jest mowa oraz towarzysz¹ce jej zachowania
pozajêzykowe, wyra¿aj¹ce siê w intonacji, gestach, mimice, uk³adzie i
pozycji cia³a. Œrodki, jakie s¹ tu wykorzystywane, tj. aparat g³osowy, twarz,
rêka, stanowi¹ element biologicznego wyposa¿enia cz³owieka. Mowa nie
jest zale¿na od bogactwa cz³owieka, poza oczywiœcie bogactwem ducha. I
biedni i bogaci s¹ tu równi, chocia¿ nie maj¹ jednakowych praw zabierania
g³osu. 

W pewnym sensie s³owo jest medium dla jêzyka jako kodu. Czy jest
mówione czy pisane, wymaga nadawcy i odbiorcy, bez nich jest martwe.
Jest zatem swoistym medium komunikacyjnym - jako poœrednikiem - tyle,
¿e nie wy³¹cznie poœrednikiem, ale przede wszystkim  form¹ myœlenia i
komunikowania. Jêzyk bêd¹c powi¹zany z produkowaniem dŸwiêków
(artyku³owanych) jest równoczeœnie tworem spo³ecznym — jego znaczenia
s¹ okreœlone przez kulturê spo³eczeñstwa które siê nim pos³uguje. Jêzyk to
ustalony system znaczeñ, przekazywany w procesie uczenia (a nie
genetycznego dziedziczenia), stale rozszerzany, o skomplikowanej
strukturze wewnêtrznej. Kontakt jêzykowy tworzy wspólnotê duchow¹
opieraj¹c¹ siê na tworzeniu symboli i nasycaniu ich kulturowymi
znaczeniami.

W pewnym sensie równie¿ cia³o jest medium s³u¿¹cym do wyra¿ania
zachowania maj¹cego znaczenie symboliczne. Jest te¿ ono medium
spo³ecznym w tym zakresie w jakim gesty maj¹ arbitralne i konwencjonalne
znaczenie. Zatem wyci¹gniêta d³oñ jest znakiem przyjaznego nastawienia,
a œciœniêta d³oñ mo¿e byæ znakiem wrogoœci. Jednak w momencie
rozpoczêcia bójki, piêœæ nie jest ju¿ znakiem, lecz instrumentem walki. 

Mowa jest œrodkiem komunikowania naturalnym, bezpoœrednim oraz
spersonalizowanym. Naturalnym, gdy¿ opiera siê na biologicznym
wyposa¿eniu cz³owieka, który dziêki specjalnej budowie gard³a, miêœni
jêzyka i innym narz¹dom jest zdolny do wydawania szerokiej skali
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dŸwiêków zwanych artyku³owanymi. Mowa jest ponadto œrodkiem
komunikowania bezpoœrednim w tym sensie, ¿e wymaga bliskoœci
fizycznej, a kontakt rozmówców ma charakter stycznoœci "twarz¹ w twarz".
Mowa jest równie¿ œrodkiem spersonalizowanym, w tym sensie, ¿e
partnerzy zazwyczaj wystêpuj¹ jako znane sobie, a przynajmniej œwiadome
siebie osoby.

Komunikowanie za pomoc¹ mowy jest natychmiastowe i jeœli proces
przebiega normalnie – wzajemne. Mówca i s³uchacz bez trudu mog¹
zmieniaæ siê rolami i wówczas proces komunikowania ma sw¹ formê
podstawow¹ – tj. formê rozmowy. Porozumiewanie siê za pomoc¹ mowy
mo¿e równie¿ przybieraæ inne formy – przemówienia, przes³uchania, spo-
wiedzi, nie mówi¹c ju¿ o licznych odmianach rozmowy, jak dialog, dysputa,
pogawêdka.

Mowa, podobnie jak gest i mimika, z którymi jest zreszt¹ œciœle
zwi¹zana, nale¿y do nietrwa³ych œrodków komunikowania, tzn. zak³ada
jednoczesnoœæ mówienia i s³uchania. Verba volant – s³owa ulatuj¹ - g³osi
sentencja ³aciñskie, sama mowa nie nadaje siê do utrwalenia wiadomoœci
w czasie, czyli zachowania ich dla nastêpnych pokoleñ. S³owo mówione ma
tak¿e ograniczony zasiêg rozchodzenia siê w przestrzeni, gdy¿ wymaga
skupienia s³uchaczy wokó³ mówcy, co znacznie ogranicza ich iloœæ. Platon
uwa¿a³, ¿e idealna spo³ecznoœæ nie powinna byæ liczniejsza ni¿
kilkutysiêczna (a dok³adnie - siedmiotysiêczna), gdy¿ maksymalnie tylko tak
wielka zbiorowoœæ mo¿e siê zebraæ aby wys³uchaæ mówcy. 

Spo³eczeñstwa ludzkie nie mog³yby utrzymaæ swej spoistoœci wewnê-
trznej, nawet w pierwszych okresach swego historycznego rozwoju, gdyby
wy³¹cznie korzysta³y z nietrwa³ych œrodków komunikowania. Cz³onkowie
ludzkiej gromady, wykonuj¹c ró¿ne czynnoœci nie mog¹ przecie¿ stale
przebywaæ w zasiêgu swego wzroku i s³uchu. Aby grupa istnia³a i dzia³a³a
wspólnie, musz¹ funkcjonowaæ sposoby zwo³ywania siê, powiadamiania o
najwa¿niejszych wydarzeniach, przekazywania informacji na odleg³oœæ. W
spo³eczeñstwach dawnych, w których nie znano jeszcze technicznych
œrodków komunikowania, ich funkcje pe³ni³y spo³eczne sposoby
rozpowszechniania wiadomoœci.

Najstarszym z nich jest pog³oska, czyli przekazywanie informacji od
osoby do osoby. Dziêki niej w szybkim czasie o jakimœ wydarzeniu
dowiaduje siê liczebnie du¿a i rozproszona grupa. Jednak¿e ten rodzaj
transmisji jest ma³o rzetelny, gdy¿ poszczególni ludzie mog¹ coœ od siebie
dodaæ, uj¹æ albo przekrêciæ. Niemniej jednak stanowi on dawn¹ i nadal
trwa³¹ formê naturalnej telekomunikacji. 

Równie wa¿ne, jak porozumiewanie siê na odleg³oœæ jest przekazywanie
wiadomoœci w czasie, z pokolenia na pokolenie. W spo³eczeñstwach
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pierwotnych istnia³ tylko biologiczny œrodek utrwalenia informacji - ludzka
pamiêæ. W istocie, ka¿dy cz³owiek ma dwa rodzaje pamiêci: krótkotrwa³¹,
która zatrzymuje aktualne informacje przez moment, a potem gin¹ one z
umys³u, oraz d³ugotrwa³¹, w której pojedyncze fakty oraz struktury i
sytuacje s¹ przypominane, nawet po wielu latach, niekiedy z du¿ym
intelektualnym wysi³kiem. Oba rodzaje pamiêci s¹ potrzebne w ¿yciu, ale
osoby o rozwiniêtych obu rodzajach pamiêci by³y w przesz³oœci
szczególnie cenione jako nosiciele tradycji. 

Niektórzy z nas  posiadaj¹ tzw. pamiêæ fotograficzn¹, potrafi¹
odtworzyæ detale najbardziej z³o¿onych obrazów i sytuacji. Mo¿liwe jest
æwiczenie pamiêci oraz pos³ugiwanie siê technikami jej wzmacniania
(mnemotechnika). Za ich twórcê uchodzi staro¿ytny Grek Simonides.
Uczono siê ca³ych tekstów literackich, a przede wszystkim formu³
matematycznych. Jest oczywiste, ¿e ludzie starsi wiêcej doœwiadczyli i
wiêcej siê nauczyli, tote¿ im w³aœnie niegdyœ przypada³a rola ¿ywych
archiwów i bibliotek, a zarazem nauczycieli m³odego pokolenia. Nie bez
powodu dawniej mawiano, ¿e jak stary cz³owiek umiera, to jakby ginê³a
biblioteka.

1.1.2 Komunikowanie jako proces
Podstawowy proces, który siê wydarza, gdy ludzie porozumiewaj¹ siê,

to komunikowanie oparte na mowie i jêzyku. Jêzyk zatem, i jego u¿ycie,
jest punktem startu dla analizy procesu komunikowania siê ludzi. Z tego
powodu najpierw warto krótko rozwa¿yæ jak odbywa siê komunikowanie
bez mediów. Proces komunikowania komunikowania bezpoœredniego,
twarz¹-w-twarz, ma szeœæ faz, które nastêpuj¹ w kolejnoœci:
1. Akt komunikowania rozpoczyna nadawca, który decyduje jaki chce
przekazaæ komunikat (przekaz) o okreœlonym zbiorze znaczeñ.
2. Nadawca koduje zamierzone znaczenia poprzez w³aœciwy dobór s³ów,
gestów, itp. oraz ich uk³adu (styl, gramatyka).
3. Komunikat jest nastêpnie wyemitowany - wypowiedziany lub pokazany,
tak aby pokonaæ przestrzeñ miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹.
4. Odbiorca, czyli jednostka do której jest skierowany przekaz, zwraca
uwagê i postrzega komunikat jako zbiór o pewnym uk³adzie znaków.
5.Nastêpnie odbiorca odkodowuje komunikat konstruuj¹c w³asne
interpretacje znaczeñ znaków.
6. W rezultacie interpretacji odbiorca pozostaje pod wp³ywem formy i
treœci komunikatu. Oznacza to, ¿e komunikowanie wywiera na niego
pewien okreœlony wp³yw.

Ten linearny bazowy model komunikowania bezpoœredniego redukuje
do podstawowych faz i elementów proces, który w swym normalnym
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przebiegu jest z natury transakcyjny, to znaczy ka¿dy z uczestników
równoczeœnie koduje i dekoduje znaczenia, s³ucha i odpowiada, jakkolwiek
nie zawsze s³ownie. Jest tak¿e zawsze relacyjny, gdy¿ opiera siê na
istniej¹cej relacji spo³ecznej i ugruntowuje wiêŸ miêdzy uczestnikami.

Komunikowanie bezpoœrednie by³o i pozostaje fundamentaln¹ form¹
komunikowania, której wszelkie media w ró¿noraki sposób s³u¿¹, choæ
niekiedy chwilowo j¹ zastêpuj¹. 

Termin medium we w³aœciwym sensie ma znaczenie techniczne. Odsy³a
nas do instrumentów powsta³ych poza ludzk¹ g³ow¹ i jêzykiem. Oprócz
naturalnych form komunikowania istniej¹ bowiem ró¿norodne sztuczne
formy porozumiewania siê ludzi, w których stosowane s¹ specjalnie
stworzone techniki (œrodki), znosz¹ce ograniczenia naturalnych œrodków
przekazu. Przyk³adami mog¹ byæ takie techniki, jak kod Morse'a,
sygnalizacja flagowa, telefon, radio, a tak¿e rylec, pêdzel, d³uto, papirus,
pergamin, papier, dyskietka, maszyna do pisania, maszyna drukarska,
powielacz, kopiarka, taœma magnetofonowa, p³yta kompaktowa,
magnetofon, satelita telekomunikacyjny i wiele, wiele innych. 

1.1.3 Mowa utrwalana przez media
Naturalna komunikacja miêdzyludzka zosta³a rozwiniêta w czasach

prehistorycznych, niepamiêtnych. Czy to oznacza, ¿e nadal komunikujemy
siê tak jak ludzie pierwotni, choæby tak jak staro¿ytni Grecy lub Rzymianie?
W fundamentalnym sensie tak: komunikacja w rodzinie, gronie przyjació³,
rówieœników, jest bardzo podobna. Oczywiœcie nasze s³ownictwo jest
bogatsze, ale i w pewnych sferach ubo¿sze, bowiem wiele dawnych
terminów i s³ów wysz³o z u¿ycia. Inne s¹ dzisiaj tematy rozmów, inne
formy argumentacji. Niemniej, poza trudnoœci¹ znalezienia wspólnych
tematów, zapewne znaj¹c klasyczn¹ grekê lub ³acinê moglibyœmy nieŸle siê
porozumiewaæ w antycznych Atenach lub staro¿ytnym Rzymie.

Czy zatem przez wieki nic siê nie zmieni³o? Wystarczy pomyœleæ o
przybyszu z przesz³oœci, który mia³by ogromne k³opoty we wspó³czesnym
œrodowisku miejski ze zrozumieniem funkcjonowania dziesi¹tków
urz¹dzeñ i aparatów, choæ byæ mo¿e poradzi³by sobie z ich u¿yciem (np.
telefonu). Jedn¹ z ca³kiem nowych sfer tego œrodowiska s¹ urz¹dzenia
zwane mediami. 

Wszystkie te techniki, jak równie¿ ich sk³adowe elementy, narzêdzia lub
materia³y, okreœlane ³¹cznie mianem œrodków, lub - coraz czêœciej -
mediów, usprawniaj¹ porozumiewanie siê. Tworz¹ sygna³y, których nie
mo¿na wywo³aæ pos³uguj¹c siê naturalnymi formami komunikowania.
Przyk³adowo, cz³owiek potrafi wydawaæ ró¿ne dŸwiêki, niemniej dopiero
instrumenty muzyczne rozszerzaj¹ ich gamê i s¹ niezbêdne dla rozwoju
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sztuki muzycznej. 
S³owo medium (œrodek komunikowania) i media (œrodki

komunikowania) nale¿y do najczêœciej u¿ywanych w wspó³czesnym jêzyku
pojêæ abstrakcyjnych. Ogólnie mówi¹c, medium to wszelki œrodek
(instrument, urz¹dzenie) utrwalania informacji w czasie lub przekazywania
jej w przestrzeni. Niestety s³owo to bywa u¿ywane w ró¿norodnych
kontekstach i znaczeniach. A wiêc przez medium mo¿na rozumieæ:

1. Jêzyk (w sensie jêzyka naturalnego) jako œrodek porozumiewania siê w
danej spo³ecznoœci;

2. Znaki jêzykowe lub wszelkie systemy znaków (s³owo mówione, gest,
mimika, obraz);

3. Kody, które s¹ oparte na konwencjach i pozwalaj¹ konstruowaæ
przekazy (alfabet, kod Morse'a, sygnalizacja);

4. Noœniki sygna³ów (jak wibracje powietrza, fale œwietlne, a tak¿e
materia³y, na których znaki zosta³y utrwalone, jak papier, taœma filmowa,
p³yta gramofonowa);

5. Instrumenty pozwalaj¹ce na powielanie, transmisjê lub odbiór przekazu
(prasa drukarska, radiostacja, odbiornik radiowy czy telewizyjny);

6. Instytucje, które tworz¹ przekazy (np. prasa, radio, telewizja). 
Trudno przeceniæ znaczenie poœrednich œrodków komunikowania w

rozwoju spo³eczeñstw. Dziêki ich wymyœlaniu, doskonaleniu oraz
upowszechnianiu komunikowanie miêdzyludzkie uwalnia³o siê stopniowo
od ograniczeñ czasu i przestrzeni. “Ka¿da cywilizacja, aby staæ siê w pe³ni
dojrza³a, potrzebuje œrodków utrwalania ci¹g³oœci i przeciwdzia³ania
zawodnoœci pamiêci ludzkiej”, powiada³ L. Bagby. Potrzebuje zatem
mediów.

Mowa dociera tylko do osób, które s¹ w pobli¿u, co wiêcej zanika zaraz
po jej wypowiedzeniu. Verba volant, scripta manent - s³owa ulatuj¹, pismo
pozostaje; to ³aciñskie powiedzenie wskazuje na ulotnoœæ s³owa
wypowiadanego oraz trwa³oœæ s³owa pisanego. To w³aœnie pismo
pozwoli³o mowie pokonanie czasu i przestrzeni. Z kolei, malarstwo i
fotografia utrwali³y ulotne obrazy, telewizja umo¿liwi³a przesy³anie
obrazów na wielkie odleg³oœci. Telefon i radio transmituj¹ dŸwiêki, p³yty
i pliki  muzyczne mp3 je utrwalaj¹. Udoskonalenia tych wynalazków
polegaj¹ na wierniejszym, szybszym i tañszym przekazywaniu pierwotnych
przekazów, czyli dŸwiêków mowy i muzyki, obrazów, a niekiedy
umo¿liwiaj¹ tworzenie nowych komunikatów (film, fotografia, holografia).
Opis mediów jest zatem opisem coraz bardziej znacz¹cej czêœci ludzkiej
kultury. 

Marshall McLuhan, wielki kanadyjski “prorok ery telewizji”, okreœli³
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media jako rozszerzenie ludzkich zdolnoœci. “Ko³o — pisa³ w pracy
Understanding Media (1964)  — jest przed³u¿eniem nogi, ksi¹¿ka jest
przed³u¿eniem wzroku. Ubranie — przed³u¿eniem skóry. Obwód
elektryczny — przed³u¿eniem centralnego uk³adu nerwowego.” Jest to
trafne spostrze¿enie: media komunikacyjne s¹ przed³u¿eniem ludzkich
efektorów i receptorów s³u¿¹cych emitowaniu i odbieraniu przekazów. Za
McLuhanem mo¿na powiedzieæ, i¿ lornetka jest przed³u¿eniem oka, a tuba
— przed³u¿eniem gard³a. Lecz media w potocznym to zarówno coœ wiêcej,
jak i coœ mniej ni¿ tylko przed³u¿enia naszych zmys³ów. 

1.1.4 Media i terminy pokrewne
Jeszcze w dziewiêtnastym wieku mianem medium nazywano osobê

podatn¹ na wp³yw hipnotyzera, a zw³aszcza osobê uwa¿an¹ przez
spirytystów za zdoln¹ do kontaktowania siê z duchami zmar³ych. Jednak
dzisiaj “medium” oznacza coœ zupe³nie innego. Wszak¿e i wspó³czesne
znaczenie s³owa “medium” jest pochodne od jego pierwotnego
œredniowiecznego filozoficznego znaczenia, w którym medium to
substancja poœrednicz¹ca. Wywodzi siê to s³owo z ³aciny, gdzie
medius=œrodkowy, a zatem medium odnosi siê do œrodka, przekaŸnika,
oraz œrodowiska w którym zachodzi dane zjawisko. A zatem widzenie
wymaga — zdaniem œredniowiecznych ³acinników — narz¹du, czyli oka,
obiektu postrzeganego, oraz medium (w tym przypadku oœwietlenia i fal
œwietlnych). 

Miêdzy zmys³ami cz³owieka a œwiatem zewnêtrznym poœrednikami s¹
fizyczne, materialne media, zale¿ne od ludzkich zmys³ów. Odrêbnym, ale
pokrewnym pojêciem, jest “sygna³”, jako szczególny noœnik informacji
umo¿liwiaj¹cy jej przesy³anie na odleg³oœæ lub w czasie (rejestracjê). Sygna³
mo¿e przybieraæ formê umownego znaku (ruch chor¹giewk¹, znak
drogowy, grafika, litera) lub przebiegu wielkoœci fizycznej, którego co
najmniej jeden parametr (np. kszta³t, czêstotliwoœæ, amplituda) zale¿y od
przesy³anej nim wiadomoœci. Rozró¿nia siê noœniki sygna³ów elektrycznych
(np. zmieniaj¹ce siê napiêcie lub natê¿enie pr¹du), akustycznych
(zmieniaj¹ca siê czêstotliwoœæ dŸwiêku), optycznych (zmieniaj¹ce siê
natê¿enie lub barwa œwiat³a). Fundamentalne znaczenie ma podzia³ na
noœniki sygna³ów analogowych (dostosowane do charakteru sygna³u, np.
obraz lub dŸwiêk) i cyfrowych (tu ju¿ nie ma ró¿nicy).

Postrzeganie ludzkie opiera siê na zmys³ach i na mediach percepcji. W
tym  aspekcie mówi siê o kana³ach — audialnych, wizualnych,
zapachowych, dotykowych i smakowych. Przewód telefoniczny oraz
czêstotliwoœci fal radiowe nazywa siê kana³ami sygna³u. Widaæ wyraŸnie,
¿e medium (g³os), noœnik (fala) i kana³ (przewód, czêstotliwoœæ) s¹



wzajemnie powi¹zane. St¹d te¿ bywaj¹ mylone w jêzyku potocznym.
Dlatego ich konkretne przyk³ady podaje tabelka.

Terminologia medialna

Medium Aparat Noœnik Kana³ Sygna³ Komunikat

mowa jako

medium

biologiczn

o-fizyczne 

-------------

-

media

wtórne

techniczne

“usta i

ucho”

----

fala

dŸwiêkowa

--------------

powietrze

--------

-

dŸwiêk,

g³os

---------

s³owo

mówione

---------

telefon

stacjonarn

y

centrala i

telefon

fala

elektryczna

przewód impuls

pr¹dowy

s³owo

mówione

prasa drukarnia i

nak³ad

papier tytu³

prasowy

typografia

i grafika 

s³owo pisane 

telewizja nadajnik i

odbiornik

fala

elektromag

netyczna

czêstotliw

oœæ

nadawani

a

modulacja

fali

s³owa

mówione,

dŸwiêki,

obrazy

Przyk³adem medium biologiczno-fizycznego jest mowa oparta na g³osie
tworz¹cym fale dŸwiêkowe, noœniku sygna³ów s³ownych. Zale¿y ona od fal
dŸwiêkowych i od aparatu artykulacji mówcy oraz aparatu s³uchowego
odbiorcy jako dekodera sygna³ów akustycznych. Mowa zawiera w sobie
bardziej fundamentalny œrodek komunikowania - jêzyk, kod dla ludzkich
myœli.

Termin “medium” jest odnoszony do technicznych urz¹dzeñ
modyfikuj¹cych naturalne, biologiczne œrodki i formy przekazywania myœli.
Jego przyk³adem jest telefon, przekszta³caj¹cy fale dŸwiêkowe w fale
elektromagnetyczne. S¹ one przesy³ane z pomoc¹ kabli lub drog¹ radiow¹.

 Œrodki komunikowania oparte na biologicznym wyposa¿eniu cz³owieka,
jak mowa artyku³owana, gestykulacja, mimika, itp., okreœlane s¹ jako œrodki
prymarne (pierwotne). S³u¿¹ zarówno ekspresji (wyra¿ania), jak i impresji
(wp³ywania). Odgrywa³y i odgrywaj¹ podstawow¹ rolê w ¿yciu spo³ecznym
i w kulturze. W ostatniej instancji, odbiorc¹ jest przecie¿ cz³owiek i jego
aparat zmys³owy.  Œrodki naturalne maj¹ fundamentalne znaczenie dla
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cz³owieka. S¹ œrodkami interakcji symbolicznej, czyli komunikowania. Gdy
bezpoœrednie spotkanie jest utrudnione, celowe jest wykorzystanie mediów.
Jednak to w³aœciwoœci aparatu biologicznego okreœlaj¹ formy innego
rodzaju mediów, mediów wtórnych.

Pierwszymi rodzajami mediów   wtórnych by³y przedmioty
symbolizuj¹ce pewne idee (np. uk³ad ga³êzi blokuj¹cych drogê,
p³askorzeŸby, rzeŸby, malowid³a, a nawet ubiory, pachnid³a, itp.) oraz
dŸwiêki tworzone z pomoc¹ prostych instrumentów (muzyka). Ka¿de
nowe medium przekracza granice doœwiadczenia zmys³owego osi¹gane
przez wczeœniejsze media i przyczynia do przeobra¿ania i wzbogacania
doznañ. 

Maciej Mrozowski proponuje podzia³ mediów na trzy zasadnicze
kategorie:

1. Œrodki wyra¿ania, do których nale¿¹ wszelkie postacie zachowania
s³ownego i pozas³ownego, a wiêc mowê, mimikê, gesty itd. 

2. Œrodki rejestracji, obejmuj¹ce narzêdzia przystosowane do utrwalania
okreœlonych symbolicznych zachowañ ludzkich. Nale¿¹ tu proste
narzêdzia, jak o³ówek, karta papieru, oraz tak skomplikowane, jak
magnetowid, odtwarzacz DVD, twardy dysk, serwer komputerowy. 

3. Œrodki transmisji, obejmuj¹ce instrumenty przesy³ania, a tak¿e
powielania zarejestrowanych symbolicznych zachowañ ludzkich (radio,
telewizja, druk), a tak¿e Internet. 

Ten podzia³ podkreœla ró¿nice miêdzy technologiami medialnymi
zorientowanymi na dystrybucjê, transmisjê, przekaz - informacji, wiedzy,
sztuki, oraz technologiami nastawionymi na ekspresjê, wyra¿anie -
tworzenie nowych form i treœci przekazów. Niekiedy jedno medium ma
cechy obu - na przyk³ad SMS - krótka wiadomoœæ tekstowa - s³u¿y
powiadomieniu odbiorcy (w stylu depeszowym, pocztówkowym, itp.), ale
dla pewnych osób jest form¹ ich oryginalnej s³ownej ekspresji - uk³adania
bon motów, powiedzonek, ¿artów, itp. 

Mo¿na - za Paulem Levinsonem - dzieliæ media na stacjonarne i
mobilne. Istotny bêdzie tak¿e podzia³ na te, które s¹ produkowane dla
u¿ytkownika (o³ówek, papier, maszyna do pisania, komputer, aparat
fotograficzny, itp..) oraz takie, do których operator zapewnia
u¿ytkownikowi jedynie dostêp (np. media sieciowe, jak telefon czy Internet,
ale dopiero u¿ytkownik wype³nia je informacj¹-treœci¹) oraz takie, w
których operator zapewnia funkcjonowanie, ale wymagaj¹ tak¿e
profesjonalnych dostawców treœci (kontentu). Ta ostatnia, trzecia kategoria,
obejmuje w szczególnoœci tzw. media masowe, czyli prasê, radio, telewizjê,
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a wiêc œrodki przekazu, które czêsto po prostu okreœlamy jako media. Nie
powinniœmy jednak zapominaæ o znacznie szerszym zakresie tego terminu.

1.2 Model przekazu informacji i komunikowania 
Aby zrozumieæ naturê mediów nale¿y pamiêtaæ, i¿ komunikacja

miêdzyludzka jest procesem wymiany informacji. Informacja jest
zawartoœci¹ komunikacji (komunikowania). Pomocne w zrozumieniu
komunikowania jest rozwa¿enie elementarnego modelu który wskazuje na
zasadnicze elementy procesu komunikowania jako informowania. 

Model skonstruowany przez matematyka Claude’a Shannona pozostaje,
jak dot¹d, najbardziej wp³ywowy i dla wielu autorów jest modelem
wzorcowym. Model ten w swym pierwotnym sformu³owaniu odnosi³ siê
do transmisji sygna³ów w uk³adach technicznych (jak telefon czy telegraf),
pochodzi³ powsta³a bowiem w instytucie badawczym Bell Telephone.
Ambicj¹ autora by³o stworzenie modelu na tyle ogólnego, aby stanowi³
podstawê iloœciowej teorii informacji, stosuj¹cej siê do wszelkiej wymiany
informacji, tak miêdzy komputerami, jak i pomiêdzy ludŸmi. Ta ogólnoœæ
musia³a jednak zostaæ czymœ op³acona - Shannon uzyska³ j¹ pomijaj¹c w
modelu wszelkie  elementy semantyczne, psychologiczne i spo³eczne. 

Swój model Shannon przedstawi³ w nastêpuj¹cy sposób: Proces
rozpoczyna Ÿród³o informacji (Nadawca), tworz¹c przekaz. W nastêpnej
fazie przekaz jest przekszta³cony w sygna³ przez nadajnik. Ten sygna³ jest
dostosowany do kana³u prowadz¹cego do odbiornika, który z kolei
rekonstruuje przekaz z odebranego sygna³u. I taki przekaz dociera do
adresata. Sygna³ jest podatny na zak³ócenia (szum).

Komunikacja w œwietle tego modelu mo¿e byæ podzielona na osiem
elementów: 
1. �ród³o jest twórc¹ aktu komunikacji;
2. Przekaz jest treœci¹ komunikacj;, informacj¹, która jest przekazywana; 
3. Koder przetwarza informacjê w formê, która mo¿e byæ zakomuniko-
wana, tak¿e w postaci, która nie jest bezpoœrednio rozumiana przez ludzkie
zmys³y; 
4. Kana³ jest medium lub systemem transmisyjnym u¿ywanym dla przekazu
komunikatu z jednego miejsca do innego;
5. Dekoder odwraca proces kodowania;
6. Odbiorca jest adresatem komunikacji;
7. Sprzê¿enie zwrotne miêdzy Ÿród³em a odbiorc¹ mo¿e s³u¿yæ do regulacji
przep³ywu komunikacji;
8. Szum jest niepo¿¹danym zniekszta³ceniem, które mo¿e zak³ócaæ wy-
mianê informacji.
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Model Shannona, oprócz ca³kowicie nowego pojêcia szumu (czyli
zak³óceñ w procesie komunikowania) operuje tak¿e (wprawdzie
pominiêtymi w wyliczeniu, niemniej wa¿nymi) terminami pojemnoœci i
przepustowoœci kana³u oraz pojêciem kodu. G³ównym problemem
badawczym i praktycznym jest wiernoœæ przekazu sygna³ów, wiernoœæ tylko
na poziomie dok³adnoœci transmisji technicznej. W telekomunikacji szum
to zak³ócenia przekazu, w komunikacji spo³ecznej szum to b³êdna
interpretacja nawet wiernie odebranego komunikatu. To nie tylko trzaski
w s³uchawce telefonu, to tak¿e z³e zrozumienie s³owa. 

1.3 Media masowe oraz nowe media
Neologizm “media masowe” (ang. mass media) oznacza instytucje i

stosowne techniki tworzenia i przekazywania jednakowych treœci do
wielkich i rozproszonych zbiorowoœci odbiorców. Obok powy¿ej
przedstawionego technicznego okreœlenia mediów - jako przekaŸników
informacji - funkcjonuje zatem ich rozumienie jako instytucji
produkuj¹cych specjalnego rodzaju przekazy, jak ksi¹¿ki, dzienniki i
czasopisma, filmy, programy radiowe, telewizyjne, portale internatowe.
W³aœnie te instytucje nazywa siê tradycyjne mediami masowymi, a od
niedawna krótko, a przez to nieco myl¹co — po prostu mediami. 

W wspó³czesnym sensie s³owo “media” znaczenie wywodzi siê z jêzyka
angielskiego i  by³o u¿ywane ju¿ w osiemnastym wieku w Anglii w sensie
zbli¿onym do dzisiejszego. Mówiono wówczas o prasie jako medium
reklamowym, czyli œrodku przekazu (noœnika komunikatu) informacji
pochodz¹cej od oferentów us³ug czy towarów do  czytelników danego
tytu³u. 

Jeszcze w XIX wieku termin “media” w ogóle nie by³ potrzebny,
wystarcza³o bowiem  pojêcie prasy. Dopóki prasa drukowana pozostawa³a
jedynym œrodkiem masowego komunikowania, jej w³aœciwoœci – ogólne i
specyficzne – uto¿samiano z w³aœciwoœciami wszelkiego masowego
komunikowania. Pojêcie prasy  okaza³o siê jednak niewystarczaj¹ce,  gdy
w dwudziestym wieku seria wynalazków technicznych rozszerzy³a zakres
mediów mechanicznych o sferê audialn¹ i wizualn¹, poœrednicz¹cych
pomiêdzy instytucjami spo³ecznymi (rz¹d, przemys³, handel, sztuka, nauka)
a spo³eczeñstwiem. 

Wiêc gdy upowszechni³y siê kolejne nowe wynalazki masowej
dystrybucji informacji, zaczêto dostrzegaæ cechy wspólne œrodków
komunikowania masowego. Ukuto wówczas – w latach czterdziestych – w
Stanach Zjednoczonych, które jako pierwsze wkroczy³y w erê œrodków ma-
sowych, termin mass media, do³¹czaj¹c do ³aciñskiego terminu media
(œrodki) okreœlenie masowe, dla podkreœlenia, i¿ ich g³ówn¹ cech¹
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charakterystyczn¹ jest masowoœæ produkcji i odbioru przekazów kultury.
Jeœli zatem w szerokim sensie media to œrodki techniczne przenoszenia
informacji w czasie i przestrzeni, a wiêc np. telefon, to media w
spo³ecznym sensie s¹ w istocie instytucjami, jak prasa, radia i telewizja,
które poœrednicz¹, selekcjonuj¹ i tworz¹ przekazy medialne. Media masowe
s¹ definiowane na ogó³ enumeracyjnie, wymieniaj¹c prasê, radio, telewizjê,
do³¹czaj¹c czasami plakat, film i p³yty gramofonowe.

Mimo tych zawi³oœci i wieloznacznoœci, s³owa medium i media odnosz¹
nas do ³aciñskiego Ÿród³os³owu - œrodków i poœredników w sferze
poznania i percepcji. Ich obecna kariera jêzykowa wynika z fundamentalnej
transformacji ludzkich sposobów porozumiewania siê. Staje siê ono coraz
bardziej oparte na ró¿norodnych nowych poœrednikach i noœnikach, a wiêc
staje siê coraz bardziej zmedializowane. 

Gdy komunikowanie odbywa siê za pomoc¹ mediów masowych proces,
choæ zawiera wszystkie szeœæ faz komunikowania bezpoœredniego, z
transakcyjnego i interakcyjnego staje siê jednokierunkowy. Oznacza to, ¿e
przekazy s¹ rozpowszechniane z centrum (nadawca), natomiast odbiorcy
w swej masie nie maj¹ mo¿liwoœci wykorzystania mediów dla wyra¿ania
swych interpretacji przesy³anych znaczeñ. 

Ponadto nadawc¹  w komunikowaniu masowym s¹ bran¿owi
komunikatorzy (decydenci, producenci, wydawcy), a same przekazy s¹
tworzone przez profesjonalistów (dziennikarze, re¿yserzy, operatorzy), a
nastêpnie transmitowane przez techniczny aparat transmisji, dystrybucji i
odbioru. Proces komunikowania masowego ma ograniczone sprzê¿enie
zwrotne, odbiorcy mog¹ wyra¿aæ przede wszystkim swoj¹ aprobatê lub
dezaprobatê pasywnie, przez fakt odbioru lub jego odrzucenia. St¹d tak
czêsto telewizyjni prezenterzy, w trosce o ogl¹dalnoœæ, apeluj¹ “Zostañcie
Pañstwo z nami.”

Media masowe i ich przekazy bywaj¹ postrzegane i okreœlane
metaforycznie jako: 

! okno na wydarzenia i prze¿ycia innych, które rozszerza ludzkie
doznania i widzenie œwiata, umo¿liwia poznanie tego, co siê dzieje w
œwiecie;

! zwierciad³o wydarzeñ, zak³adaj¹ce odbicie (choæ niekiedy ze
zniekszta³ceniem obrazu) rzeczywistoœci, w którym k¹t i kierunek
zwierciad³a jest okreœlany przez dysponentów mediów, zatem jesteœmy
ograniczeni w tym, co widzimy;

! filtr, dzia³aj¹cy selekcyjnie, przybli¿aj¹cy pewne wydarzenia, zamykaj¹cy
widok na inne;
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! drogowskaz, przewodnik, interpretator, wskazuj¹cy sposób i
wydobywaj¹cy sens z wydarzeñ, które inaczej s¹ zaskakuj¹ce
zdumiewaj¹ce lub izolowane;

! forum lub scena prezentacji informacji i idei, daj¹ca czêsto mo¿liwoœæ
publicznej debaty;

! ekran lub bariera, wskazuj¹ce, ¿e media dostarczaj¹c fa³szywego obrazu
mog¹ oddzielaæ nas od rzeczywistoœci, poprzez rozrywkê czy
propagandê.

Media, inaczej œrodki masowe, pe³ni¹ olbrzymi¹ rolê spo³eczn¹, któr¹
mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:

· s¹ wa¿nym i nieustannie rozwijaj¹cym siê sektorem ¿ycia
zbiorowego, rodzajem dzia³alnoœci gospodarczej (niekiedy mówi
siê wrêcz o „przemyœle informacji”, „przemyœle rozrywkowym”
lub show-biznesie). Dostarczaj¹ pracy ró¿nym kategoriom
specjalistów, wytwarzaj¹ poszukiwane produkty kulturalne, s¹
wielkimi instytucjami, które wykszta³ci³y swe wewnêtrzne
zasady dzia³ania, a zarazem s¹ powi¹zane z wieloma innymi
instytucjami;

· media to jeden z instrumentów w³adzy spo³ecznej, narzêdzie
kontroli, zarz¹dzania spo³ecznego, mobilizacji i pobudzania
innowacyjnoœci, które mo¿e byæ substytutem si³y fizycznej lub
zachêt materialnych;

· œrodki masowe stanowi¹ forum, na którym sprawy powszechne
— zarówno narodowe, jak i miêdzynarodowe — mog¹ byæ
publicznie prezentowane i roztrz¹sane;

· stymuluj¹ rozwój kultury, zarówno w jej aspekcie
symbolicznym, artystycznym, jak obyczajowym i normatywnym,
promuj¹ nowe tendencje, np. w sztuce, modzie i obyczajach;

· œrodki masowe sta³y siê dominuj¹cym Ÿród³em kszta³towania
indywidualnej wyobraŸni szerokich rzesz odbiorców, a to
znaczy praktycznie ca³ego spo³eczeñstwa.

Œrodki masowe s¹ nie tylko liczne (np. liczbê czasopism podaje siê
zwykle w dziesi¹tkach tysiêcy), systematycznie dzia³aj¹ce (np. radio nadaje
swe programy niemal ca³¹ dobê), masowo odbierane (w godzinach
wieczornego szczytu przy telewizorach zasiada wiêcej ni¿ po³owa
mieszkañców ka¿dego kraju), ale przez swój zasiêg, regularnoœæ i
powtarzalnoœæ s¹ konstytutywnym elementem wspó³czesnego
spo³eczeñstwa.
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W ca³ej dotychczasowej historii ludzkoœci, agendy komunikowania by³y
wp³ywowymi czynnikami wywierania spo³ecznego wp³ywu: sztuka
dramatyczna i aktorska, literatura i poezja, a nawet komedia i wodewil nie
tylko utrwala³y i przekazywa³y spo³eczne wyobra¿enia o ludzkiej kulturze,
historii, podziale ról czy uprawnieniach, ale tak¿e je definiowa³y i
konkretyzowa³y. Nowoczesne dziennikarstwo nadal s³u¿y tym w³aœnie
dawnym funkcjom. 

Rewolucyjne zmiany w systemie komunikowania, jakie wywo³a³o
powstanie mediów audiowizualnych, g³ównie telewizji, dodatkowo
wzmocni³y si³ê komunikowania medialnego. Gdy gawêdziarz móg³ dotrzeæ
ze swymi opowieœciami do kilkudziesiêciu, kilkuset, a co najwy¿ej kilku
tysiêcy s³uchaczy, ten sam gawêdziarz przed mikrofonem lub kamer¹ mo¿e
dotrzeæ do milionów. I to nie tylko w swoim kraju.

Jednak to nie on jest dysponentem œrodka przekazu - media s¹ zawsze
u¿ywane przez tych którzy je posiadaj¹, dla zysku, dla wzmocnienia w³asnej
pozycji oraz umocnienia aktualnego porz¹dku spo³ecznego czy
politycznego (jeœli jest on w ich interesie). St¹d, nowoczesne media nie
musz¹ wcale oznaczaæ wprowadzania nowoczesnych wartoœci i treœci.
Przeciwnie, wiele badañ i analiz z ca³ego œwiata wskazuje, ¿e centralizacja
w³adzy w sferze komunikowania i mediów (tak wyraŸna w powstawaniu
wielkich miêdzynarodowych konglomeratów medialnych) i ich dominacja
przez komercjaln¹ lub polityczn¹ orientacjê oznacza konserwacjê
politycznego, gospodarczego i spo³ecznego status quo. 

Wspó³czeœnie terminologia jeszcze bardziej siê komplikuje. S³owo
media odnosi siê bowiem do tzw. nowych mediów a wiêc do wszelkich
nowych wynalazki w dziedzinie komunikowania siê ludzi, jak DVD,
telefony komórkowe (SMS), rzeczywistoœæ wirtualna, a nade wszystko
Internet. Kariera tych mediów, w tym wideo, ró¿ne formy interaktywnej
telewizji, sprawiaj¹, ¿e kategoria mediów staje siê bardziej heterogeniczna,
zró¿nicowana, gdy¿ nowe media s³u¿¹ wielu u¿ytkom i maj¹ ró¿ny zasiêg
oraz s¹ zale¿ne bardziej od u¿ytkowników ni¿ inicjatorów przekazów.
Zacieraj¹ dawny podzia³ na nadawcê i odbiorcê, wprowadzaj¹c kategoriê
u¿ytkownika, jako producenta i konsumenta informacji.

1.4 Mediamorfozy i transformacje spo³eczne
1.4.1 Wielkie okresy zmian medialnych

Zdumiewaj¹ce, ale jeszcze kilkadziesi¹t lat temu nawet najbardziej
wnikliwi badacze ewolucji kultury w ogóle nie dostrzegali donios³ej, a
czasami wrêcz fundamentalnej roli instrumentarium s³u¿¹cego utrwalaniu
i przekazywaniu informacji, czyli mediów. Niech przyk³adem bêdzie,
sk¹din¹d znakomita i pouczaj¹ca  ksi¹¿ka “Œcie¿ki kultury” duñskiego
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etnologa, Kaj Briketa-Smitha, przet³umaczona na jêzyk polski w 1974 roku.
W erudycyjnych porównaniach rozwoju kultur staro¿ytnych od
Mezopotamii, Egiptu, Meksyku, Grecji, Indian, do Anglii i Danii, uczony
nie wspomia³ ani s³owem o wynalazku i formach tamtejszych mediów!
Natomiast szczegó³owo analizowa³ formy garncarstwa, uprawy roli, nawet
odzie¿y i transportu. A przecie¿ ka¿da z tych wielkich kultur mia³a w³asne
formy medialne, a jej trwanie i rozwój zale¿a³o w co najmniej równiej
mierze od stylu komunikowania i u¿ywanych mediów. Taka œlepota
medialna mo¿e byæ wyt³umaczona brakiem medialnych artefaktów, czyli
zniszczeniem malowide³ oraz innych œrodków rejestracji i transmisji
informacji, ale nie mo¿e byæ usprawiedliwieniem dla ich nie uwzglêdniania
w obrazie pradawnej kultury. Niestety, tradycyjne uczenie prehistorii opiera
siê do dzisiaj na klasyfikacji narzêdzi s³u¿¹cych produkcji, walce oraz
konsumpcji, jak m³oty, no¿e, topory, garnki oraz ich zdobnictwie, a nie
klasyfikacji epok rozwoju kultury w zale¿noœci od u¿ywanych œrodków
komunikowania. 

Dopiero badacze komunikacji spo³ecznej uzupe³nili to zaniedbanie.
Przyk³adowo, w podrêczniku Understanding Mass Communication, M. de
Fleura i E. Dennisa, wskazano na kilka “komunikacyjnych/medialnych
rewolucji”, z których pierwsz¹ - poza rozwojem mowy i jêzyka - by³o
wynalezienie pisma, kolejn¹ - druku, nastêpnie - masowych gazet, telegrafu,
filmu, radia i telewizji, a ostatnio - komputera.

Mo¿na nieco inaczej przedstawiæ ich klasyfikacjê, co zaproponowa³em
w ksi¹¿ce Media i komunikowanie masowe, wskazuj¹c na szeœæ takich “epok”
wielkich rewolucji komunikacyjnych. 

Pierwsza to era znaków i sygna³ów. Rozpoczê³a siê wraz z
pojawieniem siê cz³ekokszta³tnych. Owi praludzie komunikowali siê
podobnie jak inne znane nam wy¿sze ssaki. W ich porozumiewaniu siê
pocz¹tkowo rolê odgrywa³y jedynie instynktowne lub genetycznie nabyte
reakcje na sygna³y (dŸwiêki, zapachy, obrazy), natomiast element uczenia
siê by³ minimalny. Wiele zwierz¹t krzykiem, piskiem, ruchem czy poz¹
cia³a przekazuje sygna³y o znalezieniu po¿ywienia, niebezpieczeñstwie,
przyci¹ga partnera seksualnego oraz koordynuje dzia³ania stada w trakcie
polowania. Ale w toku trwaj¹cej tysi¹ce lat ewolucji, wraz ze wzrostem
ciê¿aru i proporcji mózgu do reszty cia³a, mo¿liwe sta³o siê nabywanie
pewnych standaryzowanych – to znaczy wyuczonych i podzielanych przez
grupê – sposobów komunikowania, takich jak gesty, dŸwiêki i proste
sygna³y, które w ten sam sposób mog³y byæ u¿ywane przez kolejne
pokolenia w celu zapewnienia porozumiewania siê w obrêbie ludzkiej
gromady. Nie by³a to jednak jeszcze mowa.

Rewolucyjne dla rozwoju istot ludzkich by³o powstanie jêzyka –
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zapewne wynalazek cz³owieka z Cro Magnon, naszego protoplasty. Pewne
dane wskazuj¹, ¿e miêdzy 90. a 40. tysi¹cleciem p.n.e. istoty te zaczê³y
pos³ugiwaæ siê mow¹ artyku³owan¹. Era jêzyka to epoka kultury czysto
oralnej.

Era pisma rozpoczyna siê kilkadziesi¹t tysi¹cleci póŸniej, zapewne
oko³o 5 tysi¹cleci temu, w dorzeczu Eufratu i Tygrysu.  I chocia¿
piœmiennoœæ by³a wyj¹tkiem, gdy¿ nieliczni potrafili czytaæ i pisaæ, to
oralnoœæ tych spo³eczeñstw znaj¹cych pismo ma ju¿ charakter wtórny -
powstaj¹ wielkie dzie³a ówczesnej kultury w formie trwa³ych - niektóre z
nich przetrwa³y do dzisiaj - zapisów.  Era pisma koñczy prehistoriê,
zaczyna historiê ludzkoœci. 

Era druku i komunikowania masowego jest jeszcze póŸniejsza,
wkroczyliœmy w ni¹ zaledwie ponad piêæset lat temu. Wynalazek ruchomej
czcionki i druku gruntownie zmieni³ oblicze Europy, zarówno religijne,
polityczne, kulturalne, naukowe, jak i spo³eczne, i indywidualne. Ksi¹¿kê
wkrótce uzupe³ni³a ulotka polityczna, a póŸniej gazeta, rozpoczynaj¹c
now¹ epokê komunikowania publicznego, którego wyrazem by³y rewolucje
XVIII wieku. 

Era telekomunikacji i informatyzacji rozpoczê³a siê w po³owie
ubieg³ego stulecia. Zwiastowa³ j¹ wynalazek telegrafu. Kolejne wa¿ne
wynalazki dziewiêtnastego wieku to: fotografia, telefon, p³yty gramofonowe
i film. W pierwszej po³owie dwudziestego wieku pojawia siê radio i
telewizja.

Postêp w dziedzinie technologii œrodków komunikowania nie uleg³
zahamowaniu. Wprost przeciwnie. Od czasu II wojny œwiatowej dokonuje
siê nieustanny rozwój i doskonalenie wszelkich metod zbierania,
przetwarzania i przesy³ania informacji w dowolnej formie i na dowolne
odleg³oœci. Podstaw¹ jest tu elektronika, a g³ównym narzêdziem komputer,
a w³aœciwie jego zasadnicza czêœæ – procesor. Jako ma³y uk³ad
elektroniczny, mikroprocesor, ³¹czy siê z technikami przekazu, telefonem
i monitorem telewizyjnym, kompaktow¹ p³yt¹ muzyczn¹, w nowe formy
komunikowania i mediów. 

Era komputera – tak mo¿na, bez przesady, nazwaæ koniec
dwudziestego wieku, a w œwietle rozwoju Internetu, er¹ telekomputera.
Nie jest jeszcze pewne, co ona kulturowo oznacza, ale spo³eczeñstwa i
gospodarka pozostaj¹ pod przemo¿nym wp³ywem tego w³aœnie narzêdzia,
które wprowadza nas w „spo³eczeñstwo informacyjne” Trzeciego
Tysi¹clecia.  

Powy¿sze podzia³y epok rozwoju narzêdzi komunikowania nie
powinny sugerowaæ, ¿e jedne œrodki i narzêdzia komunikowania wypieraj¹
inne. Tak nie jest. Nastêpuje raczej kumulacja mediów. W erze Internetu
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nadal pos³ugujemy siê mow¹ (¿ywym s³owem), piórem, a nawet
sygnalizacj¹ chor¹giewkow¹. Rzecz w tym, ¿e nowe œrodki tworz¹ nowe
formy spo³eczne i instytucjonalne, które w istotny sposób uzupe³niaj¹ oraz
zmieniaj¹ dawne formy komunikowania. Przystêpnie tê ewolucjê mediów
przedstawia ksi¹¿ka Levinsona pt. Miêkkie ostrze. Naturalna historia mediów
(2002).

1.4.2 Mediamorfoza jako symbiotyczny rozwój mediów
 Ca³oœciow¹ ewolucjê mediów przedstawi³ w 1997 roku Roger Fidler,

okreœlaj¹c j¹ jako mediamorfozê:

Transformacja œrodków komunikowania (mediów), zwykle powodowana przez
z³o¿one oddzia³ywanie postrzeganych potrzeb, konkurencji i oraz presji
politycznych i spo³ecznych oraz technologicznych innowacji (1997: 1).

 
Jest to perspektywa ca³oœciowego analizowania technologicznej

ewolucji œrodków komunikowania. Zamiast ujmowaæ je pojedynczo i
oddzielnie, sk³ania ku traktowaniu wszystkich form komunikowania jako
elementów z³o¿onego systemu medialnego i wykazywania podobieñstw
oraz relacji jakie istniej¹ miêdzy dawnymi, obecnymi oraz wy³aniaj¹cymi siê
formami. Gdy badamy system komunikowania jako ca³oœæ dostrzegamy,
¿e media nie pojawiaj¹ siê spontanicznie i niezale¿nie: w istocie wy³aniaj¹
siê stopniowo poprzez metamorfozê starych mediów. I gdy nowe formy
komunikowania powstan¹, dawne formy zwykle nie zanikaj¹ - nadal
ewoluuj¹ i adaptuj¹ do nowych warunków. Niedoskona³oœci medium
stymuluj¹ wynalazców do konstruowania ich ulepszonej wersji - remedium.
Instrumentarium ulega wzbogaceniu. 

Przyk³ad spóŸnionego sukcesu fal FM i transformacja radia z medium
o masowym audytorium w medium o audytoriach niszowych dobrze
ilustruje tê kluczow¹ zasadê mediamorfozy. Gdy telewizja zaczê³a
zdobywaæ masowego odbiorcê, radio skierowane do szerokiej publicznoœci
zaczê³o traciæ sw¹ dotychczasow¹ pozycjê medium masowego, co sk³oni³o
niektórych badaczy do przewidywania jego rych³ej œmierci, wzorem filmu
niemego czy czarno-bia³ej fotografii, zmarginalizowanych przez film
dŸwiêkowy i fotografiê kolorow¹. Ale radio nie umar³o. Przetrwa³o dziêki
zaletom fal UKF, które chocia¿ maj¹ mniejszy zasiêg, zapewniaj¹
wierniejsz¹ transmisjê muzyki, tak¿e audycji stereofonicznych. Radio FM
wprowadzi³o tzw. formatowanie, w którym miejsce stacji uniwersalnych
zajmuj¹ stacje w¹sko wyspecjalizowane, np. w szczególnym stylu
muzycznym, informacyjnym, rozrywkowym.  A dziêki ró¿nicy w ludzkim
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odbiorze bodŸców wizualnych i audialnych, radio z medium centralnego
sta³o siê medium towarzysz¹cym - w domu, w sklepie, w biurze, a nade
wszystko w samochodzie. Zatem telewizja - wówczas medium
scentralizowane - zdjê³a to brzemie z radia, które zaczê³o rozwijaæ formy
zdecentralizowane, lokalne, jak stacje regionalne, a nawet miejskie i
osiedlowe.

Szybka kariera telewizji spowodowa³a równie¿ znacz¹c¹ transformacjê
prasy (dzienników i czasopism), oraz filmów.  Gazety sta³y siê bardziej
obrazkowe, tabloidalne, zmniejszy³y format, a filmy odwrotnie - zwiêkszy³y
ekran, zmieni³y jego proporcje, poprawi³y si³ê i jakoœæ efektów
dŸwiêkowych. Prasa bardziej siê upodobni³a do telewizji, film - bardziej siê
odró¿ni³. Tak czy owak, potwierdzaj¹ zasadê metamorfozy: istniej¹ce
formy œrodków komunikowania musz¹ siê zmieniaæ w odpowiedzi na
pojawienie siê nowego medium - inn¹ alternatyw¹ jest ich zanikanie. 

Fidler wyró¿nia trzy - jak je nazywa -  domeny mediów. W polskim
t³umaczeniu mo¿na je okreœliæ jako: domenê komunikowania siê
(komunikacji interpersonalnej), domenê rozg³aszania (komunikowania)
oraz domenê dokumentowania. Do pierwszej domeny nale¿y rozmowa, do
drugiej - spektakl/pokaz (teatr, muzyka oraz malarstwo, rzeŸba) i media
masowe (radio, film, telewizja), zaœ do trzeciej - pismo i druk, czyli
dziedzina literatury i nauki. 

Poszczególne media Fidler umieszcza na ga³êziach “medialnego
drzewa”, którego pieñ stanowi medium prymarne - mowa i jêzyk,
rozwiniête ponad 40 tysiêcy lat temu. Dosyæ wczeœnie rozwijaæ siê zaczê³a
dziedzina spektaklu - taniec, muzyka, potem teatr, sztuki piêkne, ostatnio -
fotografia i film. Dziedzina dokumentu zaczyna siê oko³o 6 tysiêcy lat temu
od pierwszych zapisów, zarówno cyfr, jak i s³ów. Rozwija siê w formie
listów, zwojów, ksi¹¿ek, notatek, gazet i czasopism, a ostatnio w formie
faksów i stron WWW. Równie¿ dziedzina komunikowania siê, czyli
interpresonalna, która przez wieki opiera³a siê wy³¹cznie na bezpoœredniej
rozmowie coraz czêœciej jest zmediatyzowana przez telefony, gry
komputerowe w sieci, pogaduszki internetowe (czaty), rzeczywistoœæ
wirtualn¹, emaile i SMSy. 

Rys. 13.40 Drzewo genealogiczne trzech domen medialnych 

Domeny mediów komunikacyjnych
Komunikowanie Komunikacja Dokumentacja
Rozg³aszanie        Komunikowanie siê 



34

interpersonalne      Informacja pisemna

za Tomasz Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Wydawnictwo
Naukowe PWN 2004, s. 301.

1.4.3 Wielkie transformacje
Mimo wielkiej i stale rosn¹cej roli mediów w ¿yciu spo³ecznym i

kulturze, nie mo¿na absolutyzowaæ znaczenia wynalazku ¿adnego
konkretnego medium a nawet ich grupy. Jego dokonanie jest w decyduj¹cej
mierze zale¿ne od osi¹gniêtego poziomu rozwoju technicznego, zaœ
zastosowanie zale¿y od aktualnego zapotrzebowania spo³ecznego, co z
kolei zale¿y od splotu niezwykle z³o¿onych czynników. Media s¹
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wytworem cz³owieka, wiêc potrzeby spo³eczne stymuluj¹ ludzk¹ inwencjê,
jakby potwierdzaj¹c powiedzenie “Potrzeba jest matk¹ wynalazków”. Gdy
jednak nowe wynalazki medialne ju¿ siê pojawiaj¹, ich u¿ycie, doskonalenie,
rozpowszechnienie, zale¿y od mnogoœci konkretnych uwarunkowañ,
niekiedy wrêcz przypadków. A konsekwencje i skutki spo³eczne u¿ywania
wynalazków s¹ zwi¹zane z ca³okszta³tem przemian spo³ecznych.

Proste odpowiedzi dotycz¹ce rozwoju i znaczenia mediów nie s¹ wiêc
zasadne. W prostych odpowiedziach ulegamy ³atwo tzw. technologicznemu
determinizmowi, uznaj¹c autonomiczne zmiany technik (w tym przypadku
medialnych) za g³ówny czynnik zmian spo³ecznych. Jest to zbyt
uproszczona teoria spo³eczna. Niegdyœ Karol Marks dla podkreœlenia roli
narzêdzi w rozwoju spo³ecznym pisa³, i¿ m³yn wodny daje spo³eczeñstwo
panów feudalnych, a maszyna parowa - kapitalistów. Dzisiaj taka teza
brzmi niemal groteskowo. Nie mo¿na wpadaæ w tak prymitywny
determinizm. Ani m³yn, ani maszyna parowa nie mia³y mocy wywo³ywania
zmian spo³ecznych o tak wielkiej skali, ani tak¿e nie ma ich komputer czy
Internet. Ale one - wprowadzone na wielk¹ skalê - maj¹ donios³e
zastosowania. 

Zapewne trafniejsza jest teoria chaosu, która uznaje, i¿ w ¿yciu
spo³ecznym równoczeœnie dzia³a wiele czynników, z których ka¿dy
wywiera pewien ograniczony, s³abszy lub mocniejszy wp³yw. Nie znaczy
to, i¿ dla modelowego uproszczenia nie mo¿emy wskazywaæ na silniejszy
wp³yw niektórych z nich. Media zdaj¹ siê posiadaæ pewn¹ szczególn¹ moc.
Same z siebie nie s¹ czynnikiem sprawczym, ale umo¿liwiaj¹ osi¹ganie
celów spo³ecznych, których bez nich nie mo¿na zrealizowaæ. Pismo nie
stworzy³o imperiów i biurokratycznych organizacji, ale bez niego po prostu
nie s¹ one mo¿liwe. Ajatolach Chomeini nie pokona³ szacha Iranu
Pahlaviego  przez wysy³ane z emigracji w Pary¿u kaset z nagranymi swymi
przemówieniami, ale ich odtwarzanie w meczetach przygotowa³o grunt dla
islamskiej rewolucji.

Zatem istotne pytanie dotyczy kierunku i si³y zwi¹zku miêdzy
rozwojem mediów a pozosta³ymi zmianami w spo³eczeñstwie – czy media
s¹ przyczyn¹ czy skutkiem zmiany spo³ecznej? Nie znaleziono tutaj
jednoznacznej odpowiedzi, ró¿ne teorie oferuj¹ ró¿ne rozwi¹zania.

Z pewnoœci¹ same techniki komunikowania, choæby by³y rewolucyjne
w swych zastosowaniach i nastêpstwach, nie mog¹ byæ uznane za
wystarczaj¹c¹ przyczynê zmian w spo³eczeñstwie. S¹ importowane i
adaptowane zgodnie z silniejszymi od nich trendami spo³ecznymi. Si³a
spo³eczna mediów jest zawsze ograniczona, czego dowodzi, na przyk³ad,
niepowodzenie modernizacji krajów afrykañskich, w których wprawdzie
coraz powszechniej u¿ywa siê mediów, masowych i nowych, ale bez
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wywo³ywania g³êbszej zmiany w polityce, gospodarce, kulturze, a
zw³aszcza dominuj¹cym typie osobowoœci spo³ecznej. 

Wzajemna zale¿noœæ mediów i spo³eczeñstwa oznacza, ¿e wzajemnie
one oddzia³uj¹ one na siebie i wp³ywaj¹. Gabriel Tarde na prze³omie XIX
i XX wieku dostrzega³ przenikanie siê tych wp³ywów: „Technika
umo¿liwi³a wydawanie gazet, a z kolei gazety formuj¹ publicznoœæ, która
tworzy nowe formy ¿ycia zbiorowego”. Techniki komunikacyjne wywieraj¹
bezpoœredni wp³yw na procesy komunikowania i na ca³¹ kulturê. Jeœli nasze
doœwiadczenie œwiata jest mediowane przez technologiê, to ma ona
bezpoœrednie odniesienie do sfery œwiadomoœci i kultury.

Ró¿ne teorie skutków technik komunikacyjnych skupiaj¹ siê na ich
mo¿liwych oddzia³ywaniach na formê i treœci przekazów oraz na
znaczeniach, których tworzenie umo¿liwiaj¹. Nawet wówczas nie mo¿na
jednak wskazaæ na bezpoœredni zwi¹zek „technologii i kultury”, poniewa¿
sama technika jest tak¿e produktem kultury. Poniewa¿ nie ma mo¿liwoœci
wyjœcia poza to zaklête ko³o, teoria wp³ywu techniki ujmuje zatem zmianê
w cyklicznej sekwencji. 

Technologie wytwarzane s¹ w konkretnym spo³eczeñstwie i maj¹ na
niego wp³yw zale¿nie od formy mo¿liwych i rozwijanych zastosowañ.
Doskona³ym przyk³adem jest tu wynalazek ruchomej czcionki. Jako pierwsi
dokonali go Koreañczycy, sto lat przed Gutenbergiem. Jednak druk by³
przez nich wykorzystywany przez nich w ograniczonym stopniu, bowiem
filozofia i literatura pos³ugiwa³y siê nadal znakami chiñskimi, a alfabet
koreañski by³ u¿ywany jedynie w pismach mniejszej wagi. Natomiast w
Europie, niemal natychmiast po wynalezieniu ruchomych czcionek
masowo drukowano ksi¹¿ki, zarówno po ³acinie, jak i w jêzykach
narodowych. „Nawet najlepsza i najbardziej po¿yteczna technika nie mo¿e
byæ przedstawiona nie przygotowanemu spo³eczeñstwu. Mo¿e to byæ
spowodowane brakiem miejsca w naszej zbiorowej psychice.” [de
Kerckhove, 1995: 22]. 

Same mo¿liwoœci techniczne, choæ stanowi¹ warunek rozwoju, nie
stanowi¹ przyczyny upowszechnienia œrodków komunikowania masowego.
Musi zaistnieæ wiele warunków spo³ecznych, politycznych i kulturalnych,
aby powsta³a sieæ œrodków komunikowania masowego, a nie tylko ich
eksperymentalne wykorzystanie.

Techniki komunikacyjne nie maj¹ zatem bezpoœredniego wp³ywu na
zwyczaje i praktyki kulturalne. Wywieraj¹ go dopiero poprzez instytucje i
praktyki spo³eczne, jakimi s¹ media, te zaœ zale¿¹ od kontekstu
spo³ecznego i kulturowego.

Odwo³uj¹c siê do pojêæ wprowadzonych przez Paula Levinsona, nale¿y
odró¿niæ twardy determinizm w³adzy pañstwowej i gospodarczej, które
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zmierzaj¹  do swoich celów w sposób nieuchronny, niejako absolutny, choæ
nie zawsze skuteczny, od miêkkiego determinizmu mediów, które rzadko
(jeœli w ogóle) wywieraj¹ absolutne, niemo¿liwe do unikniêcia skutki
spo³eczne. Raczej tworz¹ warunki dla okreœlonego dzia³ania, umo¿liwiaj¹
wydarzenia, których skutki i czynniki s¹ przez nie wywo³ane, a nie
powodowane. Nie ma tu jasnego zwi¹zku przyczynowego, a raczej pewien
sposób oddzia³ywania. Nawet przyk³ady wskazuj¹ce niemal na twardy
determinizm mediów s¹ w istocie przyk³adami silnego determinizmu
miêkkiego. Wp³yw mediów jest probabilistyczny, a nie kategoryczny.
Niemniej jest realny. 

Nie nale¿y zapominaæ, ¿e media jako technologie maj¹ zawsze dobre
i z³e konsekwnecje. St¹d obowi¹zuj¹ je generalne paradoksy rozwoju
techniki sformu³owane przez Jacques Ellula [1962: 394]:

1. Wszelki postêp techniczny powoduje zarówno zyski i straty; zawsze gdy
coœ dodaje, to tak¿e coœ ujmuje.
2. Wszelki postêp techniczny tworzy wiêcej problemów ani¿eli ich
rozwi¹zuje; sk³ania nas do widzenia tych problemów jako technicznych ze
swej natury  oraz popycha do szukania rozwi¹zañ technicznych.
3. Negatywne aspekty technicznych innowacji s¹ nieroz³¹cznie zwi¹zane
z pozytywnymi. Naiwnoœci¹ jest s¹d, ¿e technika jest neutralna, i¿ mo¿e byæ
u¿ywana dla dobrych albo dla z³ych celów; w rzeczywistoœci dobre i z³e
konsekwencje s¹ równoczesne i nieod³¹czne.
4. Wszystkie wynalazki techniczne maj¹ nieprzewidywalne konsekwencje.

Prostym przyk³adem paradoksów Ellula w zakresie mediów mo¿e byæ
nie tak dawny szybki rozwój  i ogromna popularnoœæ tzw. fali radia
obywatelskiego (Citizen Band,  CB). To krótkofalowe interakcyjne radio
by³o promowane jako radio spo³eczne, powszechnie dostêpne. I w du¿ej
mierze takim by³o, tworz¹c œrodowiska u¿ytkowników, g³ównie kierowców
wielkich ciê¿arówek. A ponadto by³a sposobem tworzenia nowej w³asnej
to¿samoœci w zbiurokratyzowanym, zdepersonalizowanym, ryzykownym,
skomercjalizowanym œrodowisku spo³ecznym. W filmie z 1977 roku pt.
Citizen Band, ka¿dy z bohaterów jest tym, czym byæ nie mo¿e lub byæ nie
powinien, a czym chcia³  zostaæ.  Dlatego zwyk³y Jaœ przybiera³ na falach
eteru pseudonim Szalony Kowboj, Basia stawa³¹ siê Dam¹ Kameliow¹, a
Andrzej  Asem Pik.  Analogiczne mechanizmy psychologiczne wystêpuj¹
obecnie wœród internetowych graczy komputerowych i czêœci uczestników
grup dyskusyjnych. 

Powy¿sze podobne tematy zas³uguj¹ na obszerniejsze opracowanie,
lecz ich skomplikowanie wymaga g³êbszych opracowañ. Jednak wielkie
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wspó³czesne transformacje spo³eczne s¹ tak istotne ¿e szukamy czynników
które s¹ za nie odpowiedzialne. I one nadaj¹ nazwê naszej epoce.

1.5 Poszukiwanie nazwy nowego spo³eczeñstwa
Zmian wokó³ nas jest tak wiele, ¿e powszechna jest œwiadomoœæ

radykalnej transformacji ¿ycia spo³ecznego - pracy, nauki, kultury, rozrywki
oraz spo³ecznych instytucji, w tym rodziny, partii politycznych, koœcio³ów,
jak i samego pañstwa. ̄ yjemy w czasach, tak ró¿nych od czasów m³odoœci
naszych rodziców, a tym bardziej dziadków. Jakie jednak s¹ to czasy? Na
czym polega ich nowoœæ? 

Tutaj padaj¹ najró¿niejsze odpowiedzi. Najogólniejsza mówi o erze
postmodernistycznej (ponowoczesnej), któr¹ zacz¹³ koniec projektu
oœwieceniowego (modernizmu), a charakteryzuje odejœcie od tradycyjnych
ideologii politycznych, odejœcie od wielkiej teorii spo³ecznej, a zw³aszcza
ideologii, cechuje utrata wiary w bogów nauki i rozumu. Koniec stulecia nie
sprzyja zaanga¿owaniu spo³ecznemu, ani anga¿owaniu siê w trwa³e i silne
przekonania. Nie ma utrwalonych standardów etycznych; jest czasem
relaksu, hedonizmu i indywidualizmu, ¿ycia chwil¹ (nie ma wizji œwiata,
które by³yby warte wielkich ofiar). Kultura postmodernizmu odrzuca
szacunek dla tradycji, natomiast poszukuje nowoœci i innowacji, chwilowej
radoœci, euforii, nostalgii, pastiszu, niekonsekwencji. Nie ma podzia³u na
kulturê „wy¿sz¹” i „ni¿sz¹”, tworzenia wa¿nych etycznych dystynkcji w
ofercie kulturalnej. Postmodernizm jest przychylny wobec komercjalizacji;
komercjalizacja bowiem promuje nieustann¹ zmianê mody, poszukiwanie
nowoœci, ekstazy.

Polityczne i moralne konsekwencje postmodernizmu s¹ oczywiste.
Ogólne nastawienie jest apolityczne i amoralne. Nie ma ustalonych celów
postêpu politycznego, poza tworzeniem coraz wiêkszych mo¿liwoœci
zabawy dla coraz wiêkszej liczby ludzi. Media, masowe i nowe, oferuj¹c
oraz wiêcej rozrywki z³aknionym jej ludziom. 

Chocia¿ jest to celna charakterystyka ogólnych trendów myœli Zachodu,
to przecie¿ nie ma w niej okreœlenia materialnej podstawy oraz typu
spo³eczeñstwa w jakim siê rozwija postmodernizm. Ten brak uzupe³nia³a
teoria spo³eczeñstwa postprzemys³owego, wskazuj¹ca na zmianê sposobu
i zasobów gospodarowania. Rewolucja przemys³owa (rozpoczêta w Anglii
od po³owy XVIII wieku) stworzy³a  zarówno nowe  formy osadnictwa
(miasto przemys³owe), produkcji (fabrycznaj) i kultury (masowa).  

1.5.1 Miasto, masa, maszyna 
Tadeusz Papeir, artysta-futurysta i myœliciel z pocz¹tku XX wieku

og³osi³ powstanie nowej trójcy: Miasto, Masa, Maszyna. Ta formu³a ta
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dobrze wyra¿a³a pochwa³ê nowych form ¿ycia spo³ecznego. Urok
wielkiego miasta, z jego oœwietleniem, kinami, swobod¹ zawierania nowych
znajomoœci, wedle indywidualistycznych upodobañ, stworzy³ postaæ
przechodnia (flaneura), wêdrownika po bulwarach kultury masowej
wielkiego miasta. Maszyna dawa³a pracê rosn¹cym szeregom robotników
przemys³owych, idealizowanych przez komunistów i socjalistów. Masa
stanowi³a podstawê akcji rewolucyjnej, tak w sferze sztuki, jak i polityki.

Nie wszyscy byli zachwyceni. Hiszpañski filozof Ortega y Gasset w
1933 roku og³osi³ wiek dwudziesty er¹ mas. Mia³ ku temu powody - ruch
faszystowski we W³oszech, re¿im bolszewicki w Rosji radzieckiej, system
nazistowski w Niemczech opiera³y swe organizacje na masach spo³ecznych
urabianych przez masow¹ propagandê i kontrolowanych przez masowy
terror. Po II wojnie œwiatowej amerykañski socjolog  Charles W. Mills
(1956) rozwija³ koncepcjê spo³eczeñstwa masowego jako zatomizowanej
zbiorowoœci, kontrolowanej przez “elitê w³adzy” za pomoc¹ œrodków
masowego przekazu, czyli prasy, radia i telewizji. 

Na pewno w nazwie spo³eczeñstwo masowe by³o sporo racji - miejskie
spo³eczeñstwo przemys³owe oparte by³o na wiêziach nowego typu -
rzeczowych stosunków charakterystycznych dla spo³ecznoœci
wielkomiejskiej, w którym bliskoœæ fizyczna (s¹siedztwo) nie oznacza
bliskoœci spo³ecznej. Masy miejskie - g³ównie migranci - sk³ada³y siê z
mobilnych przybyszów, którzy wykorzenieni ze swych spo³ecznoœci
lokalnych (wsi i ma³ych miasteczek) podatni byli na manipulacjê medialn¹
i chêtnie korzystali z rozrywkowej oferty kultury masowej.

Jednak wizje Ortegi czy Millsa  zosta³y zakwestionowane, gdy odkryto,
¿e masy nie s¹ a¿ tak zatomizowane, a media nie s¹ a¿ tak manipulacyjne,
jak zak³ada³a teoria spo³eczeñstwa masowego. Badania nad faktycznym
uczestnictwem w kulturze masowej oraz korzystania z œrodków masowego
przekazu, wykaza³y, ¿e to nie samotna jednostka, ale grupa spo³eczna jest
podstawow¹ jednostk¹ odbiorcz¹ - ludzie razem, na ogó³ parami, chodz¹
do kina, w rodzinie, s¹siedztwie i pubie nadal omawiaj¹ wa¿niejsze
wiadomoœci, choæby coraz czêœciej dowiadywali siê o nich z mediów.
Spo³eczeñstwo masowe, jako typ idealny, jest nadmiernym uproszczeniem
sieci realnych i z³o¿onych relacji spo³ecznych. 

Co wiêcej, postêp technologiczny zmieni³ charakter stosunków
produkcji, przyczyniaj¹c siê do narodzin spo³eczeñstwa
postprzemys³owego. Jego charakterystykê poda³ amerykañski socjolog
Daniel Bell w studium z w 1973 roku mianem „spo³eczeñstwa
postindustrialnego” okreœli³ kraj i gospodarkê, w której sektor us³ug
przeœcign¹³ sektor przemys³owy i rolniczy i sta³ siê g³ównym miejscem
zatrudnienia. W takim spo³eczeñstwie dominuje „praca informacyjna”, a
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g³ównym zasobem ekonomicznym jest wiedza, zastêpuj¹c w tym wzglêdzie
kapita³. Jego diagnoza wydawa³a siê najlepszym opisem transformacji
struktury spo³ecznej w najbardziej rozwiniêtych krajach œwiata. 

Bell wskazuje na ró¿ne typy spo³eczeñstw zale¿ne od dominuj¹cego
sposobu zatrudnienia. W spo³eczeñstwach pre-industrialnych jest to praca
rolnicza, w spo³eczeñstwach przemys³owych - praca fabryczna, zaœ w
spo³eczeñstwach post-przemys³owych - us³ugi. Krytycznym czynnikiem
zmiany jest produktywnoœæ, czyli uzyskanie "wiêcej za mniej", osi¹gana
przez racjonalizacjê (efektywnoœæ). Gdy rozwój technik upraw rolnych
pozwala wy¿ywiæ wiêcej osób, rolnicy mog¹ emigrowaæ do miast w
poszukiwaniu pracy w fabrykach i w handlu. 

Spo³eczeñstwo przemys³owe jest stymulowane rozwojem techniki w
fabrykach. Rozwija siê mechanizacja i automatyzacja, a ich wynikiem jest
potrzeba coraz mniejszej iloœci  robotników. Gdy zwiêksza siê wydajnoœæ
pracy robotniczej, wiêcej ludzi mo¿e pracowaæ w szko³ach, s³u¿bie
zdrowia, kulturze, nauce.Wydatkowanie zarobionych w przemyœle
pieniêdzy umo¿liwia dalszy rozwój sektora us³ug. Wiêc nastêpuje:

- spadek liczby robotników w fabrykach, w skrajnym przypadku
powstaj¹ fabryki o pe³nej automatyzacji produkcji;

- spadek zatrudnienia w sektorze przemys³owym, przy zwiêkszeniu
produkcji dziêki wiêkszej wydajnoœci;

- wzrost bogactwa wynikaj¹cego z produkcji przemys³owej, które jest
wydawane na zaspokojenie nowych potrzeb (od doktorów do masa¿ystów);

- uwalnianie ludzi od ciê¿kich prac w przemyœle;
- tworzenie niekoñcz¹cej siê liczby nowych zajêæ w us³ugach dla

zabezpieczenia nowych potrzeb, które generuje nowe bogactwo (gdy
pracownicy staj¹ siê bogatsi, odkrywaj¹ dla nich dostêpne nowe towary
oraz rodzaje us³ug).

Bell wykazywa³, ¿e w nowoczesnym spo³eczeñstwie decyduj¹c¹ si³¹
produkcji staje siê wiedza teoretyczna oraz dzia³alnoœæ naukowo-badawcza
. Spo³eczeñstwie postindustrialne, poza kurczeniem siê sektora rolniczego
i przemys³owego cechuje: 
! dominacja sektora us³ug w gospodarce oraz rozwój sektora czwartego
(finanse, ubezpieczenia, itp) i pi¹tego (zdrowie, oœwiata, nauka),
! dominacja specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej,
! centralne znaczenie wiedzy teoretycznej jako Ÿród³a innowacji i
polityki,
! d¹¿enie do spo³ecznej kontroli rozwoju techniki,
! tworzenie „technologii intelektualnych” jako podstawy podejmowania
decyzji politycznych i spo³ecznych.

Spo³eczeñstwo postprzemys³owe wy³ania siê zatem z przemian w
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strukturze spo³ecznej. Obejmuj¹ one gospodarkê, strukturê zawodow¹ oraz
stratyfikacjê. 

Studium Bella zyska³o du¿¹ popularnoœæ i uznanie, staj¹c siê
teoretyczn¹ podbudow¹ analizy przemian spo³ecznych rozwiniêtego
kapitalizmu. Jednak niewielu czytelników zwróci³o uwagê na zastrze¿enie,
¿e "spo³eczeñstwo post-industrialne istnieje jedynie na szczeblu abstrakcji",
jest zatem modelem idealnym, a nie realnym. 

Bell jest ostro¿ny w dostrzeganiu postêpu ludzkoœci, niemniej g³osi³, ¿e
spo³eczeñstwo postprzemys³owe jest wy¿sz¹ form¹ spo³eczn¹. Bell widzi
historiê jako sekwencjê trzech faz rozwoju: pre-industrialnej, industrialnej
i post-industrialnej. Ten jego neo-ewolucjonizm opiera siê wszak¿e na
trzech (w¹tpliwych) przes³ankach. Pierwsza, to u³uda historyzmu, i¿
mo¿liwe jest odkrycie trendów historii i przewidywanie przysz³oœci. Druga
to teologizm, wiara, ¿e spo³eczeñstwo d¹¿y do za³o¿onego celu. Trzecia,
to za³o¿enie postêpu, wy³anianiu siê lepszemu bytu dla ca³ego œwiata.

Mo¿e dla os³abienia krytyki takiego ujêcie, w kolejnych publikacjach
Bell u¿ywa³ bardziej neutralnej nazwy, japoñskiego pochodzenia,
„spo³eczeñstwo informacyjne”. Jego cech¹ charakterystyczn¹ jest
wyk³adniczy wzrost produkcji i przep³ywu informacji wszelkiego rodzaju.

1.5.2 Krzemowi samuraje i spo³eczeñstwo informacyjne
Naukowcy japoñscy zaproponowali niewiele pojêæ z zakresu nauk

spo³ecznych i politycznych, które zrobi³y œwiatow¹, karierê. Naród tak
doskona³y w nowoczesnej wysokiej technice (czasami nazywani - krzemowi
samuraje) oraz w perfekcyjnej sztuce (szczególnie plastyka i wzornictwo),
nie wykazuje ani szczególnej inwencji, ani wielkiego zami³owania do
tworzenia wielkich teorii rozwoju spo³ecznego. Ta pozostaje domen¹
Europejczyków i Amerykanów. Niemniej, istnieje kilka wyj¹tków,  do
których niew¹tpliwie nale¿y koncepcja d¿ohoha shakai, czyli spo³eczeñstwa
informacyjnego, przedstawiona przez Tadao Umesamo pod koniec lat
szeœædziesi¹tych. 

Japoñczycy dobrze rozumieli, ¿e w rozwoju mikroelektroniki, ich XX-
wiecznej specjalnoœci, w istocie chodzi o coœ znacznie wa¿niejszego, ni¿
zwyk³a powszechnoœæ technologii komputerowych. Joneji Masuda
opracowa³ w 1972 roku kompleksowy plan przeobra¿ania wszystkich sfer
¿ycia spo³ecznego w oparciu o rozwój sektora informacji i telekomunikacji.
Pisa³:

 Cywilizacja, któr¹ zbudujemy, zbli¿aj¹c siê do XXI wieku, nie bêdzie cywilizacj¹
materialn¹, symbolizowan¹ przez ogromne konstrukcje, ale bêdzie cywilizacj¹
niewidoczn¹. Precyzyjniej powinno siê j¹ nazwaæ "cywilizacj¹ informacyjn¹”.

Plan Masudy by³ wielofazowy i d³ugofalowy, wskazuj¹c na zmianê
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podstawowych parametrów rozwoju spo³ecznego w poszczególnych
fazach. Spo³eczeñstwo informacyjne sta³o siê przedmiotem analizy
rz¹dowej i oficjalnym celem dzia³añ wielu ministerstw. 

PLAN MASUDY (1972)
Okresy rozwoju komputeryzacji 

i powstawania spo³eczeñstwa informacyjnego w Japonii 

Okres I

1945-1950
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intelektualna

�ród³o: Zacher (1982: 160-1).

Jednak chocia¿ roœnie znaczenie informacji i wiedzy w wspó³czesnej
epoce, to przecie¿ nie s¹ one charakterystyczne jedynie dla niej. Informacja
i wiedza s¹ kumulowane od wieków. To, co dzisiaj nowe, to ich niezwyk³a
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dostêpnoœæ i nagromadzenie, co siê staje mo¿liwe dziêki œrodkom
komunikowania opartymi na dzia³aniu sieci. Dlatego proponowane jest
okreœlanie wspó³czesnego spo³eczeñstwa jako “spo³eczeñstwo sieciowe”.
Obejmuje ono pojêcie spo³eczeñstwa informacyjnego (treœæ) i
spo³eczeñstwa sieciowego (forma), przy czym - za McLuhanem -
pierwszeñstwo daje formie. 

1.5.3 Spo³eczeñstwo sieciowe
Powstanie sieci ³¹cznoœci telegraficznej, a potem sieci telefonicznej,

oznacza³o prze³om w dziedzinie telekomunikowania.  Wynalazek radia, a
nastêpnie telewizji, wraz z wprowadzeniem ³¹cznoœci satelitarnej, stanowi³y
kolejne kamienie milowe rewolucji telekomunikacyjnej. Jednak prawdziwa
rewolucja sieciowa w tej dziedzinie mog³a siê zacz¹æ dopiero z
wynalazkiem komputera i przetwornika analogowo-cyfrowego, co
stworzy³o uk³ad zwany K&K, czyli Komputer&Komunikowanie.

Maj¹c dane zapisane w formie kodu komputerowego mo¿emy
przesy³aæ je w formie kablowej lub radiowej. Kana³y, którymi siê je
przesy³a, tworz¹ sieci. Globalna sieæ telekomunikacyjna powsta³a dopiero
w XX wieku, chocia¿, jak podkreœlaj¹ promotorzy idei infrastruktury
informacyjnej, jej prapocz¹tkiem by³a poczta oraz  telegraf. To, co jest
dzisiaj nowe, to niezmierne zagêszczanie owej sieci oraz integracja nowych
i najnowszych wynalazków w dziedzinie komunikowania i przetwarzania
informacji.  Zatem pojêcie sieci obejmuje coœ wiêcej ni¿ fizyczne
urz¹dzenia do transmisji. Obejmuje tak¿e  (cyt. za dokumentem What is
the NII, uzyskanym z serwera WWW rz¹du USA (1995):

Szerok¹ skalê oraz stale wzrastaj¹cy zasób instrumentów, w³¹czaj¹c aparaty
fotograficzne i wideo, skanery, klawiatury, telefony, faksy, komputery, prze³¹czniki,
p³yty kompaktowe, taœmy audio i wideo, kable i œwiat³owody, satelity, po³¹czenia
mikrofalowe, telewizory, monitory, drukarki i wiele wiele innych.

Edwin Bendyk w pasjonuj¹cym zbiorze esejów naukowych Antymatrix.
Cz³owiek w labiryncie sieci (2004) rozwija koncepcjê spo³eczeñstwa
sieciowego, wskazuj¹c jej u¿ytecznoœæ dla analizy wspó³czesnoœci. Wartoœci
gospodarcze s¹ w coraz wiêkszym stopniu tworzone w przedsiêbiorstwach
o strukturze zarz¹dzania nie rygorystycznie hierarchicznej, ale poziomej i
sieciowej. Wspó³praca twórcza w elastycznych zespo³ach pozwala na
wymianê informacji i kreatywnych pomys³ów, które daj¹ przewagê na
wysoko konkurencyjnym rynku. Po³¹czenia poziome zapewniaj¹ w³aœciwy
przep³yw informacji. 

W skali globalnej wielostronne sieciowe po³¹czenia zapewnia Internet.
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W rzeczy samej, bez omnimedium sieciowego, jakim jest Internet, nie
sposób ani zrozumieæ, ani zbadaæ natury wspó³czesnego spo³eczeñstwa
globalnego. Mimo to bardziej pomocne w zrozumieniu natury
wspó³czesnego ¿ycia spo³ecznego i indywidualnego jest - co proponujê
poni¿ej - pojêcie jeszcze szersze, “spo³eczeñstwo oparte na mediach”,
spo³eczeñstwo zmedializowane, a krócej i proœciej mówi¹c “spo³eczeñstwo
medialne”.  Jêzyk angielski zna pojêcie “mediated communication”,
komunikowania zapoœredniczonego, medialnego. Odpowiednio - choæ
rzadziej - pojawia siê termin “mediated society”, spo³eczeñstwo
zmediatyzowane. Polski przek³ad - rzecz wrêcz niezwyk³a - lepiej brzmi od
orygina³u: “spo³eczeñstwo medialne” (“zmediatyzowane”). 

1.5.4 Spo³eczeñstwo medialne
Spo³eczeñstwo informacyjne istnia³o niejako od zawsze. Informacja

istnia³a bowiem “od zawsze”, jest przecie¿ podstaw¹ ka¿dego
spo³eczeñstwa tak¿e spo³ecznoœci pierwotnych. Tymczasem media -
rozumiane jako œrodki techniczne - pojawiaj¹ siê na scenie historii
stosunkowo póŸno. Media u¿ywane przez spo³ecznoœci plemienne by³y -
jak pisa³em wczeœniej - naturalne, oparte na biologicznym wyposa¿eniu
cz³owieka, ograniczone do kontaktów bezpoœrednich, Face-to-Face, twarz¹-
w-twarz, wymagaj¹ce obecnoœci i bliskoœci. Natomiast wspó³czesne
spo³eczeñstwa w przewa¿aj¹cej mierze, choæ nie wy³¹cznie, coraz bardziej
i intensywniej wykorzystuj¹ media techniczne, pokonuj¹ce czas i/lub
przestrzeñ, podtrzymuj¹ce kontakty zapoœredniczone. Miejsce Face-to-Face
zajmuje kontakt Interface-to-Interface, wprowadzaj¹cy tzw. interface (sprzêg),
czyli komunikowanie z poœrednictwem mediów (zw³aszcza komputera i
sieci). 

W³aœnie nowa faza rozwoju - zarówno sieci, jak i informacji,
z³¹czonych przez pojêcie medium - daje nazwê nowej formacji spo³ecznej:
formacji medialnej. Jej odrêbnoœæ, differentia speciffica, wyznaczaj¹ kluczowe
pojêcia medium (techniki), informacji (danych i wiedzy) oraz sieci
(globalnej). Nie wyjaœni³em wprawdzie wszystkich cech tych pojêæ, na razie
wprowadzam termin “spo³eczeñstwo medialne” (globalne spo³eczeñstwo
medialne) jako lepsz¹ i bardziej zrozumia³¹ nazwê nowej formacji
spo³ecznej. Taka nazwa wydaje siê najtrafniejsza dla spo³eczeñstwa
nasyconego (a w³aœciwie przesyconego) mediami. 

Przez media rozumiem w tym przypadku zarówno media masowe
(pojêcie tradycyjne dla prasy, radia i telewizji oraz filmu), jak i media
telekomunikacyjne (telefony,  Internet) oraz multimedia (CD-ROMy, wideo
we wszelkich odmianach, rzeczywistoœæ wirtualn¹). One - jako swoista
ca³oœæ - stanowi¹ mediasferê (aby u¿yæ okreœlenia Adama Lepy)
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wspó³czesnego cz³owieka, na wszystkich etapach jego rozwoju.
Jest to spo³eczeñstwo, w którym nie kontakty bezpoœrednie, ale

kontakty zapoœredniczone przez media, s¹ dominuj¹c¹ form¹ kontaktów
spo³ecznych. “Pos³ugiwanie siê naturalnymi œrodkami semiozy - pisa³a
prof. Antonina K³oskowska - ogranicza rzeczywiœcie komunikowanie do
aktów hic et nunc (tu i teraz) w bezpoœredniej bliskoœci i aktualnej obecnoœci
partnerów.” Jednak¿e w wspó³czesnym spo³eczeñstwie dominuj¹ sztuczne,
techniczne œrodki wyra¿ania, utrwalania i przesy³ania znacz¹cych
przekazów.

J.B. Thompson (2001) odró¿nia dwa typy interakcji spo³ecznych w
których u¿ywane s¹ media. Pierwszy, jak korespondencja listowa, emaile,
a nawet rozmowy telefoniczne s¹ przyk³adem “zmediatyzowanej
interakcji”w której osoby, odleg³e w czasie lub/i przestrzeni wymieniaj¹ siê
informacjami. Uczestnicy nie dziel¹ wspólnej czasoprzestrzeni fizycznej,
zatem swe komunikaty musz¹ uzupe³niaæ informacjami kontekstowymi
(przyk³adem mo¿e byæ pierwsze pytanie w rozmowie z telefonu
komórkowego: “Gdzie jesteœ?”). 

Drugi typ interakcji z udzia³em mediów Thompson nazywa
“zmediatyzowan¹ quasi-interakcj¹”, w której produkowane i odbierane
treœci s¹ kierowane do nieokreœlenie wielkiego audytorium. Ponadto,
uczestnicy nie s¹ zorientowani ku konkretnym osobom, a sama interakcja
jest silnie jednokierunkowa, monologiczna, nie zaœ dialogiczna. Audytorium
ma okreœlony repertuar zachowañ i nie oczekuje siê od niego
natychmiastowych i twórczych reakcji. 

W teatrze publicznoœæ mo¿e klaskaæ lub gwizdaæ, mo¿e wyjœæ z sali,
lecz nie mo¿e wyjœæ na scenê, ani dopowiadaæ kwestie aktorom. Media
masowe jeszcze mocniej utrzymuj¹ jednokierunkowoœæ odbioru. W kinie
ani oklaski ani gwizdy nie wp³yn¹ na grê aktorów. Niemniej, nawet
monologiczne media - jak reklama - tworz¹ sferê spo³eczn¹, wspólnej
kultury symbolicznej. Nowe media, jak np. telewizja interaktywna, tê
jednokierunkowoœæ bêd¹ os³abiaæ, a po czêœci znosiæ. 

W szerokim sensie media s¹ wspó³czeœnie œrodowiskiem cz³owieka,
jego rzeczywist¹ wirtualnoœci. I tak jak - wedle McLuhana - ryba nie
dostrzega wody, tak cz³owiek dzisiejszy nie zdaje sobie sprawy w jakim
stopniu zale¿y od immersji  w œrodowisku medialnym. Swój dzieñ
powszedni zazwyczaj zaczyna nie jak dawniej od modlitwy, lecz od
w³¹czenia radia, i koñczy nie modlitw¹ wieczorn¹, ale wy³¹czeniem
telewizora lub radia. Proporcja kontaktów bezpoœrednich do kontaktów
medialnych jest oczywiœcie ró¿na dla ró¿nych ludzi, i trudna do ustalenia
w ka¿dym przypadku, ale œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e znakomita
wiêkszoœæ ludzkich kontaktów z innym cz³owiekiem i jego symbolicznymi
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wytworami ma charakter poœredni - w czasie i w przestrzeni.
Przyzwyczajenie jest drug¹ natur¹, powiada przys³owie. Przyzwyczajeni do
mediów nie odczuwamy sztucznoœci rozmowy telefonicznej, emailu, czy
telewizyjnego talk-showu. Wprawdzie nie mylimy  filmu z rzeczywistoœci¹,
nie zawsze ulegamy reklamie, ale wch³aniamy ukryte w nich przekazy.
“Miliony ludzi siedz¹cych przed telewizorami i ogl¹daj¹cych program w
stylu CNN - pisa³ Eric McLuhan - przyjmuj¹ z autorytatywnego Ÿród³a
wspó³czesny odpowiednik szamañskiej wiedzy, co wyraŸnie przypomina
dawne stosunki plemienne oparte na tyranii poleceñ i kontroli.” 

Spo³eczeñstwo medialne jest zatem:

* spo³eczeñstwem, w którym miêdzyludzkie kontakty i stosunki w
przewa¿aj¹cym stopniu maj¹ charakter zapoœredniczony, medialny;
* spo³eczeñstwem, w którym media tworz¹ ("produkuj¹") swoist¹
rzeczywistoœæ wirtualn¹, kulturê medialn¹;
* spo³eczeñstwem, w którym infrastruktura medialna, a w
szczególnoœci telekomunikacyjna jest podstaw¹ sieci i obiegów
informacyjnych o ró¿nej skali (od lokalnej do globalnej) zasadniczych
dla skutecznych dzia³añ i kontaktów jednostkowych i organizacyjnych
we wszystkich sferach ¿ycia;
* spo³eczeñstwem, w którym niemal wszelkie dzia³ania ludzkiej s¹
wspomagane przez techniki medialno-informacyjne;
* spo³eczeñstwem, w którym  wiêkszoœæ pracowników wykonuje
zajêcia informacyjne (lub stanowi¹ one istotny element ich dzia³ania
zawodowego), a przemys³y medialne stanowi¹ istotny element
gospodarki i zatrudnienia;
* spo³eczeñstwem, w którym wiêkszoœæ produktu narodowego brutto
powstaje w ramach szeroko rozumianego sektora us³ug
informacyjnych, telekomunikacyjnych i medialnych;
* spo³eczeñstwem, w którym informacja i wiedza jest podstawowym
czynnikiem wytwórczym, jest kategori¹ ekonomiczn¹ (towarem),
produkcja i obieg wiedzy i informacji ma charakter dzia³alnoœci
gospodarczej, rozwój spo³eczny opiera siê na wykorzystywaniu
teleinformatyki.
Manuel Castells wskazuje, ¿e wspó³czeœnie pod wp³ywem mediów

przekszta³ceniu ulega poczucie przestrzeni i czasu, fizyczne podstawy
spo³ecznego i ludzkiego doœwiadczenia. Nastêpuje delokalizacja przestrzeni
(parafrazuj¹c podtytu³ Króla Ubu, mo¿na powiedzieæ: “W sieci, czyli
nigdzie”).   Kultura realnej wirtualnoœci, tworzona wokó³ coraz bardziej
interaktywnej sfery audiowizualnej, przeniknê³a duchow¹ tkankê
obrazowania i komunikowania, ³¹cz¹c przekazy medialne kultury w



47

elektroniczny hipertekst. 
Jednak spo³eczeñstwo medialne dopiero siê tworzy, jest w stanie

rodzenia siê, lecz ju¿ dzisiaj nic, co medialne, nie jest nam obce. Tej
tematyce zostanie poœwiêcona trzecia i czwarta czêœæ tej ksi¹¿ki.
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Geneza mediów:
utrwalanie i powielanie s»owa





Pierwsza mediamorfoza - graficzny zapis mowy

Faktyczn¹ podstaw¹ do powstania pisma by³ obraz, a nie przedmiot. W
toku dziejów umiejêtnoœæ tworzenia obrazów rozwinê³a siê w dwóch
kierunkach: jako sztuka graficzna, w której s¹ one w jakiejœ mierze
powi¹zane z obrazami œwiata rzeczywistego, oraz jako pismo, w którym
znaki, czyli symbole graficzne, s¹ jedynie reprezentantami znaków
dŸwiêkowych. 

Druga mediamorfoza - drukowanie 

Pierwszym wielkim dzie³em drukarskim by³a w 1453 roku dwutomowa 42-
wierszowa Biblia, dla której Gutenberg przygotowa³ 290 matryc ró¿nych
znaków pisarskich. 
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1 Pierwsza mediamorfoza: pismo jako zapis wiedzy

1.1 Protomedia 
Odleg³a przesz³oœæ cz³owieka jest dla nas niema. Zachowa³y siê jedynie

pewne trwa³e dzie³a artystyczno-magiczne, jak figurki i rysunki oraz
przedmioty u¿ytkowe, jak garnki, zapinki do w³osów, kamienne no¿e.
Wyrabia³ je ju¿ neandertalczyk, co najmniej 50 tysiêcy lat temu, o czym
œwiadcz¹ znaleziska w Tata, na Wêgrzech. Tworzy³y one trwa³¹ kulturê
materialn¹ i artystyczn¹ ówczesnego spo³eczeñstwa. 

Cz³owiek pierwotny bywa³ tak¿e w sytuacjach, gdy musia³ o czymœ
poinformowaæ odleg³ego lub nieobecnego odbiorcê. Na przyk³ad, gdy
oznacza³ granice swego plemienia nie móg³ co kilkadziesi¹t metrów stawiaæ
wartownika g³oœno obwieszczaj¹cego, i¿ jest to cudzy teren. W takich
wypadkach ucieka³ siê do prostych technik d³ugotrwa³ego informowania.
Jedn¹ z nich by³o tworzenie trwa³ych znaków ze specjalnie u³o¿onych
przedmiotów u³amane ga³êzie, kopczyki ziemi, kamienie, koœci zwierz¹t),
ich sk³ad i uk³ad wskazywa³ na nienaturalne pochodzenie, a wiêc mia³ jasny
i zrozumia³y symboliczny charakter.

Dla kultury spo³ecznej i rzeczywistego sprawowania w³adzy, ludziom
potrzebne by³y proste œrodki telekomunikacji oraz œrodki zapisu przekazów
komunikowania. Afrykañskie bêbny tam-tamy przekazywa³y z wioski do
wioski wiadomoœci - o zbli¿aj¹cej siê zwierzynie ³ownej, o najeŸdzie
wrogów, o nadchodz¹cej plemiennej uroczystoœci. W dawnej Korei
rozwin¹³ siê system piêciu wie¿ z wysokimi kominami, które s³u¿y³y dla
sygnalizacji optycznej. Odpowiedni uk³ad dymów oznacza³ proste sygna³y
i komunikaty wojskowe lub administracyjne. By³ to jakby optyczny telegraf,
choæ ten, we w³aœciwym sensie, jako telegraf semaforowy zosta³
zbudowany dopiero w XVIII wieku we Francji. Na morzu stosowano
rozliczne systemy sygnalizacyjne - od wystrza³ów z armat do uk³adu flag
i chor¹giewek. Marynarze u¿ywali specjalnego kodu do prostych
zawiadomieñ. A noœniki kodu mo¿na nazwaæ mediami. 

Powszechnie wiadomo, ¿e staro¿ytny Rzym rozwin¹³ sieæ dróg, które
s³u¿y³y wojsku i handlowi, jak i ³¹cznoœci administracyjnej stolicy z
prowincjami imperium. By³y to jakby aorty informacyjnego krwioobiegu
w³adzy - st¹d powiedzenie “Wszystkie drogi prowadz¹ do Rzymu”. 

Dla zapisu ulotnych obrazów, ludy pierwotne zna³y technikê rysunku,



53

dostêpn¹ przecie¿ nawet ma³emu dziecku. Zachowane œlady pierwotnej
twórczoœci plastycznej pochodz¹ z wczesnego paleolitu. Mog³y one byæ
wyrazem prze¿yæ magicznych lub religijnych, mog³y te¿ mieæ tylko
estetyczny charakter. Mimo i¿ nie wiemy, dlaczego je malowano i
rysowano, technika plastyczna jest godna podziwu. 

Obrazy namalowane na ska³ach i w jaskiniach nazywamy
petrogramami, gdy zaœ zosta³y wyryte lub wyrzeŸbione w kamieniu —
petroglifami. Odnajdujemy je na wszystkich kontynentach. W Europie
najs³ynniejsze s¹ malowid³a z m³odszego paleolitu w jaskini Altamira w
Hiszpanii oraz w grocie Lascaux we Francji, maj¹ce co najmniej 22 tysi¹ce
lat. Staro¿ytny Egipt rozwin¹³ nie tylko imponuj¹c¹ architekturê, ale i
niepowtarzalne malarstwoi p³askorzeŸby. Obok ludzi - zawsze ustawionych
profilem - ukazywa³o stwory mitologiczne, skrzydlate lwy, centaury, ptaki
o ludzkich twarzach i ludzi o ptasich nogach. By³a to równoczeœnie
rzeczywistoœæ realna, jak swoiœcie wirtualna. Nie znano - a¿ do Renesansu -
sztuki malarskiej iluzji, opartej na perspektywie. Na bizantyjskich freskach
i ikonach kszta³ty i wzrost œwiêtych s¹ nieproporcjonalnie ma³e wobec
postaci Chrystusa Pantokratora, bowiem w ten sposób  obrazowano
hierarchiê wa¿noœci i w³adzy. 

Obok malarstwa rozwija³y siê - zapewne bardziej intensywnie - rzeŸba
i garncarstwo. Umiejêtnoœci w nich nabyte pos³u¿y³y blisko 10 tysiêcy lat
ludom Bliskiego Wschodu dla tworzenia glinianych liczmanów, figurek o
prostych kszta³tach, s³u¿¹cych  do rejestracji posiadanej w³asnoœci - sztuk
byd³a, arów pola. By³y to pierwsze narzêdzia intelektualne, utrwalaj¹ce w
symbolicznej abstrakcyjnej formie konkretne dane. Zatem trzy liczmany
oznacza³y np. trzy owce. S³u¿y³y one jako symbol statusu spo³ecznego,
stanu posiadania, na co wskazuje ich umieszczanie w grobach wybitnych
osób. By³y tak¿e dziedziczone, co z kolei wskazuje na ich znaczenie dla
utrwalania w³asnoœci. Potwierdzaj¹ tezê etnologa francuskiego, Claude
Levi-Straussa, ¿e zapisy - w tym pierwotne pismo i rachunki - by³y
œrodkiem zapisu w³adzy spo³ecznej. 

Dziêki malowid³om, rzeŸbom, liczmanom powstawa³ ludzki wymiar
œwiata, jakby druga, kulturowa rzeczywistoœæ, œwiat wartoœci. Czym ró¿ni³a
siê, a w czym by³a podobna do tej bezpoœrednio odbieranej przez ludzkie
zmys³y? Przez ca³e tysi¹clecia rzeczywistoœæ ukryt¹ uwa¿ano za œwiat
prawdziwszy ni¿ ten który sami obserwujemy. S³ynna platoñska parabola
jaskini, porównuj¹ca ludzi do wiêŸniów wpatrzonych w œcianê jaskini, na
której pojawiaj¹ siê cienie rzeczywistoœci (Platon mia³ na myœli
wiecznotrwa³e idee), ukazywa³a œwiat zmys³ów jako œwiat wtórny wobec
istoty rzeczy. Uwa¿ano, ¿e istotê rzeczy s³owo oddaje lepiej ni¿ obraz. St¹d
wczesne spo³eczeñstwa ogromnie ceni³y autonomiczn¹ si³ê s³owa,
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zw³aszcza s³owa œwiêtego. A jeszcze bardziej cenne by³o s³owo utrwalone,
pismo œwiête.  W nim nie wolno by³o zmieniaæ nawet joty, przecinka, ani
jednej litery.

1.2 Od rysunku do hieroglifów
Naskalne rysunki by³y jakby przygotowaniem do wynalazku pisma.

Ró¿nice w technice plastycznej s¹ miêdzy nimi wyraŸne. Niektóre rysunki
s¹ bardziej urozmaicone, ekspresyjne, inne zaœ bardziej schematyczne,
pozbawione t³a i szczegó³ów. Te drugie jakby odzwierciedla³y nie tyle
obserwowane konkretne obiekty i sytuacje, lecz ogólne idee. Wydaje siê, ¿e
by³ to pierwszy krok do znalezienia graficznej formy zapisu myœli i mowy,
a wiêc powstania pisma.

Jego wynalezienie poprzedzi³o pojawienie siê ró¿nych form
symbolizacji przedmiotowej. Pewnych przedmiotów, np.  rzeŸbionych
s³upów u¿ywano jako markerów granic terytorium plemiennego czy
wioskowego. Z pomoc¹ przedmiotów próbowano równie¿ wyra¿aæ inne
znaczenia. Mieszkañcy dawnej Ameryki Po³udniowej powszechnie
stosowali wêz³y na sznurze, z których najbardziej znane jest quipu Inków.
Podobny charakter mia³y wampuny, to znaczy muszle naszywane na
tkaninie, której kolor wskazywa³ na rodzaj wiadomoœci (na przyk³ad
symbolizowa³ niebezpieczeñstwo). Analogiczne w symbolicznej funkcji
by³y “listy” nigeryjskiego szczepu Joruba u¿ywane przy zawieraniu
ma³¿eñstw. Mê¿czyzna oœwiadczaj¹c siê wysy³a³ swej wybrance sznurek z
szeœcioma muszlami, gdy¿ w jêzyku Joruba szeœæ wymawia siê tak jak
s³owo “przyci¹gaæ”. Kiedy zaœ dziewczyna wyra¿a³a zgodê, odsy³a³a
sznurek z przypiêtymi oœmioma muszlami; cyfrê tê bowiem wymawia³o siê
tak jak s³owo “zgadzam siê”.

Poœredni¹ fazê miêdzy obrazami a pismem tworz¹ ideogramy. W
odró¿nieniu od piktogramów, które wyra¿aj¹ pewn¹ ideê w sposób
ca³kowicie niezale¿ny od jêzyka (np. dzisiaj rysunek dwóch skrzy¿owanych
widelców na znaku drogowym oznacza restauracjê), ideogramy s¹
obrazowym przedstawieniem pewnych znaczeñ. Przyk³adem mo¿e byæ
ostrze¿enie o niebezpiecznym przejœciu górskim, wykonane na skale przez
Indian w stanie Nowy Meksyk. Rysunek przedstawia kozicê stoj¹c¹ obok
przewróconego konia z jeŸdŸcem; ma to oznaczaæ, ¿e droga nadaje siê
tylko dla zrêcznych koz³ów, nie zaœ dla jeŸdŸców. Obraz ten zawiera
jedynie te szczegó³y, które s¹ niezbêdne dla identyfikacji postaci i nie ma
¿adnego t³a. Celem jest bowiem informacja, nie zaœ piêkno. Ideogramy nie
maj¹ cech dzie³ sztuki i s¹ oderwane od fonetycznej formy jêzyka. 

Wiele ideogramów, choæ maj¹ czysto geometryczn¹ formê, nawi¹zuje
do gestów lub przedmiotów. I tak na przyk³ad w kulturze wielu plemion



55

indiañskich rysunek ko³a symbolizuje pojêcie “wszystko”, gdy¿ podobny
kolisty ruch Indianie zwykli wykonywaæ wypowiadaj¹c to s³owo. 

Takie obrazy s¹ zrozumia³e dziêki temu, ¿e pominiêto w nich detale
zbêdne do wyra¿enia danej idei. Jedn¹ z u¿ytecznych metod jest konwencja
pars pro toto (czêœæ zamiast ca³oœci), tak czêsto spotykana u Indian
Amerykañskich, gdy na przyk³ad rysunek g³owy konia wystarcza dla
oznaczenia ca³ego zwierzêcia. Czêsto o znaczeniu decyduje zastosowany
kolor, pozycja znaku lub jego kontekst. Wœród Czerkiesów kolor czerwony
u¿ywany jest dla wyra¿enia triumfu, czarny — œmierci, bia³y-pokoju lub
szczêœcia, niebieski — k³opotu. Znaczenie pozycji na rysunku
ideograficznym ³atwo wyt³umaczyæ na przyk³adzie zapisu matematycznego,
gdzie przecie¿ 2  nie oznacza 28, lecz 2 do potêgi ósmej. Analogicznie, u2

Indian Hopi rysunek jastrzêbia i osoby oznacza dwie postacie, czyli ptaka
i cz³owieka, zaœ jastrz¹b umieszczony nad g³ow¹ osoby wskazuje na
Indianina o imieniu “Jastrz¹b”. Zwrócenie sylwetki g³owy na pó³noc
oznacza przyjœcie, a na zachód  —  odejœcie.

Pisma obrazkowe mo¿na podzieliæ na kilka rodzajów. Pierwotnym jest
przedstawianie przedmiotów przez podobne obrazy graficzne. Drogi
rodzaj, asocjacyjny, stanowi¹ obrazy, które wyra¿aj¹ idee poprzez
skojarzenia znaczeniowe. I tak, rysunek Ksiê¿yca mo¿e oznaczaæ cia³o
niebieskie lub “noc”. Trzeci, wy¿szy rodzaj, stanowi¹ obrazy, które tworz¹
uk³ady rebusowe, to znaczy które rozwi¹zuje siê zgodnie z zasad¹
fonetyzacji: czytaj¹c g³oœno ich nazwy odtwarzamy treœæ komunikatu.
Zasada ta odgrywa ogromn¹ rolê w rozwiniêtym piœmie ideograficznym, na
przyk³ad dawnym summeryjskim czy wspó³czesnym chiñskim.

Wynalezienie pisma by³o poprzedzone u¿yciem znaku w funkcji
identyfikuj¹co-mnemotechnicznej. Wówczas znaki lub ich kombinacje s¹
u¿ywane jako swoiste pomoce przy zapamiêtywaniu pieœni, przys³ów, czy
dat. Na przyk³ad w plemieniu Eve w Togo rysunek nawleczonej ig³y nie
jest wprawdzie zapisem tamtejszego przys³owia “niæ nastêpuje po igle” (
odpowiednik polskiego porzekad³a “jaki ojciec, taki syn”), lecz wizualnie
je podpowiada. 

Wszak¿e faktyczn¹ podstaw¹ do powstania pisma by³ obraz, a nie
przedmiot. W toku dziejów umiejêtnoœæ tworzenia obrazów rozwinê³a siê
w dwóch kierunkach: jako sztuka graficzna, w której s¹ one w jakiejœ
mierze powi¹zane z obrazami œwiata rzeczywistego, oraz jako pismo, w
którym znaki, czyli symbole graficzne, s¹ jedynie reprezentantami znaków
dŸwiêkowych. 

Samo pismo pojawi³o siê w czasach, gdy spo³ecznoœci na ró¿nych
kontynentach pozostawa³y izolowane od siebie przez brak dróg i œrodków
morskiego transportu. T³umaczy to dlaczego nawet dzisiaj istniej¹ ró¿ne
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systemy pisma, choæ maj¹ one wspólne podstawy. Potrzeba zapisu mowy
by³a tak wielka, ¿e pismo pojawi³o siê i doskonali³o w Chinach, na Bliskim
Wschodzie, w Meksyku.

1.3 Pismo alfabetyczne jako rewolucja  komunikacyjna
Etapy rozwoju pisma mo¿na scharakteryzowaæ na podstawie

stosowanych symboli. Gdy jeden symbol oznacza tylko jedno pojêcie
(s³owo), wówczas pismo musi mieæ tyle znaków, ile jest pojêæ, czyli bardzo
du¿o (setki tysiêcy). 

Znaki pism ideograficznych, na przyk³ad jak staroegipskiego, by³y w
swej formie podobne do obiektów, które wyra¿a³y b¹dŸ sugerowa³y.
Poniewa¿ mia³y one przede wszystkim znaczenie religijne, nazywane by³y
hieroglifami (z greckiego —“œwiête litery”). Hieroglify to symble
oznaczaj¹ce s³owa, dŸwiêki i litery. Dziêki swej piêknej formie graficznej
doskonale nadawa³y siê do ozdabiania budowli sakralnych. W odró¿nieniu
od pisma czysto obrazkowego, ideogramy wyra¿a³y swój sens przez uk³ad
znaków.

Summerowie z Mezopotamii ju¿ ponad 5 tysiêcy lat temu pos³ugiwali
siê pismem piktograficznym. Piêæset lat póŸniej, ludy tego regionu
przekszta³ci³y ich pismo w tak zwane pismo klinowe, w którym zamiast do
wykonywania napisów w glinie u¿ywano trójk¹tnie  zaostrzonego rylca. 

Wprowadzenie pisma na nowy, fonetyczny etap jest zas³ug¹ plemion
semickich. Przed 1300 r. p.n.e. w Syrii pismo klinowe zosta³o
przekszta³cone w alfabet oparty na 22 literach, które mog³y byæ ³¹czone w
s³owa. U Fenicjan znajdujemy system pisma, w którym sylabom
odpowiada³y znaki graficzne. Pismo sylabiczne, sylabariusz, to taki zespó³
symboli fonetycznych, w którym poszczególne znaki odpowiadaj¹ sylabom
lub samog³oskom, jeœli s¹ one sylabami. Za twórców nowoczesnego pisma
uznawani s¹ Grecy, gdy¿ to oni wprowadzili osobne znaki dla samog³osek,
bez których nie sposób by³o poprawnie zapisaæ s³owa. W systemach
jêzyków semickich znaki samog³osek nie by³y tak istotne, gdy¿ wystarcza³
zapis spó³g³osek, a samog³oski dodawano w trakcie g³oœnej lektury. 

Pisma alfabetyczne, których nazwa wywodzi siê od dwóch pierwszych
liter alfabetu greckiego (alfa i beta), opieraj¹ siê na zasadzie pe³nej
fonetyzacji, to znaczy poszczególne g³oski maj¹ swe znaki graficzne. Grecy
dowiedli, ¿e niewielk¹ liczb¹ liter mo¿na oznaczyæ wszystkie g³oski i ich
zestawienia, a wiêc zapisaæ wymawiane s³owa. By³ to epokowy wynalazek
w dziedzinie porozumiewania siê. W zasadzie alfabetycznej ka¿de
s³owo mo¿na zapisaæ za pomoc¹ niewielkiej iloœci elementarnych znaków
(w alfabecie angielskim u¿ywa siê tylko 23 liter). Sztuka pisarska sta³a siê
dostêpna dla przeciêtnego cz³owieka, który móg³ siê jej nauczyæ w ci¹gu
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kilku miesiêcy, a nie wielu lat, jak w systemach ideograficznych. Jednak¿e
musia³o min¹æ wiele stuleci, zanim umiejêtnoœæ pisania rzeczywiœcie siê
upowszechni³a.

W oralnej kulturze Grecji tylko ¿ywe s³owo uznawano za
przekonywuj¹ce i rozwijaj¹ce duchowo. Pismo wydawa³o siê wynalazkiem
mechanicznym i bezosobowym. St¹d Platon w dialogu Fajdros zamieszcza
przypowieœæ o królu Tamuzie, który goœci³ boga Teuta, wynalazcê pisma,
liczb oraz rachunków. Teut zachwala³ swe wynalazki Tamuzowi, twierdz¹c,
¿e wszyscy powinni siê nauczyæ ich u¿ywaæ:

“... ta nauka uczyni Egipcjan m¹drzejszymi i sprawniejszymi w pamiêtaniu;
wynalazek ten jest lekarstwem na pamiêæ i m¹droœæ.

A król na to odpowiedzia³: 

Teucie, mistrzu najdoskonalszy, jesteœ ojcem liter, zatem przez dobre serce dla nich
przypisa³eœ im wartoœæ wprost przeciwn¹ tej, któr¹ one posiadaj¹ naprawdê. Ten
wynalazek niepamiêæ w duszach ludzkich posieje, bo cz³owiek który siê tego wyuczy,
przestanie æwiczyæ pamiêæ; zaufa pismu i bêdzie sobie przypomina³ wszystko z
zewn¹trz, a nie z w³asnego wnêtrza, z siebie samego. Wiêc to nie jest lekarstwo na
pamiêæ, tylko œrodek na przypominanie sobie. Uczniom swoim dasz tylko pozór
m¹droœci, a nie m¹droœæ prawdziw¹.” (274D-275B, przek³ad W. Witwicki,
Warszawa: PWN, 1958).

Mimo krytyki pisma, Platon zapisywa³, uwieczniaj¹c w swych Dialogach,
myœli, które wypowiada³ Sokrates, mistrz filozofii oralnej. Pisa³ zreszt¹
w³asne ksiêgi. Zastrze¿eñ Platona w ogóle nie podziela³ Arystoteles, autor
licznych rozpraw pisanych, w tym Retoryki, która do dzisiaj pozostaje
inspiruj¹ca dla specjalistów public relations. Pismo okaza³o siê medium o
nieprzemijaj¹cej wartoœci.

 
1.4 Kamieñ i papier - czas czy przestrzeñ?

Harold Innis, kanadyjski historyk dziejów gospodarczych, uwa¿a³, ¿e
najwa¿niejszym wymiarem ró¿nicowania wielkich pañstw i imperiów jest
przestrzeñ i czas. Pewne formy komunikowania s¹ lepiej dostosowane do
rozwoju i realizacji tych ró¿nych systemów imperialnych. S¹ w du¿ej mierze
zale¿nie od dominuj¹cej w nich formy komunikowania. 

Wielkie imperia mog¹ trwaæ bardzo d³ugo w czasie (jak Egipt) albo
zajmowaæ ogromne przestrzenie (jak Rzym). Najbardziej trwa³e teksty
utrwalano na odpornych na zniszczenie i czas materia³ach. Moj¿esz
otrzyma³ od Jahwe tekst 10 przykazañ zapisanych na kamiennych tablicach.
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Trwa³e teœci ryto w kamieniu, odlewano w br¹zie.  Mniej wa¿ne, doraŸne
notatki, zapisywano na papirusie, a wa¿niejsze - na pergaminie. 

Zmiana dominuj¹cego noœnika pisma, przejœcie od kamienia w Persji,
do papirusu, w Rzymie, przyczyni³a siê, jego zdaniem, do przejœcia od
w³adzy sakralnej, do królewskiej, œwieckiej. W Grecji staro¿ytnej, tradycja
oralna i ³atwy w nauce alfabet faworyzowa³y inwencjê i ró¿norodnoœæ
duchow¹, st¹d kap³ani stracili monopol uczenia i oœwiaty, a ich funkcje
przejêli filozofowie. Trwanie cesarstwa rzymskiego oparte by³o na
rozwiniêtej kulturze pisma (pergamin) i zbieranej dokumentacji. Nie bez
powodu w³aœnie  w Rzymie zaczê³a siê ukazywaæ pierwsza publiczna gazeta
- Acta Diurna.

Pismo klinowe pojawi³o siê oko³o 3000 lat p.n.e. Jest pierwszym
rodzajem pisma, w którym wyraŸnie mo¿na dostrzec zale¿noœæ wzoru
znaków od u¿ytego narzêdzia i materia³u. Do pisania u¿ywano rylca,
którym w glinie wyt³aczano pojedyncze kliny. Pisarz sumeryjski nie tyle
pisa³, co rzeŸbi³ znaki. Znaki pisarskie sk³adaj¹ siê z pojedynczych
kombinacji takich klinów i s¹ zbudowane z jednego tylko elementu. Piêæ
tysiêcy lat póŸniej jego struktura leg³a u podstaw alfabetu Morse'a, pisma
telegrafu, oraz jêzyków komputerowych. W tych najnowszych postaciach
odpowiednikiem klinu jest dziurka w taœmie, œlad magnetyczny lub impuls
elektryczny.

Rozwój pisma by³ zwi¹zany z u¿yciem nowych narzêdzi, materia³ów
pisarskich, oraz technik reprodukcyjnych. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê, ¿e
graficzna forma pisma zale¿y w znacznym stopniu od narzêdzia, którym
pos³uguje siê pisz¹cy. Kopista egipski nanosi³ hieroglify pêdzlem. Znaki w
tym piœmie mog³y mieæ wiêc skomplikowany kszta³t. Rozwój biurokracji
w ramach ogromnych imperiów, wymaga³ stworzenia systemu pisma, które
by³o dogodniejsze i szybsze w pisaniu. Takim pismem jest kursywa, czyli
pismo pochylone. 

1.5 Od papirusu do kodeksu
Za najstarsze ksi¹¿ki uznaje siê gliniane tabliczki z Mezopotamii oraz

zwoje papirusów w Egipcie, datowane na pocz¹tek trzeciego tysi¹clecia
przed nasz¹ er¹. Tabliczki Sumerów, Babiloñczyków i Hetytów mia³y
wymiary odpowiadaj¹ce mniej wiêcej po³owie strony dzisiejszego
maszynopisu; u góry ka¿dej znajdowa³a siê pagina. Choæ by³y dosyæ trwa³e,
niezbyt siê nadawa³y do przenoszenia. Du¿o lepsze pod tym wzglêdem
okaza³y siê u¿ywane przez Egipcjan lekkie zwoje papirusu. Materia³
piœmienny by³ podobny do póŸniej wynalezionego papieru. Sporz¹dzano
go z trzciny rosn¹cej w dolinie Nilu. W porównaniu z glin¹ by³ mniej
trwa³y, lecz l¿ejszy. Nie nadawa³ siê jednak do pisania dwustronnego. 
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Ksi¹¿ka, trzeba dodaæ, mia³a wówczas formê zwoju papirusu,
nawiniêtego na drewniany walec. Szerokoœæ zwoju wynosi³a od 20 do 30
cm, a pisano w kolumnach o szerokoœci zbli¿onej do stron wspó³czesnych
ksi¹¿ek. Typowy zwój by³ wstêg¹ o d³ugoœci 4 do 6 metrów, choæ zdarza³y
siê znacznie d³u¿sze, piêædziesiêciometrowe. Z regu³y jednak wiêksze
dzie³a, jak Iliada czy Odyseja, by³y dzielone na “ksiêgi”, bêd¹ce zwojami
typowych rozmiarów, o œrednicy oko³o 15 cm. Ich informacyjna
pojemnoœæ wynosi³a od 10 do 20 tysiêcy s³ów, zatem niniejsza ksi¹¿ka
zamiast mieæ formê wygodnego tomu o objêtoœci ok.. 300 stron,
wymaga³aby co najmniej 15 zwojów.

Materia³em by³y sklejone ³odygi roœliny z doliny Nilu, papirusu. O jego
wytwarzaniu pisa³ Pliniusz Starszy: 

“Papier z papirusu wyrabia siê w ten sposób, ¿e dzieli siê ig³¹ ³odygê na cieniutkie,
ale jak najszersze paski w³ókna.  Ka¿dy gatunek bywa sklejany na desce zwil¿onej
wod¹ nilow¹, woda ta, pe³na mu³u, s³u¿y za spoiwo. ... arkusze œciska siê w prasach,
suszy na s³oñcu i ³¹czy jeden z drugim.” (Pliniusz Starszy, Historia naturalna,
XIII, 23, przek³ad I. i T. Zawszakich, Ossolineum 1961, str. 171-2.)

Zwój by³ niewygodny w u¿yciu, czytanie wymaga³o jego przewijania, tak
jak odtwarzanie muzyki z tradycyjnej taœmy magnetofonowej (okreœla siê
to jako dostêp linearny). Lektura by³a powolna, a zwój ³atwo by³o upuœciæ
i uszkodziæ. Papier z papirusu by³ bowiem ³amliwy i nietrwa³y. 

W I wieku n.e. pojawi³a siê ksi¹¿ka jako zbiór zszytych lub sklejonych
kart, w formie tomu zbli¿onego do dzisiejszej ksi¹¿ki. J e d n a k
dylemat zwój czy stos kartek mia³ pocz¹tkowo wielkie znaczenie. Zwój
zawiera³ teksty, które nale¿a³o czytaæ powoli. Ksi¹¿ka powsta³a z zbioru
kartek, bardziej ulotnych i mniej powi¹zanych, ale czêsto bardziej
pojemnych informacyjnie ni¿ zwój. Zwoje ksi¹g Biblii mo¿na by³o uk³adaæ
w ró¿ne struktury, st¹d ró¿nice miêdzy Bibli¹ hebrajsk¹ a Bibli¹
chrzeœcijañsk¹.

Rzymianie codexem nazywali kilka zwi¹zanych ze sob¹ tabliczek
woskowych. Tekst by³ wygodniejszy w u¿yciu, mniej nara¿ony na
przypadkowe zniszczenie, oraz - co najwa¿niejsze - pozwala³ na skokowe
przegl¹danie, czyli dostêp sekwencyjny.  W podobny sposób zaczêto te¿
sk³adaæ karty pergaminowe. W ten sposób powsta³y ksi¹¿ki porêczne,
³atwe do czytania, dwustronnego zapisywania, oraz przenoszenia i
przechowywania - pierwsze informacyjne medium mobilne.

1.6 Biblioteka
Pojedyncza ksi¹¿ka mo¿e mieæ wielk¹ wartoœæ, lecz do szerszych
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studiów potrzeba ich wiêcej. Tote¿ w staro¿ytnoœci ksi¹¿ki (greckie -
biblios) by³y zbierane i gromadzone w osobnych pomieszczenia w
œwi¹tyniach, szko³ach filozoficznych, w pa³acach faraonów. Podobno za
faraona Cheopsa dzia³a³ “Dom Ksi¹g”. Jednak  wielka, “œwiatowa”
biblioteka powsta³a dopiero w Aleksandrii w III w. p.n.e. Jej
pomys³odawc¹ by³ wygnany w³adca Aten, Demetrios, który przekona³
króla Ptolemajosa Sotera, do zebrania kopii wszystkich ksi¹¿ek ówczesnego
œwiata.

Zamys³ dynastii ptolejskiej by³ niezwykle ambitny - stworzenie
intelektualnej pamiêci œwiata. Nie szczêdzili wiêc na bibliotekê œrodków.
Wys³annicy króla docierali do ró¿nych krajów skupuj¹c ksi¹¿ki. U¿ywano
wszelkich, nawet rozbójniczych metod. Podró¿nym do Egiptu
konfiskowano zwoje, przepisywano je, orygina³y przekazywano do
Biblioteki, a kopie zwracano w³aœcicielom. W rezultacie uda³o siê zebraæ
znacznie ponad pó³ miliona zwojów, z których wiele by³o dodatkowymi
kopiami, chronionymi na wypadek uszkodzenia cennych orygina³ów. 

Niestety, po podboju Egiptu przez Rzymian zbiory Biblioteki zaczê³y
podupadaæ, g³ównie w skutek po¿arów i rewolt w mieœcie. Jej celowe
niszczenie zaczê³o siê za chrzeœcijañskiego biskupa Tefilusa, z którego
inspiracji w 391 n.e. zniszczono pogañsk¹ œwi¹tyniê, w której mieœci³a siê
czêœæ zbiorów. Ostateczny cios zada³ w 646 muzu³mañski kalif Omar, na
którego polecenie zniszczono “ksiêgi niewiernych”. Nawiasem mówi¹c,
piêknym za nadobne, jeœli w tym wypadku to powiedzenie nie jest wysoce
niestosowne, odp³acili siê mahometanom chrzeœcijanie, gdy w 1009 roku
po zdobyciu Trypolisu krzy¿owcy spalili 100 tysiêcy naukowych ksi¹¿ek
arabskich. 

W historii nie brakuje przyk³adów niszczenia (na ogó³ przez palenie)
zwojów i ksi¹¿ek rêkopiœmiennych - po zdobyciu Konstantynopola w 1204
krzy¿owcy puœcili z dymem wiele zbiorów dzie³ staro¿ytnoœci. Cud, ¿e
dziedzictwo Grecji i pogañskiego Rzymu w ogóle siê zachowa³o. Taki cud
nie zdarzy³ siê z literatur¹ narodow¹ Majów, któr¹ ca³¹ - na polecenie
biskupa w Meksyku, Diego de Landy - spalono w XVI wieku jako twory
“zabobonu i omamieñ szatana.”

Ksi¹¿ki rêkopiœmienne mia³y niewiele kopii, dlatego ich palenie by³o
niezwykle skuteczn¹ form¹ ostatecznej cenzury. Nie wiemy, ile dzie³
zniszczono na zawsze, z ilu pozosta³y jedynie fragmenty, a ile zachowa³o
siê w zniekszta³conych kopiach. Dopiero epokowy wynalazek druku -
szybkiego i taniego tworzenia wielkiej mnogoœci kopii - zabezpieczy³ w
du¿ym stopniu trwanie ksi¹¿ki. Droga rozwoju drukarstwa by³a
wielowiekowa i powik³ana. W jej trakcie udoskonalano rêczne kopiowanie
cennych ksi¹g.
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1.7 Benedyktyñska cierpliwoœæ w scriptorium
Wobec rosn¹cego zapotrzebowania na du¿¹ iloœæ egzemplarzy tego

samego tekstu (dla celów religijnych, naukowych, politycznych) powstawa³y
specjalne zespo³y przepisywaczy, czyli skrybów lub kopistów. Ju¿ pierwsza
gazeta œwiata, rzymskie Acta Diurna, by³a równoczeœnie przepisywana pod
dyktando przez liczny zespó³ skrybów, a nastêpnie wywieszana na Forum
Romanum oraz rozsy³ana do odleg³ych prowincji imperium.

Zadania pisarskie powierzano wyspecjalizowanym grupom spo³ecznym:
kap³anom, nauczycielom oraz pisarzom. Ci ostatni dzielili siê na dwie
kategorie: tych, którzy samodzielnie tworzyli, czyli literatów, oraz tych,
którzy tylko przepisywali cudze prace. Umiejêtnoœæ pisania by³a wysoko
ceniona - wymaga³a opanowania kaligrafii, czyli piêknego i czytelnego
pisania. 

W œredniowieczu przy klasztorach benedyktynów powstawa³y
scriptoria, oœrodki przepisywania dzie³ religijnych i naukowych. Ich
zadaniem by³o pomna¿anie zbiorów bibliotek klasztornych, a tak¿e
“produkcja” ksi¹¿ek na sprzeda¿. By³y tak¿e scriptoria œwieckie, najczêœciej
pracuj¹ce na rzecz kancelarii adwokackich i s¹dowych.

Powielanie ksi¹g pozostawa³o zajêciem nader uci¹¿liwym. “Chocia¿
tylko palce trzymaj¹ pióro, ca³e cia³o boli” - uskar¿a³ siê mnich
benedyktyñski, po ca³ym dniu stania przy pulpicie i ¿mudnego
przepisywania stron ksiêgi. Dlatego wynalazek, który zmieni³ charakter
oraz koszty powielania tekstów by³ niezwykle potrzebny dla rozszerzenia
skali oddzia³ywania ksi¹g. Jednak wbrew potocznej opinii, to nie Johann
Gutenberg, piêtnastowieczny z³otnik z Moguncji, wynalaz³ druk. On go
jedynie zrewolucjonizowa³. 

2 Druga mediamorfoza - druk jako obieg wiedzy

2.1 Chiñska tradycja i europejska przedsiêbiorczoœæ
A¿ do czasów imperium Aleksandra Wielkiego, odleg³e pañstwa by³y

pozostawa³y skutecznie odizolowane od siebie. Wynalazki kulturowe mia³y
swoje lokalne formy i odmiany,  rozpowszechnia³y siê powoli.  Ka¿da
wielka cywilizacja w swój sposób tworzy³a samodzielne sposoby utrwalania
mowy i materia³ów i œrodków jej zapisywania. Gdy w Europie pos³ugiwano
siê jedynie papirusem i pergaminem, to w Chinach od tysi¹ca lat w u¿yciu
by³ papier i farby, a od piêciuset bloki drukarskie oraz czcionki
przedstawiaj¹ce znaki pisarskie. 

Chiñska opowieœæ o wynalazku nowego materia³u piœmiennego papieru
datuje go na koniec I wieku n.e. Wczeœniej u¿ywano ³odyg bambusu oraz
jedwabiu, z których pierwszy by³ ciê¿ki, a drugi - drogi; oba by³y
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niewygodne w pisaniu oraz czytaniu. Ponoæ eunuch królewski Caj Lun
wykorzysta³ zbit¹ mieszaninê konopi, szmat, kory drzewnej oraz sznurków
ze starych sieci rybackich, aby wytworzyæ cienk¹ warstwê materia³u
w³óknistego, któr¹ nazwano w Europie papierem. Wynalazek by³ na czasie
- po okresie przeœladowania literatury, cesarz zezwoli³ na kopiowanie dzie³
klasycznych. Dekret cesarski odwo³uj¹cy poprzednie zakazy, sk³oni³
dworzanina do znalezienia lepszego materia³u dla piœmiennictwa i filozofii.
Byæ mo¿e jego nowatorstwo wyda³o siê szkodliwe niechêtnm nowinkom
konserwatywnym krêgom na dworze cesarza. W rezultacie wynalazca
skoñczy³ marnie - oskar¿ony o intrygi dworskiej, przed przes³uchaniem
pope³ni³ samobójstwo. 

Jednak jego wynalazek ceniono i chroniono tak bardzo, ¿e
obowi¹zywa³ surowy zakaz wywozu i ujawniania sposobu produkcji
papieru. Mimo to z Chin wêdrowa³ w kierunku Europy. Najpierw pojawi³
siê Turkiestanie, sk¹d ze zwyciêskimi Arabami dotarli na Bliski Wschód
schwytani papiernicy chiñscy. W Samarkandzie powsta³ wówczas pierwszy
oœrodek przemys³u papierniczego. Poniewa¿ ówczesne panowanie arabskie
obejmowa³o obszary a¿ po Hiszpaniê, papier powoli dotar³ do Europy. W
XIII wieku nowy materia³ rozpowszechni³ siê w Niemczech, W³oszech i
Francji, wypieraj¹c ca³kowicie papirus, a pergaminu (materia³ z cienkiej
cielêcej skóry) zaczêto u¿ywaæ wy³¹cznie do dokumentów urzêdowych
oraz najdro¿szych ksi¹g. 

2.2 Gutenberg i jego ruchome czcionki
Zatem w zachodniej Europie ju¿ w XIII wieku znano ju¿ papier,

doskona³y materia³ piœmienny.  Lecz na wynalazek druku trzeba by³o
jeszcze poczekaæ. Znano wprawdzie odciskanie pieczêci - praktyka
stosowana w staro¿ytnym Babilonie, a tak¿e odbijanie wzorów na
tkaninach z pomoc¹ bloku drukarskiego - metoda znana by³a w okresie
rzymskim. Pomys³ drukowania zacz¹³ siê rozpowszechniaæ, gdy
upowszechnia³y siê materia³y potrzebne do powielania ksi¹g, a kupcy
zaczêli daleko podró¿owaæ, handluj¹c i przy okazji wymieniaj¹c siê
pomys³ami.

Pismo ideograficzne nadawa³o siê do druku blokowego, czyli do
odbijania ca³ej stronicy. Sam pomys³ zosta³ zapewne wziêty ze sposobu
u¿ycia znaków identyfikacji i znaków w³asnoœci, czyli metody odbijania
pieczêci. Tote¿ na Dalekim Wschodzie - w Korei, Japonii i Chinach, druk
pojawi³ siê najpierw jako forma drzeworytu, przy czym odbijano nie przez
docisk formy do papieru, lecz przez przyk³adanie papieru, a nastêpnie
pocieranie go od góry suchym pêdzlem.

Chiñczycy jako pierwsi wynaleŸli równie¿ atrament i tusz oraz bloki
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drukarskie. Ich wierzenia sprzyja³y kopiowaniu zaklêæ chroni¹cych przeciw
czarom i nieszczêœciom. Zapisywali je w glinie, a tak¿e ryli w drzewie, aby
zapis odbijaæ na paskach papieru, umieszczanych w specjalnych ma³ych
skrzynkach, w formie pagody. 

Produktem ubocznym drukarstwa w Chinach by³ wynalazek
papierowego pieni¹dza, banknotu. Pieni¹dz to w istocie medium
finansowe, wiêc papierowa forma (odmienna od monet opartych na
wartoœci cennego kruszcu) oznacza³a medializacjê obiegu zasobów
ekonomicznych. Trzeba by³o jednak wiele lat czekaæ, aby nast¹pi³ kolejny
wielki krok w dematerializacji i mediatyzacji pieni¹dza - wprowadzenie
weksli, czeków oraz - zupe³nie miedawno - kart kredytowych, popularnie
zwanego plastikowym pieni¹dzem.  

Metoda drukowania zaklêæ i pieniêdzy zaczê³a byæ równie¿ stosowana
do blokowego drukowania ksi¹g buddyjskich. Drukowano je na wiêkszych
kartach, które po z³o¿eniu dawa³y dwustronnicowy tekst. Tutaj skorzystano
z rzymskiej formy ksi¹¿ki, jako kodeksu, zbioru kart. O ile zatem papier
przyszed³ do Europy z Chin, ksi¹¿ka dotar³a do Azji z Europy.

Najstarszym drukowanym tekstem jest zaklêcie buddyjskie,
rozpowszechnione w Japonii w 768-770 roku n.e. w nak³adzie miliona
egzemplarzy! Najstarsz¹ drukowan¹ ksiêg¹ jest Diamentowa Sutra z 868
roku. 

Dla druku blokowego Chiñczycy nie stosowali ¿adnej prasy, u¿ywaj¹c
metody odbijania, a nie wyt³aczania. Mimo to rzemieœlnik móg³ dziennie
odbiæ dwa tysi¹ce stron, czyli piêæ do dziesiêciu ksi¹¿ek. 

Dalszy postêp by³ trudny, bowiem pismo chiñskie by³o obrazkowe
(ideograficzne), a nie alfabetyczne. Znaków by³o bardzo wiele,
odpowiadaj¹cych wyrazom, a nie g³oskom. W 1041 roku kowal Pi-Szeng
sporz¹dzi³ oddzielne czcionki z gliny, a nastêpnie wypala³ je i sk³ada³ w
jedn¹ stronê. 

Dopiero jednak Koreañczycy rozwinêli w XIV wieku sztukê drukarsk¹,
korzystaj¹c z czcionek odlewanych w br¹zie. Jednak ich pismo, stworzone
na zlecenie króla Sed¿onga, jest niezwykle proste, oparte na zasadzie
fonetycznej. 

Z Chin pomys³ druku blokowego dotar³ do Europy. Ju¿ w XV wieku
rozpowszechni³ siê sposób odbijania drzeworytów, g³ównie œwiêtych
obrazków, ale tak¿e modlitw, zaklêæ, kart do gry. Wykorzystywano przy
tym prasê œrubow¹, stosowan¹ do wyt³oków, g³ównie winogron. W
œredniowieczu by³y wiêc ju¿ opanowane elementy przysz³ego
europejskiego drukarstwa. Znano papier i tusze, metody druku blokowego,
korzystano z prasy œrubowej. Pozosta³o wynaleŸæ oddzielne wzory liter
oraz sposób ich sk³adania, czyli druk z ruchomych czcionek.  Pozornie
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by³o to proste, ale tego epokowego wynalazku dokona³ dopiero w po³owie
XV wieku, Johannes Gutenberg, z³otnik z Moguncji. 

Jego sposób druku ksi¹g nie mia³ nic wspólnego z chiñsk¹ technologi¹
odbijania znaków. Dla europejskich znaków pisarskich (liter) nale¿a³o
bowiem wynaleŸæ czcionki o ró¿nych wysokoœciach i szerokoœciach kroju.
Gutenberg wycina³ litery w stalowych stemplach, “patrycach”, z których
nastêpnie odlewa³ du¿¹ liczbê matryc (czcionek). Czcionki takie nadawa³y
siê do wielokrotnego u¿ytku. Mo¿na je by³o ³¹czyæ, farbowaæ, a przez ich
odbijanie szybko uzyskiwaæ wiele kopii. Do t³oczenia u¿ywano
przerobionej reñskiej prasy do winogron, st¹d póŸniejsza nazwa pewnej
formy druków - prasa. 

Pierwszym wielkim dzie³em drukarskim by³a w 1453 roku dwutomowa
42-wierszowa Biblia, dla której Gutenberg przygotowa³ 290 matryc
ró¿nych znaków pisarskich. Najpierw w warsztacie odlano dostateczn¹
iloœæ czcionek, potem przyst¹piono do ich sk³adania. Drukowana tym
sposobem ksi¹¿ka wymaga³a wiele pracy, bowiem wszystko robiono
rêcznie. Biblia gutenbergowska mia³a 1286 stronic, a na ka¿dej z nich
trzeba by³o u³o¿yæ oko³o 2620 czcionek, czyli ³¹cznie ponad trzy miliony.
Sam druk zaj¹³ Gutenbergowi i jego szeœciu czeladnikom a¿ trzy lata. Jak
na owe czasy wydrukowano wielki nak³ad - ³¹cznie dwieœcie egzemplarzy.
Pierwsza drukowana Biblia kosztowa³a piêædziesi¹t guldenów, podczas gdy
rêcznie przepisywana wymaga³a zap³acenia co najmniej piêciuset guldenów.
Mimo du¿ego wk³adu pracy, wysi³ek siê na d³u¿sz¹ metê op³aci³, choæ sam
Gutenberg zbankrutowa³, gdy¿ zbyt wiele kosztowa³a rêczna praca
iluminatorów. 

Druk wynaleziono w Europie w okresie, w którym pojawi³y siê
odpowiednie mo¿liwoœci techniczne, a tak¿e powsta³o spo³eczne
zapotrzebowanie na dostêpne, tanie i szybko rozpowszechniane teksty.
Drukowano nie tylko ksiêgi religijne i filozoficzne, ale tak¿e ró¿nego typu
prace popularne, jak na przyk³ad reporta¿ Breydenbacha Podró¿ do Ziemi
Œwiêtej (1486), ilustrowany licznymi drzeworytami. Pierwsze drukowane
ksiêgi nazywamy inkunabu³ami. Jak œwiadcz¹ zachowane egzemplarze, by³y
to prawdziwe dzie³a sztuki, przepiêknie wykonane i iluminowane.

Drukarstwo rozpowszechni³o siê niezmiernie szybko. Do koñca XV
wieku drukarnie powsta³y we wszystkich (z wyj¹tkiem Rosji) pañstwach
europejskich. Do innych krajów sztuka powielania dociera³a za
poœrednictwem wêdrownych drukarzy niemieckich. W Krakowie ju¿ w
1473 roku niejaki Straube z Bawarii za³o¿y³ swój warsztat, a do koñca XV
wieku powsta³o w Polsce jeszcze szeœæ drukarni. 

Pod koniec tego wieku w ca³ej Europie, licz¹cej wówczas oko³o stu
milionów mieszkañców, z czego 90 procent stanowili analfabeci, w trzystu
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najwiêkszych miastach dzia³a³o oko³o 1500 warsztatów drukarskich.
Wydano ponad czterdzieœci tysiêcy ró¿nych druków. I chocia¿ przeciêtny
nak³ad by³ jeszcze niewielki - przeciêtnie dwieœcie egzemplarzy - to
zdarza³y siê równie¿ nak³ady wielotysiêczne. W ci¹gu zaledwie
piêædziesiêciu lat od wynalezienia druku ukaza³o siê tyle tomów, ile
przedtem zdo³ano przepisaæ przez kilkanaœcie wieków.

Ciekawe, ¿e druk nie przyj¹³ siê od razu w krajach muzu³mañskich.
Pismo arabskie jest piêkne graficznie, a powielanie rêcznie przepisywanego
Koran wydawa³o siê muzu³manom rzecz¹ wrêcz bezbo¿n¹. Ksi¹g œwiêtych
wiêc tam nie drukowano, lecz nadal przepisywano. 

Wynalazek druku pozwoli³ opiniom swobodnie kursowaæ w ca³ej
Europie. Jako pierwszy w sensie religijnym skorzysta³ z niego Luter,
którego broszury i ksiêgi szerzy³y bunt przeciw papie¿owi. Drukowano je
w tysi¹cach egzemplarzy, uzupe³niano komentarzami. Nic dziwnego, ¿e
w³adcy tak¿e chcieli skorzystaæ z mocy nowego wynalazku szerzenia
w³asnych opinii.

Cesarz niemiecki Maksymilian I (1459-1519) by³ niew¹tpliwie
wirtuozem oddzia³ywania na opiniê publiczn¹. Skorzysta³ z druku,
rozkrêcaj¹c pierwsz¹ w Europie machinê propagandow¹. Tanie drzeworyty
z wizerunkiem cesarza by³y doskona³ym instrumentem promocji
dynastycznej, monety upamiêtnia³y wa¿niejsze wydarzenia polityczne.
Publikacje drukowane s³awi³y cesarza i ród Habsburgów, najszlachetniejsz¹
dynastiê tak w niebie, jak i na ziemi. Aby przeciwdzia³aæ wrogim sobie
opiniom, w³adza œwiecka i koœcielna rozwinê³a kontrolê druków.
 
2.3 Cenzura druków

Pismo od wieków by³o instrumentem panowania klasowego,
narzêdziem w³adzy, nic dziwnego, ¿e pozostawa³o pod œcis³¹ kontrol¹
pañstwow¹. W pañstwach wyznaniowych kontrolowano nie tylko pisma
antypañstwowe, ale i antyreligijne, które wystêpowa³y z heretyckimi
pogl¹dami. Niszczenie rêkopisów by³o regu³¹. W œredniowieczu czêsto
praktykowane by³o palenie ksi¹g, niekiedy jak to siê sta³o w przypadku Jana
Husa, razem z ich autorami. Na ogó³ jednak siêgano do ³agodniejszych
metod. W 1275 Uniwersytet Paryski postanowi³, ¿e ¿aden rêkopis nie mo¿e
byæ rozpowszechniany bez jego zgody, tym samym chroni¹c
nieprawomyœlnych autorów przed kar¹ stosu. Potencjalna si³a druku
wystêpowania przeciw w³adzy sta³a siê oczywista wkrótce po jego
wynalazku w po³owie XV wieku. Koœció³ katolicki s³usznie dostrzeg³ w
broszurach, które przygotowa³y drukarnie Wittenbergi jeden z
decyduj¹cych œrodków przekszta³cenia buntu Lutra w rewolucjê religijn¹.

Sobór Trydencki rozpoczêty w roku 1545, po 18 latach deliberacji,
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postanowi³, i¿ nale¿y stworzyæ skuteczniejsz¹ propagand¹ katolicyzmu,
czego wyrazem jest sztuka baroku, oraz narzêdzia walki z reformacj¹,
którego g³ównym orê¿em by³ zakon jezuitów.  Zlecono równie¿
standaryzacjê pism liturgicznych, co wymaga³o powielenia tekstów
modlitw. Sta³a siê ona bodŸcem do rozwoju drukarstwa koœcielnego -
sobór zaleci³ wykonanie 40 tysiêcy msza³ów i brewiarzy, co z kolei o¿ywi³o
krytyczne studia nad Pismem œw. oraz zg³êbianiem pisma aramejskiego, a
nawet dzie³ klasycznych. 

Czwarte polecenie Soboru dotyczy³o cenzury druków heretyckich.
Jednym z pierwszych dzie³ zakazanych by³a praca niegdyœ zamówiona
przez Watykan. O ile bowiem data œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest sta³a, to
data œwi¹t Wielkiej Nocy jest zale¿na od uk³adu S³oñca i Ksiê¿yca.
Poniewa¿ by³y z jej ustaleniem k³opoty, zlecono astronomowi z Polski,
Miko³ajowi Kopernikowi, rozwik³anie problemu. Kopernik wykona³
zadanie z naddatkiem, wprowadzaj¹c zamiast tradycyjnego systemu
Ptolemeusza, sytuuj¹cego Ziemie w œrodku wszechœwiata, system w³asny,
w którym Ziemia sta³a siê planet¹ S³oñca. To by³o zbyt wiele dla
konserwatywnej rzymskiej kurii, wiêc dzie³o Kopernika zosta³o zakazane
ju¿ w 1523 roku.

Œwiadomy niebezpieczeñstwa Watykan powo³a³ z³o¿ony system
kontrolowania i regulowania wp³ywu s³owa drukowanego na
spo³eczeñstwo. W 1571 roku za³o¿ona zosta³a Congregatio de Index,
Kongregacja która zosta³a uprawniona do przygotowania Indeksu Ksi¹g
Zakazanych (Index Librorum Prohibitorum). Sam Indeks ukaza³ siê
wczeœniej, w 1559, jako pierwszy z serii ponad 50 list ocenzurowanych
ksi¹g i rêkopisów, które Koœció³ przygotowywa³ od XVI a¿ do po³owy XX
wieku, kiedy zaprzestano tej praktyki.

Wszak¿e w³aœciwa cenzura s³owa pisanego, w dzisiejszym sensie,
rozwinê³a siê dopiero z powstaniem nowoczesnego pañstwa.  Wê¿sza
definicja cenzury ujmuje jej istotê jako decydowanie przed drukiem
(publikacj¹) które dzie³a i pod jakimi warunkami uzyskaj¹ zgodê na
publiczne rozpowszechnianie. W³adze œwieckie wprowadzi³y podobne
œrodki kontroli, jak koœció³, lecz na wiêksz¹ skalê.  Anglia opublikowa³a
sw¹ pierwsz¹ listê ksi¹g zakazanych w 1529 roku. W 1557 roku powsta³o,
z³o¿one z drukarzy i kolporterów ksi¹¿ek, Towarzystwo Drukarsko-
Kolporterskie. Otrzyma³o od monarchy monopol w dziedzinie wydawania
i rozpowszechniania ksi¹¿ek, w zamian za który mia³o odrzucaæ ksiêgi
uznane za "niebezpieczne dla w³adz". Ta szczególna forma autocenzury,
wprowadzaj¹ca element wspó³pracy miêdzy monarch¹, koœcio³em
(anglikañskim, a wiêc pañstwowym) oraz drukarzami okaza³a siê na d³ugo,
na oko³o sto piêædziesi¹t lat, bardzo skuteczn¹, choæ kontrola stale
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³agodnia³a. Niemniej trudnoœci cenzurowania rosn¹cej liczby ksi¹g i
broszur sprawi³y, ¿e w 1695 roku Parlament pozwoli³ na wygaœniêcie
ustawy o cenzurze. Przesta³a ona jednak istnieæ nie z mi³oœci do wolnoœci
s³owa i druku. Ustawa po prostu wygas³a z powodu "trudnoœci
administracyjnych" oraz ograniczeñ jakie nak³ada³a na handel ksi¹¿kami.
W osiemnastym i dziewiêtnastym wieku prasa w Anglii nie by³a ju¿
cenzurowana, niemniej nie przestano j¹ nadzorowania. Podstawowym
instrumentem prawnym sta³y siê procesy o znies³awienie oraz
wprowadzenie podatków od og³oszeñ i gazet, co skutecznie ogranicza³o
istnienie prasy radykalnej, docieraj¹cej do ubo¿szej klienteli czytelniczej.
Dopiero zniesienie podatku od gazet w 1836 roku oraz podatku od reklam
i og³oszeñ w 1853 stworzy³o warunki do powstania prasy niezale¿nej o
masowych nak³adach. 

Cenzura francuska tak¿e zaczê³a siê od œcis³ej kooperacji z koœcio³em.
W pocz¹tkach szesnastego wieku dekret królewski przyzna³ cenzorskie
prerogatywy Wydzia³owi Teologii Uniwersytetu Paryskiego, czyli Sorbonie.
Te uprawnienia zosta³y czêœciowo ograniczone w wieku siedemnastym na
rzecz zwiêkszenia uprawnieñ w³adzy królewskiej. PóŸniej, w miarê jak
umacnia³a siê monarchia absolutna, uprawnienia cenzorskie przejê³a
policja. Ostroœæ cenzury stale siê zwiêksza³a, choæ sama w³adza pañstwowa
s³ab³a. Cenzurze brakowa³o jednak konsekwentnej linii politycznej i by³a
szarpana walkami frakcyjnymi. Przeto przestrzeganie zasad
koncesjonowania druków by³o coraz s³absze, a tu¿ przed rewolucj¹
rozkwit³ rynek wydawnictw "poza cenzur¹." Po wybuchu Rewolucji
Francuskiej w 1789 roku oraz po og³oszeniu Praw Cz³owieka i Obywatela
wszelka cenzura zosta³a zakazana. Jednak w odró¿nieniu od Anglików,
gdzie cenzura zniknê³a z przyczyn pragmatycznych, Francuzi odrzucili
cenzurê ze wzglêdów ideologicznych, zgodnie z wyznawanymi liberalnymi
wartoœciami Rewolucji. Nic dziwnego, ¿e po upadku Pierwszej Republiki,
z nadejœciem Napoleona, cenzura zosta³a przywrócona. Zniknê³a
ca³kowicie dopiero w Trzeciej Republice, po przyjêciu ustawy prasowej z
1881 roku.

Historia cenzury w Europie Zachodniej odzwierciedla wiêc przejœcie
od w³adzy absolutnej do liberalnej, przejœcie od autorytaryzmu
Œredniowiecza, epoki dominacji tiary i korony, koœcio³a i monarchii, do
Wieku Oœwiecenia, ery wiedzy, rozumu i wiary w postêp. Filozofowie
Oœwiecenia traktowali cenzurê jako przeszkodê wolnoœci i postêpu.
Argumentami na rzecz swobody druku by³o znaczenie wolnoœci s³owa w
poszukiwaniu prawdy, wolnoœci s³owa i druku w rozwoju osobowoœci,
samorealizacji oraz samorz¹dnoœci. Negatywny wp³yw cenzury dla rozwoju
osobowoœci ludzkiej i jego rola w ukrywaniu nadu¿yæ w³adzy s³u¿y³y do
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powi¹zania niew³aœciwoœci ograniczania prasy i zwi¹zku cenzury z
reakcyjnymi ideologiami. 

W siedemnastym wieku by³ znany pamflet autora Raju utraconego, poety,
filozofa Johna Miltona, pt. Aeropagitica, niezwykle ostro atakuj¹cy
koncesjonowanie druków. Milton g³osi³, i¿ prawda rodzi siê ze zderzenia
argumentów, zatem cenzura ograniczaj¹c publikowane opozycyjne pogl¹dy,
zabija prawdê. Niemniej, sam nie by³ absolutnym zwolennikiem wolnoœci
prasy - odmawia³ jej m.in. katolikom-papistom. Mo¿e dlatego na staroœæ,
sam zosta³ cenzorem. 

W wieku dziewiêtnastym inny angielski filozof, John Stuart Mill, w
dziele O wolnoœci podsumowa³ ówczesne liberalne argumenty przeciw
cenzurze. Twierdzi³, ¿e jeœli cenzor nawet ma racjê, to prawda, która nie
pozostaje kwestionowana, przestaje byæ ¿ywa, zaczyna narzucaæ ludzkoœci
niewolnictwo duchowe; zaœ z drugiej strony niby dlaczego cenzor ma mieæ
zawsze racjê - by³oby to przyznanie mu nieomylnoœci, rzadkiej u istot
ludzkich. Mill gor¹co broni³ praw mniejszoœci, a przecie¿ jednostka jest
najmniejsz¹ mniejszoœci¹, wiêc i ona ma prawo do wypowiadania swoich
pogl¹dów wbrew zdaniu wiêkszoœci.

Zasada wolnoœci s³owa od dawna jest na Zachodzie uznana za
argument przeciw cenzurze. Ale jest i drugi równie powa¿ny argument -
zasada praworz¹dnoœci. W pañstwie absolutnym prawo jest wy³¹cznie
odbiciem woli w³adcy, natomiast w pañstwach liberalno-konstytucyjnych
prawo jest oparte na spójnych, jawnych i prawnych zasadach. Te zasady nie
dopuszczaj¹ dzia³añ kapryœnych, niejawnych i pozaprawnych, a takimi s¹ -
ze swej natury - dzia³ania cenzorskie. Ten argument wysun¹³ ju¿ w 1844
roku Karol Marks, wskazuj¹c, i¿ "Jeœli cenzura mia³aby byæ praworz¹dna,
musia³aby sama siê znieœæ."

Tote¿ prawnicy Zachodu odrzucili zasadê cenzurowania, choæ
dopuszczaj¹ kontrolê prasy przez kodeks karny i cywilny, w ten sposób
zapewniaj¹c zgodnoœæ liberalnej filozofii, liberalnego systemu prawnego i
legalnoœci prawnej. Nasta³a era wolnoœci politycznej mediów.
Wspó³czeœnie raczej nie w³adza molestuje prasê, lecz prasa - w³adzê. 

2.4 Mechaniczne pisanie
Wynalazek pisma zwiêkszy³ wysi³ek fizyczny i czas poœwiêcany na

utrwalanie myœlenia. Niezale¿nie od alfabetu czy instrumentu pisania,
zZapisanie myœli trwa d³u¿ej ni¿ jej wypowiedzenie. Nawet zwyk³e, ale
wyraŸne i czytelne, pismo wymaga przecie¿ pewnej umiejêtnoœci kaligrafii
oraz d³u¿szego czasu ni¿ wyg³oszenie tekstu. Od dawno biedzono siê, jak
zmniejszyæ wysi³ek pisania i je przyspieszyæ. U¿yteczne okaza³o siê gêsie
pióro, które zast¹pi³o rylec. Potem lepsza okaza³a siê obsadka ze stalówk¹.
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Ciekawe, ¿e tzw. wieczne pióro jest wynalazkiem dopiero
dwudziestowiecznym, a wczeœniej skonstruowano maszynê do pisania!
Wynalazek drukowania tekstów uzupe³ni³ w dwieœcie piêædziesi¹t lat
póŸniej aparat mechanizacji rêcznego pisania. 

Pierwszy model maszyny do pisania opatentowa³ w 1714 roku Henry
Mill, okreœlaj¹c swój instrument d³ugim, ale jasnym tytu³em: Sztuczna
Maszyna albo Metoda Druku lub Przepisywania Liter Pojedynczo lub
Progresywnie Jedna po Drugiej, jak w Pisaniu, Moc¹ której Pismo mo¿e
byæ Napisane na Papierze lub Pergaminie tak Czysto i Dok³adnie, ¿e nie
jest Odró¿nialne od Druku.Niestety, nie zachowa³ siê ani jeden opis
maszyny Milla, podobnie tak jak i wielu innych póŸniejszych maszyn do
pisania. Nadal przepisywano dokumenty rêcznie, co wobec rosn¹cej
biurokracji poch³ania³o coraz wiêcej bud¿etu firm i instytucji. Prawnicy w
swych kancelariach zatrudniali kopistów, bior¹cych standardowe stawki od
liczby przepisanych s³ów. Potrzebne by³o przyspieszenie i potanienie tej
pracy. 

W 1873 roku w amerykañskich warsztatach Philo Remingtona,
produkuj¹cych broñ i maszyny do szycia, powsta³, wed³ug patentu Charlesa
Scholesa, pierwszy sprawnie dzia³aj¹cy prototyp urz¹dzenia do pisania.
Skorzysta³ z niego znany pisarz Mark Twain, który jako pierwszy w œwiecie
autor przed³o¿y³ zdumionemu wydawcy sw¹ ksi¹¿kê w formie
maszynopisu, który wygl¹da³ jak druk! Sam Twain pisa³ o zaletach
maszyny: “Próbujê opanowaæ tê now¹ nowomodn¹ maszynê do pisania (...)
s¹dzê, ¿e bêdzie drukowaæ szybciej, ni¿ ja potrafiê pisaæ.” 

Maszyna do pisania da³a lepszy zarobek nie tylko i tak szybko
pisz¹cemu literatowi, wkrótce zasiad³y przy niej dziesi¹tki tysiêcy kobiet -
maszynistek. I tak jak póŸniej telefon - maszyna da³a im pracê, pracê b¹dŸ
co b¹dŸ umys³ow¹, biurow¹, a nie kuchenn¹. Maszyna do pisania i telefon
sta³y siê instrumentami wyzwolenia zwyk³ych kobiet z zamkniêcia
domowego.

2.5 Szko³a i oœwiata publiczna 
Mówienie i s³uchanie jest naturalne, uczy nas ich rodzina i rówieœnicy.

Zdolnoœæ mówienia jest cz³owiekowi wrodzona, co dokumentuj¹ prace
Noama Chomsky`ego, natomiast pisanie i czytanie, to umiejêtnoœæ nabyta.
Ktoœ i gdzieœ musi nas tego nauczyæ. Instytucj¹ w³aœciw¹ jest tutaj szko³a.
Czas nauki zale¿y od stopnia trudnoœci i rodzaju pisemnego kodu
jêzykowego. Pismo chiñskie ma ponad piêædziesi¹t tysiêcy ró¿nych
znaków, z których uczeni humaniœci s¹ w stanie opanowaæ kilkanaœcie
tysiêcy, natomiast przeciêtnie wykszta³cony cz³owiek — zaledwie kilka
tysiêcy. Nic dziwnego, ¿e w spo³eczeñstwie chiñskim ju¿ sama znajomoœæ
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sztuki pisania zapewnia wysok¹ pozycjê spo³eczn¹, a nauka szkolna w du¿ej
mierze przez wiele lat sprowadza siê do opanowania umiejêtnoœci piêknego
pisania.

Szko³a jest w³aœnie specjaln¹ instytucj¹ nauczania alfabetyzmu. Jednak
cena ksi¹¿ek i podrêczników sprawia³a, ¿e du¿o wkuwano na pamiêæ.
Tradycja siê utrwali³a - w m³odoœci wkuwamy nazwy rzek i krajów,
¿yciorysy bohaterów i królów, tytu³y ksi¹¿ek i nazwiska autorów.
Jednoczeœnie szko³a - jako instytucja transmisji wiedzy - zawsze by³a
zale¿na od mediów.  Uczeñ bez rysika czy pióra (o³ówka), woskowej
tabliczki czy zeszytu,  nawet pomyœleæ siê nie da. 

Pocz¹tkowo jedynie nauczyciel i profesor uniwersytecki posiada³
ksi¹¿kê do swego przedmiotu, jednak w miarê obni¿ania kosztów druku
zaczêli korzystaæ z podrêczników uczniowie. Szko³a stopniowo rozwija³a
swoje w³asne media. Uczeñ otrzymywa³ coraz lepsze, coraz bogaciej
ilustrowane podrêczniki. Wynalazek radia, a potem telewizji wprowadzi³
media audiowizualne jako œrodki dydaktyczne, lecz mimo wyposa¿enia klas
szkolnych w odbiorniki korzystanie z nich by³o i pozostaje ograniczone.
Dopiero rzutniki pisma, a obecnie multimedialne projektory
rewolucjonizuj¹ nauczanie, ³¹cz¹c dobrze dobrane z s³owo z w³aœciwym
obrazem. Multimedia, w formie CD-ROMów, DVD i wszelkich nowinek
wzmocni¹ si³ê nauczania. Zapewne klasy przysz³oœci (nieodleg³ej) w
pulpitach bêd¹ mia³y monitory, a pod nimi - klawiatury. Wówczas proces
nauczania stanie siê w pe³ni interaktywny. 

Wspó³czesna szko³a bêdzie musia³a obligatoryjnie wprowadziæ
nowy przedmiot - edukacjê medialn¹ jako funkcjonalny ekwiwalent dawnej
alfabetyzacji. Ju¿ dzisiaj uczy informatyki, w ramach tzw. alfabetyzmu
komputerowego (komputerowego prawa jazdy). Jest to jednak stanowczo
zbyt ma³o - uczenie musi obj¹æ przygotowanie do tworzenia i odbierania
wszelkich przekazów medialnych. Jest to logiczne, skoro bowiem ¿yjemy
w spo³eczeñstwie medialnym, a przygotowanie do ¿ycia w spo³eczeñstwie
zawsze by³o fundamentalnym zadaniem szko³y, musi siê ona reformowaæ
w swych formach i treœciach oraz kierunkach nauczania. Nie jest to moda,
ale koniecznoœæ edukacyjna.



71



72

Ewolucja i ekspansja mediów:
poczatki cywilizacji medialnej 
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Trzecia mediamofroza - s³owo dla mas

S³owo drukowane - powielane w warsztatach drukarskich, na prasach
drukarskich, niekiedy przewo¿onych od miasta do miasta, nabra³o
znaczenia politycznego dynamitu. Jego przygotowaniem zajê³y siê sztaby
organizacji nowego typu - instytucji propagandowych. 

Czwarta mediamorfoza - obrazy dla mas

Wynalazki techniczne XIX stulecia leg³y u podstaw nowej formy kultury
popularnej, zwanej te¿ kultur¹ masow¹. Jej pojawienie wi¹¿e siê z
wielkonak³adow¹, ilustrowan¹ pras¹ sensacyjn¹, ale prze³omowe okaza³y
siê wynalazki filmu i kina jako instytucji jego pokazywania oraz p³yty
gramofonowej i radia.

Pi¹ta mediamorfoza - ³¹cznoœæ dla mas

Jeœli szukaæ w historii osoby, która dla technicznego rozwoju mediów ma
najwiêksze zas³ugi, to jest ni¹ niew¹tpliwie Thomas Alva Edison, twórca
i wynalazca fonografu, dyktafonu,   kinetoskopu, udoskonalonego telefonu,
a tak¿e ¿arówki, pr¹dnicy, poci¹gu elektrycznego. Zwany “Czarodziejem
z Menlo Park” zmieni³ œwiat bardziej ni¿ czarodzieje z powieœci o Harrym
Potterze. Korzystaj¹c z prostych materia³ów, zmienia³ bawe³nian¹ nitkê w
œwiat³o, kopczyk sadzy w mikrofon, cynfoliê - w zapisany dŸwiêk.
Zostawi³ œwiat zupe³nie inny, ni¿ œwiat jego dziadka, œwiat ³uczywa i
œwiecy, katarynki i poczty konnej. 

Pierwszy podmorski kabel telegraficzny po³o¿ono w 1861 roku, ³¹cz¹c
Francjê z Angli¹. W siedem lat póŸniej podobny kabel leg³ na dnie oceanu
Atlantyckiego. Wkrótce kable prowadzi³y do Indii, dociera³y do Afryki, a
nawet do wschodnich brzegów Azji. Sto lat temu d³ugoœæ naziemnych linii
telegraficznych wynosi³a ponad 2 miliony kilometrów i przez nastêpne 50
lat stale siê zwiêksza³a.
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1 Trzecia mediamorfoza: propaganda i informacja dla mas
1.1 Druk jako orê¿ polityczny 

Choæ pierwsz¹ drukowan¹ ksiêg¹ by³a Biblia, czyli dzie³o par excellence
religijne, to po niej wkrótce pojawi³y siê ksiêgi œwieckie i zbójeckie. Druk
zrodzi³ nowe formy komunikowania pisanego - broszury, pamflety, ulotki.
I choæ mia³y one pierwowzory rêkopiœmienne, to nowatorska by³a ich
forma graficzna - ³¹czy³y s³owo z obrazem w formie drzeworytów. Równie
nowatorska by³a ich treœæ - dotyczy³y nie spraw wiecznych, ale doczesnych,
bie¿¹cych, politycznych, gospodarczych, obyczajowych. 

Rewolucja francuska opiera³a siê nie tylko na wzburzeniu spo³ecznym
mas Pary¿a, ale na ruchu intelektualnym, wyra¿anym w Encyklopedii
Diderota, gazetkach publikowanych przez rewolucjonstów, a nade
wszystko na upowszechnianiu aktualnych wydarzeñ i hase³ przez ulotki i
pamflety. Rewolucjoniœci bezpoœrednio odwo³ywali siê do opinii paryskiej
ulicy. Podobnie by³o na gruncie amerykañskim, gdzie broszura Toma
Paine`a Zdrowy rozs¹dek skutecznie podsyca³a nastroje rewolucyjne. 

Od tego czasu s³owo drukowane - powielane w warsztatach
drukarskich, na prasach drukarskich, niekiedy przewo¿onych od miasta do
miasta, nabra³o znaczenia politycznego dynamitu. Jego przygotowaniem
zajê³y siê sztaby organizacji nowego typu - instytucji propagandowych. 

1.2 Rozkwit propagandy
Propaganda jest zorganizowanym sposobem upowszechniania pewnych

idei i ich zespo³ów (ideologii), tak by je zakorzeniæ w œwiadomoœci
jednostek i spo³ecznoœci. Oddzia³uje przeto g³ównie na emocje.  

Historia propagandy rozpoczyna siê od wielkich imperiów
staro¿ytnoœci. Cywilizacje w dorzeczu Eufratu i Tygrysów, a tak¿e 
staro¿ytny Egipt czasów faraonów znakomicie opanowa³y sztukê
okazywania potêgi w³adzy. Rzym cezarów rozwin¹³ architekturê o
symbolicznym oddzia³ywaniu na masow¹ skalê. Przyk³adem s¹ ogromne
amfiteatry, z Koloseum na czele. Z kolei Koœció³ katolicki buduj¹c katedry
z bogato iluminowanymi witra¿ami okiennymi dawa³ niepiœmiennym
masom wiernych “Bibliê w obrazkach”. Jednak dopiero Rewolucja
Francuska stworzy³a nowoczesny system propagandy i oddzia³ywania na
obywateli z pomoc¹ nie tylko œwi¹t pañstwowych, ale w sposób
systematyczny z pomoc¹ przekazów prasowych. W po³owie XVIII wieku
powsta³a w Europie "publicznoœæ czytelnicza", sk³adaj¹ca siê z
wykszta³conych osób zainteresowanych scen¹ publiczn¹, wydarzeniami
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politycznymi, kulturalnymi i spo³ecznymi. Czytano gazety, które cieszy³y
siê dostateczn¹ swobod¹, aby drukowaæ kontrowersyjne wiadomoœci i
opinie, choæ przez w³adze pañstwowe by³y traktowane jako "sprawcy
niepokojów". 

Wilhelm Bauer wskazuje, ¿e choæ sam termin “opinia publiczna”
pojawi³ siê w jêzykach europejskich w XVIII stuleciu, to jednak zapisy
wskazuj¹, ¿e pojêcie to nie by³o obce staro¿ytnoœci. List asyryjskiego króla
Szamszi-Adada (1815-1782 p.n.e) ostrzega³ wicekróla przed zabieraniem
ziemi mieszkañcom doliny Eufratu, poniewa¿ takie dzia³anie niew¹tpliwie
"spowoduje publiczne oburzenie".

Ju¿ w staro¿ytnych Indiach maharad¿owie u¿ywali szpiegów nie tylko
do poznawania opinii poddanych, lecz równie¿ do rozpowszechniania
korzystnych opinii o sobie oraz umacniania publicznego poparcia dla
autorytetu w³adzy. Opinia publiczna by³a wa¿nym czynnikiem w polityce
staro¿ytnej Grecji i Rzymu, zarówno w czasie rz¹dów demokratycznych,
jak i dyktatorskich. Sztuka przekonywania publicznego, zwana retoryk¹,
osi¹gnê³a w Grecji wysoki poziom. W staro¿ytnym Rzymie oddzia³ywanie
na opiniê publiczn¹ mia³o solidn¹ podbudowê teoretyczn¹, liczne by³y
podrêczniki retoryki, z których najs³ynniejszym pozosta³o dzie³o
Kwintyliana Kszta³cenie mówcy. 

W³adcy rzymscy dbali o dobr¹ opiniê, szczególnie u ludu rzymskiego
(Populus Romanum). W jedym z listów do wygnanego ze stolicy Cycerona,
jego przyjaciel obiecuje systematycznie opisywaæ, co dzieje siê w Rzymie,
jakie wa¿ne sprawy siê tam dziej¹, oraz jaka jest o nich opinia (publiczna).
Mistrzem jej kszta³towania by³ Juliusz Cezar, dbaj¹c aby ka¿da z jego
kampanii wojennych cieszy³a siê poparciem spo³ecznym. Pisa³ jêzykiem
prostym, zrozumia³ym dla przeciêtnego Rzymianina, chêtnie u¿ywa³
krótkich powiedzonek, np. "Veni, vidi, vici" ("Przyszed³em, zobaczy³em,
zwyciê¿y³em"). 

W œredniowiecznej Europie, kana³y informacji ponadlokalnej by³y
rzadkie, opinia publiczna gra³a niewielk¹ rolê. Niemniej, w pewnych
wydarzeniach jej wp³yw by³ zasadniczy. I tak, w czasach krucjat (1095-
1291) presja opinii publicznej sk³ania³a wielu ludzi do wziêcia udzia³u w
tych ryzykownych przedsiêwziêciach. Z okrzykiem Deus volt. Deus volt (Bóg
tego chce), t³umy wiernych rusza³y odzyskaæ Ziemiê Œwiêt¹. W tym te¿
czasie upowszechni³o siê powiedzenie Vox populi, vox Dei (G³os ludu jest
g³osem Boga), wyra¿aj¹cy myœl, ¿e opinia ludu, jego sympatie i antypatie
instynktownie opieraj¹ siê na prawdzie i s¹ zgodne z prawami boskimi. W
rzeczywistoœci jednak opinia w œredniowieczu by³a kszta³towana przez
dominuj¹ce instytucje, jak Koœció³ oraz dwory feudalne. Dopiero schy³ek
œredniowiecza, rozwój handlowych pañstw-miast, tak na pó³nocy
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(Niderlandy), jak i na po³udniu (W³ochy) przyniós³ rozwój nieformalnych
kontaktów ponadlokalnych, stworzy³ spo³eczeñstwo obywatelskie i rozkwit
opinii publicznej. A prawem reakcji powsta³y œrodki jej urabiania - aparaty
propagandy pos³uguj¹ce siê mediami.

We w³oskich pañstwach-miastach, w latach 1200-1600, osoby lepiej
wykszta³cone, umiej¹ce dobrze pisaæ i czytaæ by³y liderami opinii miejskiej,
ich ¿ywe dysputy publiczne, tworzy³y klimat opinii publicznej.  Dante
Alighieri, autor Boskiej komedii,  by³ nie tylko wielkim poet¹, ale i publicyst¹,
który potrafi³ mobilizowaæ swych rodaków do walki ze spo³ecznym z³em.
W Antwerpii gie³da stanowi³a centrum wiadomoœci i plotek o sprawach
publicznych.

Wielki kardyna³ Richelieu szczególnie troszczy³ siê o umacnianie swojej
i królewskiej opinii i "la reputation", reputacji. W tym celu umiejêtnie
wykorzystywa³ dziennik "La Gazette", za³o¿ony przez Renaudot,
cz³owieka ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród ludu paryskiego. Dla
urabiania opinii elit, Richelieu stworzy³ Akademiê Francusk¹ powo³uj¹c do
niej najwybitniejszych literatów i pisarzy francuskich epoki. 

Z kolei dla przeciwdzia³ania wp³ywom luteranizmu Koœció³ katolicki
rozwin¹³ w³asny aparat ewangelizacji, którego pierwszym instrumentem
by³a by³a Congregatio de Propaganda Fide, watykañska Kongregacja
Propagandy Wiary. Mia³a ona nie tylko sekcjê (kolegium) kszta³c¹c¹
misjonarzy, ale tak¿e sekcjê wydawniczo-drukarsk¹, przygotowuj¹c¹
materia³y propagandowe i ewangelizacyjne w ró¿nych jêzykach i na ró¿nym
poziomie.

Kszta³towanie opinii - tak przez w³adców, jak i opozyjonistów -
wymaga³o korzystania z regularnych œrodków docierania z korzystnymi dla
siebie informacjami i komentarzami do coraz szerszych mas. W sukurs
przyszed³ im nowy spo³eczny wynalazek - prasy periodycznej.

1.3 Prasa jako Ÿród³o informacji
Istotn¹ modyfikacj¹ wydawnictw drukowych by³o wprowadzenie nowej

ich postaci – druku periodycznego, czyli prasy. Ponad dwieœcie lat po
wynalezieniu druku pojawi³a siê gazeta, druk periodyczny i heterogeniczny
w treœci. Gazeta wedle encyklopedycznej definicji, to druk periodyczny,
ukazuj¹cy siê co najmniej 2-3 razy w tygodniu, o uniwersalnej i ró¿norodnej
treœci. W³aœciwym jej prekursorem by³ raczej list kupiecki ani¿eli ksi¹¿ka.
Gazeta umo¿liwi³a rozszerzenie sfery publicznej, odwo³uj¹c siê do form
komunikowania wynalezionych du¿o wczeœniej, do celów dyplomatycznych
i handlowych. 

Kolejn¹ epok¹ historii prasy by³o rozszerzenie zasiêgu gazety poza
w¹sk¹ elitê, dotarcie ze s³owem drukowanym do mas. Udoskonalona
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technika druku, zmniejszaj¹cy siê analfabetyzm, reklama oraz demokracja
z pewnoœci¹ odegra³y tu znaczn¹ rolê. Do technicznych mo¿liwoœci s³owa
drukowanego, tzn. jednoczesnego zwracania siê do wielkiej rzeszy
czytelników, dodane zosta³y mo¿liwoœci spo³eczne – regularnoœæ
wydawania, która zapewnia szansê powstania nawyku korzystania, a tym
samym trwa³oœæ i intensywnoœæ kontaktu z czytelnikiem, oraz
zró¿nicowanie treœci, co z kolei zapewnia szeroki zakres potencjalnego
odbioru i wp³ywu. Gazeta (s³owo pochodzenia w³oskiego, od ma³ej
monety za któr¹ p³acono za jeden egzemplarz), to periodyk ukazuj¹cy siê
regularnie, wymaga³ zatem systematycznego zbierania wiadomoœci oraz
zapewnienia nie tylko ich druku, ale dostarczania w standaryzowanej
formie codziennie lub niemal codziennie do czytelników-prenumeratorów.
Dlatego najpierw ksi¹¿kê, a potem prasê, uznaje siê za nowy typ œrodka
komunikowania – pierwszy z serii mediów komunikowania masowego. Co
wiêcej, to w³aœnie gazeta, a nie ksi¹¿ka, zapocz¹tkowa³a erê masowej
regularnej dystrybucji standardowych towarów. 

Siedemnastowiecznej gazety nie identyfikowano jeszcze z zespo³em
redakcyjnym, gdy¿ by³a zwyk³¹ kompilacj¹ wiadomoœci,  tworzon¹ przez
drukarza-wydawcê. Jednak nawet pierwsze gazety wykszta³ci³y cechy
gatunkowe prasy: regularne ukazywanie siê, nastawienie komercyjne (pisma
na sprzeda¿, reklama), realizacja wielu celów (informacji, kroniki, og³oszeñ
i reklamy, rozrywki i plotek) oraz publiczny i jawny charakter. W prasie
publikowanej przez monarchê lub rz¹d, obok wskazanych cech, ujawnia³a
siê funkcja polityczna, by³a ona g³osem w³adzy i instrumentem pañstwa.

Wœród krajów wschodnioeuropejskich, Polska ma najd³u¿sz¹ historiê
dziennikarstwa. Nieperiodyczne gazety ulotne by³y wydawane w
Rzeczypospolitej pod rozmaitymi tytu³ami od pocz¹tku XVI wieku.
Pocz¹tkowo wydawane by³y w jêzyku niemieckim i ³aciñskim, w jêzyku
polskim prawdopodobnie od 1550 r. Zawiera³y opisy wydarzeñ budz¹cych
powszechne zainteresowanie.  

Pierwsza polska gazeta, Merkuriusz Polski, powsta³a w Krakowie w 1661
r. Sekretarz króla, redaktor i wydawca, Hieronim Pinocci, nada³ jej
charakter oficjalnej publikacji. Reprezentowa³a program reform
ustrojowych w duchu wzmocnienia w³adzy królewskiej. Jednak mimo
prominentnych protektorów, gazeta zniknê³a po kilku wydanych
numerach. Kolejny polski periodyk, Nowiny Polskie, pojawi³ siê dopiero w
1729 r. W tym samym roku gazeta zmieni³a nazwê na Kurier Polski z
Uprzywilejowanymi Wiadomoœciami z Cudzych Krajów.  Na mocy przywileju
królewskiego wydawca - zakon pijarów - otrzyma³ monopol na drukowanie
gazet, i czasopismo to ukazywa³o siê do roku 1790. 

W ostatnim dziesiêcioleciu XVIII wieku w okresie Sejmu Wielkiego
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zaczê³y pojawiaæ siê niezale¿ne gazety polityczne. Krótki okres wolnej i
o¿ywionej dzia³alnoœci prasowej by³ mo¿liwy z powodu dezorganizacji
systemu politycznego, gdy¿ w³adze centralne nie mog³y sprawowaæ
efektywnej kontroli nad ¿yciem publicznym. 

Wewnêtrzna s³aboœæ Polski zosta³a, niestety, wykorzystana przez
w³adców krajów s¹siedzkich. Król Prus Fryderyk Wielki, caryca Rosji
Katarzyna Wielka oraz królowa Austrii Maria Teresa dokonali rozbiorów
Polski. Przez nastêpne 130 lat Polacy byli poddanymi autokratycznych
rz¹dów Niemiec, Austrii i Rosji, w tym ich systemowi cenzury prasowej.
Prasa oficjalna by³a dok³adnie kontrolowana przez zaborców.

Rozbiory zahamowa³y rozwój prasy. Jednak mimo ostrej cenzury
pañstw zaborczych ukazywa³y siê polskie dzienniki. W wieku XIX obok
konserwatywnej „Gazety Warszawskiej” oraz „Gazety Korespondenta
Warszawskiego i Zagranicznego” ukazywa³a siê „Gazeta Codzienna
Narodowa i Obca” oraz „Kurier Warszawski” (nak³ad do 2 tys. egz.). W
Warszawie ukazywa³y siê tak¿e periodyki o charakterze kulturalno-
naukowym („Pamiêtnik Warszawski”, „Dziennik Warszawski”). 

W ka¿dym z zaborów warunki prawne i polityczne wydawania
ksi¹¿ek i gazet by³y odmienne. We wszystkich, jednak¿e, wymagano, aby
ka¿d¹ publikacjê przed³o¿yæ cenzorom. Cenzura zaborców by³a surowa i
rygorystyczna, choæ dowolna co do zasad i stosowana w ma³o inteligentny
sposób.

Polityka i praktyka kontroli prasy nie by³y sta³e przez d³ugi okres
obcego panowania. W zale¿noœci od zmian w sytuacji politycznej w
ka¿dym z krajów okupuj¹cych Polskê, by³y one surowsze lub bardziej
liberalne. Generalnie, przez ca³y okres rozbiorów, najsurowsza kontrola
publikacji by³a w zaborze rosyjskim. Czasami, jak to sta³o siê by³o po
przegranym Powstaniu Styczniowym z 1863 r., rosyjska cenzura na
terenach polskich uleg³a zaostrzeniu, gdy w tym samym czasie w Rosji
zosta³a zliberalizowana. 

Obca cenzura zmusza³a Polaków do szukania sposobów unikania
kontroli, sprawowanej przez zaborców. Pierwsze tytu³y konspiracyjne
pojawi³y siê 1861, a zjawisko osi¹gnê³o apogeum w chwili wybuchu
powstania styczniowego (1863), kiedy to ukazywa³y siê 23 tajne i 35
oficjalne tytu³y. Ogó³em — przed i w trakcie powstania — ukaza³o siê ok.
60 pism, a niektóre z nich osi¹gnê³y stosunkowo wysokie nak³ady (do 10
tys.). Prasa emigracji postyczniowej by³a ju¿ mniej liczna i znacz¹ca ni¿
wydawana po Powstaniu Listopadowym. Emigracja ekonomiczna, której
efektem by³o powstanie w koñcu XIX w. skupisk polskich poza krajem,
sprzyja³a tworzeniu prasy polonijnej, przeciwstawiaj¹cej siê
wynarodowieniu i pe³ni¹cej wa¿kie funkcje kulturalne. Jednym ze
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sposobów obchodzenia cezury by³o publikowanie zakazanych ksi¹¿ek
zagranic¹. Popularn¹ praktyk¹ w zaborze rosyjskim, zw³aszcza po
Powstaniu Listopadowym z 1831 r., by³o szmuglowanie patriotycznych
ksi¹¿ek i ulotek, pocz¹tkowo z Francji, a nastêpnie z zaboru austriackiego,
w którym cenzura z³agodnia³a. 

Wa¿niejszymi oœrodkami wydawniczymi by³y Lwów, Kraków, Poznañ
i Wilno. Ukazuj¹cy siê 1851–56 „Dziennik Warszawski” okaza³ siê gazet¹
informacyjn¹, toruj¹c¹ drogê do nowoczesnego dziennikarstwa. Liberalne
prawo prasowe w zaborze rosyjskim (ustawa prasowa 1862) umo¿liwi³o
zak³adanie nowych tytu³ów i zwiêksza³o zakres ich swobody. 

W drugiej po³owie XIX w. prasa polska uleg³a widocznej
profesjonalizacji. Prasa stronnictw i partii politycznych sta³a siê œrodkiem
wyra¿ania i zarazem kszta³towania opinii publicznej. Dziennikarze zaczêli
byæ okreœlani jako "czwarty stan" spo³eczny, w³adcy opinii.

Od swych narodzin prasa polityczna by³a rzeczywistym lub
potencjalnym przeciwnikiem w³adz, zw³aszcza we w³asnym mniemaniu.
Walka o wolnoœæ publikowania jest elementem szerszej walki o wolnoœæ,
o prawa cz³owieka i demokracjê. G³oœne sceny z dziejów prasy ukazuj¹
okrutne przeœladowania nieprawomyœlnych wydawców i dziennikarzy.
Jeszcze dzisiaj gloryfikuje siê wywrotow¹ rolê prasy podziemnej, któr¹
zreszt¹ w³adza potwierdza³a, œcigaj¹c jej drukarzy i redaktorów. Jednak w
normalnych czasach prasa zwykle pozostaje uleg³a dominuj¹cym si³om
w³adzy politycznej i ekonomicznej, choæ mo¿e demonstrowaæ sw¹
niezale¿noœæ od partii politycznych i administracji pañstwowej.

Pocz¹tek XX w. by³ czasem dalszego rozwoju prasy informacyjnej.
Przed 1914 rokiem Kraków zdystansowa³ Lwów pod wzglêdem iloœci
tytu³ów, w okresie miêdzywojennym wychodzi³ tam popularny Ilustrowany
Kurier Codzienny. IKC. By³ to okres narodzin prasy popularnej, która
niekiedy przyjmowa³a formê i treœci prasy komercyjnej. 

1.3.1 Cechy gazety komercyjnej
 "Bur¿uazyjna" faza historii prasy, trwaj¹ca od po³owy do koñca XIX

wieku, by³a wynikiem wielu czynników: triumfu liberalizmu, braku
formalnej cenzury oraz i likwidacji skarbowej kontroli pañstwa, pojawienia
siê warstwy postêpowych kapitalistów, dzia³ania rz¹dów fachowców.
Gazeta bur¿uazyjna koñca XIX wieku jest do dzisiaj uznawana za
szczytowe osi¹gniêcie rozwoju prasy codziennej i w istocie formuje nasze
rozumienie, czym jest lub czym powinna byæ dobra prasa.

Nowoczesna gazeta komercyjna otrzymywa³a kszta³t edytorski w nowej
formie organizacji, redakcji prasowej, zal¹¿ku sfery medialnej. Jej rozwój
mo¿e byæ uznany za wa¿ny punkt zwrotny w historii ludzkoœci – oferowa³a
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us³ugê informacyjn¹ anonimowym odbiorcom, przestaj¹c byæ
instrumentem propagandy dla w³adzy.

W tym sensie gazeta, bardziej ani¿eli ksi¹¿ka, by³a innowacj¹ kulturow¹
– wynalazkiem nowej formy literackiej, spo³ecznej i kulturowej, nawet jeœli
pocz¹tkowo nie by³a tak postrzegana. Jej odmiennoœæ, w porównaniu do
innych form komunikowania kulturowego, kry³a siê w indywidualizmie,
orientacji na ukazywanie rzeczywistoœci, œwieckim charakterze oraz
zaspakajaniu potrzeb nowych warstw spo³ecznych: miejskich
przedsiêbiorców i fachowców z ró¿nych dziedzin. Nowoœæ polega³a nie na
technologii czy sposobie dystrybucji, lecz na dostosowaniu do nowych
potrzeb spo³ecznych, w bardziej liberalnym klimacie politycznym.
PóŸniejsza historia gazet mo¿e byæ ujmowana w kategoriach postêpu
ekonomicznego i technologicznego oraz rosn¹cego stopnia swobody prasy.

O ile dawniej w³adza kontrolowa³a prasê g³ównie przez instytucjê
cenzury, tak jej wspó³czesne umiejscowienie w obrêbie systemu rynkowego
umo¿liwia kontrolê ekonomiczn¹. Pocz¹tkowo rz¹dy stosowa³y g³ównie
specjalne podatki wydawnicze, wspó³czesna gazeta jako przedsiêbiorstwo
handlowe jest bardziej podatna na ró¿ne formy nacisku grup interesu oraz
poœredni¹ kontrolê og³oszeniodawców.

G³ównymi cechami ówczesnej gazety codziennej by³a formalna
niezale¿noœæ od pañstwa i w¹skich interesów grupowych; uznanie za
powa¿n¹ instytucjê ¿ycia politycznego i spo³ecznego (szczególnie jako
samozwañczy g³os "interesu narodowego" oraz instrument kszta³towania
opinii publicznej); wysoko rozwiniêty sens spo³ecznej i etycznej
odpowiedzialnoœci oraz rozwój profesji dziennikarskiej nastawionej na
obiektywy opis wydarzeñ. Cechy te reprezentowa³ w najwy¿szym stopniu
s³ynny londyñski The Times. Ten model dziennika do dzisiaj jest uznawany
za standard zawodowy, idea³ wykorzystywany do krytyki pism nadmiernie
sensacyjnych lub nadmiernie partyjnych, chocia¿ The Times  by³ zawsze
dziennikiem elitarnym.  

Obok udoskonaleñ technicznych, dla umasowienia prasy istotne by³y
innowacje spo³eczne. Jednym z nich by³o powstanie swoistych fabryk
informacji - agencji prasowych.

Pocz¹tkowo redaktorami gazet byli drukarze - taki obraz odnajdziemy
w dawnych westernach, gdzie w ma³ym miasteczku na zachodzie Ameryki.
Lokalna gazetka by³a dzie³em redaktora, reportera, drukarza i kolportera
w jednej osobie. �ród³ami informacji byli podró¿ni, przejezdni, listy od
znajomych, plotki i wieœci s¹siedzkie, itp. Podniesienie poziomu
dziennikarstwa wymaga³o uzyskania wiadomoœci z wszechstronniejszych
i rzetelniejszych Ÿróde³. St¹d narodzi³a siê idea agencji prasowych -
wyspecjalizowanych instytucji zbierania informacji na u¿ytek redakcji
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prasowych. A wiêc redakcja stawa³a siê medium we œcis³ym sensie -
przekaŸnikiem informacji zebranych przez kogoœ innego. 

Pierwsze agencje prasowe powsta³y w Europie. S³ynna do dziœ
brytyjska agencja Reutera zosta³a za³o¿ona w 1849 roku przez Juliusza
Reutera. Francuska zosta³a za³o¿ona w 1835 przez  Havasa. Wkrótce
do³¹czy³y do nich dwie agencje w Stanach Zjednoczonych - American
Press oraz United Press International.
 Poniewa¿ zadaniem agencji prasowych by³o dostarczanie serwisów
informacyjnych do pism o ro¿nym profilu i orientacji politycznej,
konieczne by³o wykszta³cenie stylu dziennikarskiego o maksymalnym
obiektywizmie (bezstronnoœci lub wielostronnoœci opisu) oraz zwiêz³oœci.
Ten ostatni wymóg by³ podyktowany kosztami przekazywania informacji
za pomoc¹ telegrafu, które zale¿a³y g³ównie od iloœci s³ów materia³u.
Zatem pisano krótko, bez zbêdnych okreœleñ. Narodzi³ siê styl zwany
telegraficznym. Agencja dostarcza³a opis faktów, a komentarze pisano w
reakcjach, w zale¿noœci od ich profilu oraz sympatii politycznych. 

Kolejn¹ epok¹ historii prasy by³o rozszerzenie zasiêgu gazety poza
w¹sk¹ elitê, dotarcie ze s³owem drukowanym do mas.  Mo¿liwe sta³o siê
zwiêkszanie nak³adów i zmniejszanie ceny prasy  dziêki postêpowi
technologii drukarskiej 

1.4 Od pras Gutenberga do pras rotacyjnych
Chocia¿ pierwsze drukowane ksi¹¿ki by³y co najmniej dziesiêciokrotnie

tañsze od przepisywanych, to ich wykonanie d³ugo pozostawa³o wielce
pracoch³onne i powolne. Nic dziwnego, ¿e a¿ do koñca XVIII wieku
przeciêtny nak³ad rzadko przekracza³ liczbê trzech tysiêcy egzemplarzy.
Dopiero w XIX wieku seria wynalazków zrewolucjonizowa³a technikê
drukarsk¹, która od czterech wieków pozostawa³a niemal taka sama jak za
czasów Gutenberga. 

Pierwszym wa¿nym wynalazkiem by³o skonstruowanie przez Friedricha
Königa maszyny do druku z form p³askich napêdzanej par¹. W 1814 roku
zastosowano j¹ do drukowania londyñskiego dziennika The Times. W 1848
roku dla tego pisma skonstruowano maszynê rotacyjn¹, która drukowa³a
z cylindrycznie zgiêtej formy drukarskiej. Papier odwijany z roli przesuwa³
siê przez kilka walców, bêd¹c zadrukowywany w sposób ci¹g³y, co
pozwoli³o na ogromne przyspieszenie szybkoœci druku, a tym samym na
znaczne zwiêkszenie nak³adów gazet. Mog³a siê rozpocz¹æ era prasy
masowej.

Ju¿ w roku 1826 maszyna p³aska drukowa³a tyle arkuszy, co oœmiu
drukarzy na czterech rêcznych prasach. Maszyna rotacyjna osi¹ga³a osiem
tysiêcy arkuszy na godzinê, siedem razy wiêcej ni¿ tradycyjna prasa p³aska.
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Prasa rotacyjna pozwala³a wprawdzie na drukowanie  gazet w masowych
nak³adach, lecz nadal powolne by³o dobieranie liter i sk³adanie stron, czyli
przygotowanie matryc drukarskich. Chocia¿ udoskonalono odlewanie
czcionek, produkcjê papieru i farb, a przede wszystkim proces drukowania,
to sam sk³ad drukarski pozostawa³ taki sam jak za czasów Gutenberga i
polega³ na ¿mudnym rêcznym dobieraniu czcionek. Na jednego drukarza
przypada³o niekiedy szeœciu i wiêcej sk³adaczy. Prze³om w tej dziedzinie
nast¹pi³ dopiero w drugiej po³owie XIX wieku.

W lipcu 1886 roku w drukarni gazety New York Tribune zainstalowana
zosta³a nowa maszyna zecerska, któr¹ skonstruowa³ Ottmar Mergenthaler.
By³a to maszyna do sk³adania matryc i odlewania z nich ca³ych wierszy
czcionek. Okrzyk zachwyconego dzia³aniem tego nowego urz¹dzenia
wydawcy — A line of types! (linijka czcionek) — da³ nazwê tej maszynie:
linotyp.

Dobry sk³adacz rêczny móg³ z³o¿yæ w wierszowniku 1500 liter na
godzinê, natomiast “¿elazny pomocnik” Mergenthalera odlewa³ i sk³ada³
w tym czasie piêæ tysiêcy znaków. W latach dwudziestych XX wieku
udoskonalono linotyp, oddzielaj¹c klawiaturê od maszyny odlewaj¹cej.
Tekst pisano na perforatorach (tasterach), a nastêpnie taœmê dziurkowan¹
przek³adano do maszyny odlewniczej, która sporz¹dza³a formê drukarsk¹.
Dziêki temu kilku zecerów mog³o równoczeœnie przygotowywaæ teksty dla
jednej maszyny odlewaj¹cej. Szybkoœæ sk³adania wzros³a do 20-25 tysiêcy
znaków na godzinê. By³ to jednak szczyt mo¿liwoœci tego typu maszyn. 

Chocia¿ wynalazek Gutenberga ogromnie u³atwi³ i przyspieszy³
powielanie ksi¹¿ek, likwiduj¹c ¿mudn¹ i woln¹ pracê kopisty, to jednak
samo drukowanie nie by³o czynnoœci¹ ani lekk¹ ani zdrow¹. Praca drukarza
i zecera, czyli specjalisty sk³adaj¹cego tekst, by³a ciê¿ka fizycznie, gdy¿
musieli przenosiæ ciê¿kie formy drukarskie, oraz szkodliwa dla zdrowia ze
wzglêdu na u¿ycie do odlewania czcionek o³owiu i innych toksycznych
dodatków. Wynalazek linotypu, “¿elaznego pomocnika” drukarza, znacznie
u³atwi³ pracê zecera, ale nie wyeliminowa³ ani trudu ani szkodliwoœci
zawodu drukarza. Ponadto nawet najszybsze systemy automatycznego
sk³adu, które wykorzystywa³y perforowan¹ taœmê dla sterowania maszyn¹
zecersk¹, by³y powolne w dzia³aniu, uk³adaj¹c najwy¿ej kilka tysiêcy
znaków w ci¹gu godziny. 

Kolejna era w drukarstwie, koñcz¹ca epokê Gutenberga, “erê o³owiu”,
zaczê³a siê po II wojnie œwiatowej, kiedy to zastosowano tak zwany zimny
sk³ad. Odlewanie czcionek zast¹pi³a metoda fotosk³adu, czyli
fotografowanie znaków. Ju¿ mo¿na by³o nie tylko b³yskawicznie drukowaæ,
ale i przygotowaæ materia³ drukarski.

Pierwszym krokiem w now¹ epokê drukarsk¹, a zarazem zwiastunem
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zerwania z tradycj¹ Gutenberga, by³o wprowadzenie druku offsetowego.
W odró¿nieniu od druku wypuk³ego, jaki wynalaz³ Gutenberg, offset
u¿ywa p³askiej powierzchni formy drukuj¹cej. Technika ta jest pochodn¹
druku znaczków pocztowych metod¹ litograficzn¹, któr¹ oko³o 1798 roku
wynalaz³ Alois Senefelder. U¿ywa siê w niej kamienia litograficznego, na
którym wykonywany jest rysunek. Jeœli kamieñ litograficzny zast¹pimy p³yt¹
metalow¹ (lub z innego materia³u) o specjalnej powierzchni i analogicznych
do kamienia w³aœciwoœciach, a nastêpnie ow¹ p³ytê z naniesionym ju¿
tekstem lub rysunkiem za³o¿ymy na walec rotacyjnej maszyny drukarskiej,
wówczas mo¿na ju¿ przenosiæ - choæ nie bezpoœrednio - lecz za pomoc¹
gumowego walca, wzór drukowy na arkusze lub role papieru. Offset nie
wymaga zatem sk³adania i odlewania czcionek, a jedynie przygotowania
p³askiej formy p³ytowej. Robi siê to b¹dŸ przez bezpoœrednie pisanie na
matrycach, b¹dŸ te¿ metod¹ kserograficzn¹, poprzez tworzenie obrazu
drukowanego na p³ycie pokrytej materia³em œwiat³oczu³ym i nastêpnie jej
wywo³ywanie. Wêgierski in¿ynier Porszolt jako pierwszy wpad³ na pomys³
naœwietlania nie ca³ych p³yt, co wymaga³o kopiowania gotowego wzoru
drukowego, lecz kolejno liter tekstu. Podobnie dzia³a maszyna do pisania
przy odbijaniu liter, czy linotyp przy ich odlewaniu. Ju¿ w 1894 roku
próbowa³ zbudowaæ odpowiednie urz¹dzenie, lecz ówczesny poziom
techniki nie by³ jeszcze wystarczaj¹cy.

Do jego pomys³u powrócono we Francji w 1944 roku, gdy in¿ynier
Rene A. Higonnet wraz ze swym przyjacielem Louisem Moroudem, na
podstawie udanych eksperymentów z naœwietlaniem liter na papierze
fotograficznym za pomoc¹ lamp b³yskowych, zdo³a³ skonstruowaæ aparat
naœwietlaj¹cy litery rzutowane z obrotowej tarczy zawieraj¹cej ich
fotograficzne negatywy. W 1946 roku Higonnet wyjecha³ do Stanów
Zjednoczonych, aby tam uruchomiæ produkcjê maszyn do fotosk³adu. W
dwa lata póŸniej rozpoczêto masowe wytwarzanie takich urz¹dzeñ.

Technika mikrokomputerowa czyli u¿ycie szybkich mikroprocesorów
oraz zapisu znaków na dyskach, pozwoli³a ogromnie zwiêkszyæ liczbê
dostêpnych znaków, urozmaiciæ wzory drukowanych liter, a jednoczeœnie
przyspieszyæ sk³adanie tekstów. Obecnie wymaga ono mniej wysi³ku ni¿
pisanie na zwyk³ej maszynie. Wydajnoœæ nowoczesnych fotosk³adarek jest
zawrotna: osi¹ga piêæ milionów znaków na godzinê! Oznacza to, ¿e tak¹
jak ta ksi¹¿kê maszyna mo¿e z³o¿yæ w ci¹gu kilkunastu minut! Oczywiœcie,
gdy tekst wczeœniej zapisano na noœniku magnetycznym.

1.5 Od gazety elitarnej do tabloidu
Do po³owy XIX wieku gazety by³y drogie, dostêpne dla

zamo¿niejszych obywateli. Roczna prenumerata angielskiego The Times by³a
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bliska rocznej pensji nauczyciela. Prasa niejako z koniecznoœci by³a elitarna,
ma³o kogo by³o na ni¹ staæ. Dopiero zatem oparcie bud¿etów
wydawniczych na dwojakich wp³ywach - ze sprzeda¿y i z reklam,
pozwoli³o - w po³¹czeniu z postêpem w drukarstwie - stworzyæ gazetê
masow¹, prawdziwie popularn¹.

Erê masowej popularnej prasy codziennej otwiera amerykañski
dziennik „The New York Sun” (1833), a potem tzw. ¿ó³ta prasa,
bulwarowa: “The New York World” Pulitzera (1883) i „The New York
Morning Journal” Hearsta (1895). W Europie prekursorem by³a francuska
„La Presse” (1836) i „Le Petit Journal” (1863), w Anglii „Daily Mail”
(1896). 

Pod koniec XIX stulecia ukszta³towa³ siê podzia³ prasy na elitarn¹
i bulwarow¹. Reklama sta³a siê g³ównym Ÿród³em dochodu gazet i
czasopism, przy czym ros³a dominacja wielkich koncernów prasowych. 

W XIX w. zaczê³y ukazywaæ siê m.in. pierwsze czasopisma ilustrowane
(„Illustrated London News”). Historycznie rzecz bior¹c, prasa popularno-
sensacyjna narodzi³a siê w Ameryce, gdy wielki wydawca prasowy William
Randolph Hearst do swojego nowojorskiego dziennika doda³ rysunkowy
komiks, w którym jedna z postaci by³a pokolorowana na ¿ó³to. Rych³o ten
komiks zyska³ nazwê Yellow Kid (¯ó³ty dzieciak), a od tej nazwy ukuto
okreœlenie dla sensacyjnego stylu dziennikarstwa - yellow journalism, ¿ó³te
dziennikarstwo.

W tym samym czasie ukszta³towa³ siê typ ilustrowanego tygodnika
informacyjnego (amerykañski „Time” oraz "Newsweek", francuski
„L'Express”, niemiecki „Der Spiegel.”) Ich polskimi odpowiednikami s¹
obecnie “Polityka” i “Przegl¹d”. 

Gazeta popularna jest nazywan¹ komercjaln¹ z dwóch powodów:
dzia³ania dla zysku w³aœcicieli oraz zale¿noœci od reklam (co umo¿liwi³o
rozwój masowego czytelnictwa). Cele komercjalne mia³y wielki wp³yw na
treœci gazet, w sensie ich populizmu oraz poparcia dla idei biznesu,
wolnego rynku i konsumeryzmu.  Rozwój komercjalizmu doprowadzi³ do
nowego typu gazety: o treœci lekkiej, rozrywkowej, ciekawej, sensacyjnej,
kupowanej przez czytelników o niskim dochodzie. Dzisiaj na ogó³ nazywa
siê j¹ tabloidem, z uwagi na mniejszy ni¿ tradycyjny format papieru i formê
graficzn¹ (du¿e zdjêcia na pierwszej stronie). Przyk³adem jest
"Superekspres" i “Fakt”.

 Udoskonalona technika druku, zmniejszaj¹cy siê analfabetyzm, reklama
oraz demokracja z pewnoœci¹ odegra³y tu znaczn¹ rolê. Okaza³o siê
bowiem, ¿e znaczna czêœæ czytelników to niejako czytelnicy “tytularni”,
przegl¹daj¹cy gazetê, a nie j¹ studiuj¹cy “od deski do deski”, czyli od
pierwszej do ostatniej strony. Dla wielu z nich, zw³aszcza doje¿d¿aj¹cych
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do pracy œrodkami publicznego transportu (koleje, autobusy, tramwaje),
du¿y format tradycyjnej gazety nie by³ porêczny w lekturze. Wydawcy
zmniejszyli go niemal o po³owê, a co wiêcej poprawili uk³ad stron, dodali
ilustracje oraz zmienili styl i charakter wiadomoœci. Miejsce bardziej
powa¿nych wydarzeñ politycznych, zajê³y sensacje i skandale, zw³aszcza
zbrodnie i seks.  

Problemem staje siê odwracanie siê m³odych czytelników od
powa¿nych informacji i dysput politycznych ku sensacji i prasie
tabloidalnej. Odró¿niæ jednak nale¿y wzrastaj¹c¹ pozycjê rynkow¹ prasy
komercyjnej (jako instrumentu reklamy i rozrywki) od nawyku czytania
gazet przede wszystkim dla informacji politycznej. Nawet niegdyœ powa¿ne
polityczne dzienniki ulegaj¹ czytelnikom, przybieraj¹c formê tabloidów
politycznych (wielkie krzycz¹ce nag³ówki na pierwszej stronie, sensacje
polityczne, zob. "Gazeta Wyborcza"). Chocia¿ typ prasy tabloidowej
dominuje dzisiaj na rynku czytelniczym, prasa codzienna czerpie swój
presti¿ z nadal z dawnego modelu "mieszczañskiego", który preferuje
powa¿ne informacje polityczne i gospodarcze.

1.5.1 Media jako noœniki reklamy
Prasa zmieni³a swoje oblicze, gdy znaczn¹ czêœæ jej objêtoœci, a jeszcze

wiêksz¹ czêœæ jej dochodów, zaczê³y dostarczaæ p³atne og³oszenia i
reklamy. W po³owie XIX wieku pojawi³y siê pisma masowe, o sensacyjnej
treœci, bardzo tanie, gdy¿ w du¿ym stopniu finansowane przez reklamy.
Wp³yw reklamy na prasê jest wieloraki. Przede wszystkim, reklama nada³a
prasie charakter medium w sensie noœnika treœci promocyjnych i
marketingowych. Czêœæ redakcyjna, przygotowana przez dziennikarzy
mia³a zadanie przyci¹gaæ czytelników, aby nastêpnie do nich jako
konsumentów dociera³y w³aœciwe komunikaty reklamowe. Po drugie,
reklamy dostarczaj¹c dochodów wydawcom, równoczeœnie sprzyja³y
inwestycjom technologicznym (wprowadzanie kolorowych ilustracji,
wprowadzanie szybszych pras drukarskich, druku offsetowego, itd.). 

Prehistoria reklamy siêga staro¿ytnoœci. Ju¿ w Pompejach znaleziono
ponad 1600 afiszy i szyldów reklamowych. Jednak by³a to reklama
kramarska i targowa, ograniczona do terenu jednej miejscowoœci.
Nowoczesna reklama rozwinê³a siê dopiero, gdy powsta³ nowoczesny,
ponadlokalny rynek oraz  seryjna i masowa produkcja, a zw³aszcza
wprowadzenie marki (nazwy firmowej) przy u¿yciu mediów masowych.
Wrêcz symboliczne znaczenie ma fakt, ¿e pierwszym europejskim
dziennikiem z lat 30. XIX wieku, finansowanym w znacznej mierze przez
og³oszenia by³o francuskie pismo Le Presse - czyli w³aœnie Prasa!
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Informacyjno-reklamowy charakter mia³y pierwsze tanie i masowe
dzienniki amerykañskie, w tym The New York Sun i póŸniejszy the World
oraz the New York Tribune — wydawane przez Pulitzera i Hearsta. 

Jednak czym jest reklama? Sam termin wywodzi siê z ³aciny, gdzie
clamo, clamare — przywo³ywaæ, g³oœno krzyczeæ. Ludzie nie maj¹ trudnoœci
z jej rozpoznaniem, lecz maj¹ k³opot w jej œcis³ym okreœleniu. Podobnie
jest ze sztuk¹; wiemy, kiedy mamy z ni¹ do czynienia, ale umyka próbom
jej zdefiniowania.

"Reklama to wszelka p³atna forma nieosobowego przedstawiania i
popierania towarów, us³ug lub idei przez okreœlonego nadawcê" —  tak
definiuje reklamê Amerykañskie Stowarzyszenie Marketingu. W
kategoriach bardziej ogólnych, mo¿na powiedzieæ, ¿e reklama jest form¹
wprowadzenia, rozszerzenia, zast¹pienia lub utrwalenia znaczeñ
przypisywanych przez konsumentów symbolom, którymi oznaczono
reklamowane produkty lub us³ugi. Reklama stara siê wp³yn¹æ na konwencje
jêzykowe, interpretacje jednostkowe, podzielane znaczenia skojarzone z
tymi symbolami. A celem jest sprawienie, aby ludzie znali, lubili i kupowali
dane produkty. "Reklama ma na celu uœwiadomienie potencjalnym
nabywcom istnienie instytucji czy produktu (us³ugi), wp³ywaj¹c na
póŸniejsz¹ decyzjê zakupu."  St¹d pchodzi znana formu³a planowania
reklamy(w angielskim skrócie AIDA, czyli po angielsku attention, interest,
desire, action) - dostrze¿enie, zainteresowanie, pragnienie, kupno. 

Ekonomiczny aspekt reklamy polega nie tylko na zwiêkszaniu
sprzeda¿y pojedynczego produktu czy danej marki, ale kszta³towaniu
powszechnej postawy prokonsumenckiej — gotowoœci poœwiêcania
zdobywanych œrodków finansowych na coraz intensywniejsz¹ konsumpcjê,
traktowan¹ jako formê nabywania i utrwalania to¿samoœci.

Istot¹ reklamy jest handlowa (komercjalna) orientacja, u¿ycie
bezosobowych (to znaczy medialnych) form prezentacji, op³acanie jej
noœników (to ró¿ni reklamê od public relations). A zatem, choæ reklama
mo¿e byæ informacyjna lub rozrywkowa, lecz nie jest to jej g³ówny cel, a
co najwy¿ej œrodek do celu. Ma bowiem zwiêkszaæ sprzeda¿ firmom, które
j¹ zlecaj¹, czyli ma uzyskaæ kontrolê nad zachowaniem nabywców
reklamowanych dóbr. Pos³uguje siê w tym celu wyraŸnie identyfikowanymi
jako reklamy formami komunikowania. Istnieje wprawdzie tak¿e tzw.
kryptoreklama, czyli sugerowanie zalet okreœlonego dobra w materia³ach
o charakterze dziennikarskim (artyku³y), jak równie¿ tzw. umiejscowienie
produktu. Na przyk³ad w polskim filmie "Operacja Samum", wyraŸnie
widoczne s¹ graficzne znaki Warka (piwo) oraz Bols (wódka).  Nie
przypadkowo siê tam znalaz³y, podobnie jak telefon Ericsson w rêce
Jamesa Bonda.
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Podstawowym zadaniem reklamy jest stymulacja popytu na towary i
us³ugi, a w szczególnoœci wprowadzanie nowych produktów na rynek,
zarówno ca³kiem nowych, jak i ulepszeñ istniej¹cych. Krytycy cywilizacji
konsumpcyjnej widz¹ w reklamie narzêdzie kreowania sztucznych potrzeb,
orientacji na "mieæ", zamiast "byæ", czyli preferowania wartoœci
materialnych nad duchowymi. Mo¿e maj¹ racjê - reklama jest œwieck¹ i
handlow¹ wersj¹ propagandy.  Ale równoczeœnie jest wa¿nym sektorem
gospodarki, zatrudniaj¹c w ka¿dym kraju dziesi¹tki tysiêcy specjalistów,
pracuj¹cych w ró¿nego typu agencjach i oœrodkach. Najbardziej znane s¹
agencje reklamowe, przygotowuj¹ce reklamy do publicznej prezentacji. Ich
dzia³anie wspieraj¹ oœrodki badacze, monitoruj¹ce media i opiniê
konsumentów. Na u¿ytek reklamy pracuj¹ liczne zespo³y twórcze
(telewizyjne, filmowe, etc.), dostawcy sprzêtu, dekoracji, agenci artystów
oraz artyœci. Reklama wspó³czeœnie poch³ania ogromne sumy, w Polsce jest
to rocznie kilka miliardów z³., w USA 400 miliardów dolarów. 

Koniec XIX wieku przyniós³ rozwój sztuki plakatowej
wykorzystywanej dla celów reklamowych. Dzisiaj w formie tzw.
billboardów (europlakatów) afisze i plakaty s¹ niezwykle wa¿nymi
noœnikami tzw. reklamy zewnêtrznej.

W wieku XX narodzi³y siê nowe noœniki i formy reklamy — najpierw
reklama radiowa, potem telewizyjna. Ich przekazy stanowi¹ wiêkszoœæ
reklam docieraj¹cych do konsumentów, a tak¿e dostarczaj¹ wiêkszoœæ (w
przypadku telewizji komercyjnej nawet niemal ca³oœæ) dochodów mediów.
Najnowsze formy reklamy to wideoklipy lub teledyski, które maj¹ formê
krótkich filmów z fabu³a lub bez, ilustruj¹cych utwór muzyczny, w celu
wylansowania tego utworu wœród telewidzów oraz zwiêkszenia sprzeda¿y
jego nagrañ. 

Najczêœciej reklamuje siê us³ugi lub towary, lecz coraz czêœciej
reklamowane s¹ marki (np. Benneton), us³ugi (komórkowe telefonowanie),
styl ¿ycia (reklama spo³eczna), idee (reklama wyborcza, marketing
polityczny. 

Media masowe w gospodarce wolnorynkowej, z nielicznymi wyj¹tkami
odnosz¹cymi siê do mediów publicznych, s¹ normalnymi
przedsiêbiorstwami produkcyjnymi. Znajduj¹ siê w prywatnym posiadaniu
i s¹ poddane ekonomicznym prawom poda¿y i popytu. Dzia³aj¹ w ramach
wysoce konkurencyjnego systemu, a zatem pomy³ka w ocenie sytuacji
rynkowej prowadzi do bankructwa. Jeœli maj¹ siê utrzymaæ na rynku, musz¹
byæ rentowne. Wprawdzie istniej¹ œrodki komunikowania reprezentuj¹ce
organizacje spo³eczne o niekomercyjnym charakterze (np. zwi¹zki
zawodowe, stowarzyszenia katolickie, itp.), lecz nie odgrywaj¹ one g³ównej
roli wœród mediów masowych.
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 W myœl powiedzenia, i¿ "ten, kto p³aci, zamawia melodiê", reklama
modeluje nie tylko materia³, który bezpoœrednio op³aca, ale równie¿ jego
otoczenie, tzn. materia³ redakcyjny. Charakterystyczne, ¿e w wielu pismach
kolorowe s¹ wy³¹cznie reklamy, natomiast reszta fotografii jest czarno-
bia³a.

Dziêki potê¿nym dochodom z reklam prasa gazety i czasopisma
osi¹gnê³y wysoki poziom techniczny, jak równie¿ utrzyma³y relatywnie
nisk¹ cenê. Prasa w krajach kapitalistycznych jest jedynym towarem
sprzedawanym systematycznie poni¿ej swojej wartoœci, czytelnik bowiem
bezpoœrednio pokrywa niespe³na 30% kosztów jej redagowania,
drukowania i rozprowadzania. Resztê dostaje pozornie za darmo. Radio i
telewizja komercyjna oferuj¹ swe programy ca³kowicie za darmo. Pozornie.

Reklama ma podstawowe znaczenie dla komercjalnego komunikowania
masowego. Media na u¿ytek og³oszeniodawców tworz¹ nowy towar:
publicznoœæ, któr¹ mo¿na sprzedaæ agencjom reklamowym. Trzeba
przecie¿ pamiêtaæ, i¿ og³oszeniodawcy nie kupuj¹ powierzchni w gazetach,
czy minut w radiu lub telewizji, za co – przynajmniej formalnie – p³ac¹. W
istocie kupuj¹ samych odbiorców, a w³aœciwie ich uwagê oraz mo¿liwoœci
popytu na oferowane im towary i us³ugi. Reklamodawcy preferuj¹ widzów
m³odych, wiêc p³ac¹ lepiej tym, którzy im takich odbiorców zapewni¹.
Otrzymuj¹ te¿ od agencji reklamowych lepszy produkt: porównajmy
atrakcyjnoœæ i oryginalnoœæ reklam propaguj¹cych np. gumê do ¿ucia i
reklam leków na bóle ¿o³¹dka. Lepiej zarabiaj¹ te¿ media.

Dla og³oszeniodawców nie wszyscy odbiorcy, rzeczywiœci i potencjalni,
s¹ jednakowo wartoœciowi. Czêœæ z nich jest po prostu zbyt biedna, aby
kupiæ ich towary, czêœæ ich nie potrzebuje. Jaki cel mo¿e mieæ
reklamowanie luksusowych samochodów w prasie popularnej, albo
zachêcanie do kupna olejku do opalania w prasie murzyñskiej? Koszt
reklamy, która dotrze do telewidzów w wieków od 18 do 34 lat, jest
przeciêtnie trzykrotnie wy¿szy ani¿eli reklamy, któr¹ bêd¹ ogl¹daæ g³ównie
ludzie ponad piêædziesiêcioletni. Jak sarkastycznie zauwa¿y³ redaktor pisma
Varieté – "og³oszeniodawcy kupuj¹ publicznoœæ jak stado byd³a po 2,50
dolara za 1000 sztuk, a lepsze, wyselekcjonowane osobniki nawet do 5 do-
larów". Oczywiœcie s¹ to przyk³ady skrajne, ale ten sam problem pojawia
siê przy zamieszczaniu reklam w radiu i telewizji, magazynach ilustrowa-
nych. Og³oszeniodawcy operuj¹ wskaŸnikiem ponoszonych kosztów na
1000 potencjalnych nabywców; jeœli spadnie on poni¿ej pewnego poziomu
lub jest wy¿szy w konkurencyjnym œrodku, sk³onni s¹ natychmiast wycofaæ
siê z jego finansowania. Og³oszeniodawcom czêsto bardziej siê op³aca
finansowanie mniejszych pism, lecz o bardziej wyspecjalizowanym profilu
i czytanych przez krêgi spo³eczne.
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2 Czwarta mediamorfoza:  ikonosfera dla mas
Reklama i rozrywka s¹ podstawowymi wspó³czesnymi formami kultury

symbolicznej. Wynalazki techniczne XIX stulecia leg³y u podstaw nowej
formy kultury popularnej, zwanej te¿ kultur¹ masow¹. Jej pojawienie wi¹¿e
siê z wielkonak³adow¹, ilustrowan¹ pras¹ sensacyjn¹, ale prze³omowe
okaza³y siê wynalazki filmu i kina oraz p³yty gramofonowej i radia.

2.1 Magazyny ilustrowane - kultura dla dam
Kultura popularna tworzona w XIX wieku by³a zaczê³a byæ kultur¹

masowa  w sensie zakresu - nie wy³¹cza³a nikogo, obejmuj¹c swym
zasiêgiem osoby i warstwy dawniej pozostaj¹ce poza wp³ywem mediów. 

Dzienniki by³y na ogó³ czytane przez mê¿czyzn, oferuj¹c g³ównie treœci
polityczne, ekonomiczne, a dla rozrywki - sensacyjne i sportowe. Dla
bardziej wyrobionych kulturalnie czytelników zaczêto wydawaæ magazyny -
czasopisma o mniejszej ni¿ dzienniki regularnoœci, a o bardziej
zró¿nicowanej treœci. Ich nazwy odzwierciedla³y publicystyczny, a nie
dziennikarski charakter - pierwszym angielskim tygodnikiem by³ The Review
(Przegl¹d), wydawany na pocz¹tku XVIII wieku przez pisarza Daniela
Defoe, który nota bene w tym czasie by³ wiêziony lub wypuszczany z
wiêzienia Newgate. Inny tygodnik, ukazuj¹cy siê w Anglii do dzisiaj mia³
te¿ znacz¹c¹ nazwê - The Spectator (Widz).  Idea chwyci³a, magazyny
prasowe o l¿ejszej treœci zaczê³y siê pojawiaæ w innych krajach europejskich
oraz w Stanach Zjednoczonych. By³y przeznaczone dla klasy œredniej,
dbano o lepszy papier, wygodny ksi¹¿kowy format,  oraz w miarê
finansowych mo¿liwoœci do³¹czano ilustracje, drzeworyty, a czasami
miedzioryty.

O ile broszura, pamflet i gazeta znajdowa³y czytelników wœród
mê¿czyzn, i by³y tematycznie do nich kierowane, kobiety znajdowa³y
lekturê g³ównie w kalendarzach, poradnikach kucharskich, publikowanych
w gazetach i czasopismach powieœciach w odcinkach oraz literaturze
romansowej, czêsto tzw. jarmarcznej. Równoczeœnie z umasowieniem
gazet, pojawi³y siê na rynku czasopisma - magazyny o ró¿norodnej treœci,
ilustrowane rycinami lub nawet fotografiami. Wymarzone medium dla
l¿ejszych ni¿ polityczne  materia³ów.  Siêga³y po nie ¿ony z bogatszych
domów, zostawiaj¹c swym mê¿om cygara, koniak oraz dzienniki i
sobotnio-niedzieln¹ gazetê . Stopniowo czasopisma ewoluowa³y
tematycznie, coraz bardziej skupiaj¹c siê na materia³ach interesuj¹cych
g³ównie, niekiedy wy³¹cznie, kobiety. Dla nich w³aœnie zaczêto wydawaæ
czasopisma, do literatury do³¹czaj¹c liczne rubryki poradnicze. Dla
mê¿czyzn wydawano  magazynowe niedzielne wydania gazet codziennych,
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pod tym samym tytu³em, ale l¿ejszego kalibru i wiêkszej objêtoœci.
Wydawcy korzystali z wolnych mocy produkcyjnych swych drukarni,
bowqiem po zakoñczeniu w pi¹tek druku dzienników, maszyny sta³y
wolne. 

W tym samym czasie, niew¹tpliwie pod wp³ywem rozwoju pism
magazynowych, rozwija siê nowela oraz powieœæ, na ogó³ dotycz¹ce ¿ycia
klas œrednich i odzwierciedlaj¹ce ich system wartoœci. Pisarze zaczêli
popularne powieœci konstruowaæ w odcinkach, tworz¹c formê literatury
periodycznej, zapowiadaj¹cej jakby seriale telewizyjne. Lektura nowel i
odcinków powieœci by³a ³atwa i przyjemna, pe³na romansów, zdrad,
przygód. Zakoñczenie by³o przewidywalne, a charaktery - dobre lub z³e.
Nie by³o tu miejsca na pog³êbione analizy psychologiczne, aby zrozumieæ
prost¹ fabu³ê nie potrzebna by³a wiedza historycznaj czy politycznaj.
Nowele - a w rozszerzonej formie - powieœci, by³y wydawane na zwyk³ym
papierze, w papierowych ok³adkach, za niewygórowan¹ cenê. Ta
“wagonowa”, jak siê niekiedy j¹ okreœla³o, literatura, mia³a swoich
oddanych czytelników - na ogó³ gospodyñ domowych, choæ siêga³y po ni¹
równie¿ ich kucharki. Narodzi³a siê kultura masowa, w której odbiorcami
s¹ osoby z ró¿nych warstw spo³ecznych. Media prasowe by³y jej
fundamentem. Wkrótce technika medialna umasowi³a obrazy i dŸwiêki.

2.2 Fotografia - obraz œwiat³em rysowany
Tak jak kiedyœ drukarza nazywano artificiale scribere, czyli sztucznym

pisarzem, tak fotografa mo¿na nazwaæ sztucznym malarzem. A¿ do
wynalezienia fotografii sporz¹dzenie w miarê wiernego obrazu otaczaj¹cej
nas rzeczywistoœci by³o zajêciem nie tylko ¿mudnym, ale wymagaj¹cym lat
nauki i wielkiego talentu. Fotografia (od greckiego photos - œwiat³o i
graphoein- rysujê) zmieni³a tê sytuacjê, sprowadzaj¹c umiejêtnoœæ tworzenia
obrazów do wyboru motywu, parametrów zdjêcia i naciœniêcia migawki.
Resztê “robi¹” optyka i chemia. Oczywiœcie nie znaczy to, aby takie obrazy
automatycznie stawa³y siê dzie³ami sztuki. 

Aparat fotograficzny wywodzi siê z niezwykle prostego urz¹dzenia
znanego jako camera obscura (od ³ac. camera - skrzynka, obscurus - ciemny),
ciemnia optyczna. Jest to po prostu zwyk³e pude³ko, które w jednym boku
ma otwór, a w przeciwnym - matow¹ szybê, na której pojawia siê
odwrócony obraz przedmiotów znajduj¹cych siê przed “okiem” kamery.
Odwrócenie dzia³ania camera obscura pozwoli³o w XVII wieku na
rzutowanie obrazów na œcianê;  zwiastunem przysz³ych filmów sta³a siê
laterna magica. 

Wynalazek ciemni optycznej, z soczewk¹ (obiektywem) przypisuje siê
Giovanniemu Battista de la Porta w 1533 roku, choæ sama zasada dzia³ania
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zosta³a ogólnie opisana jeszcze przez Alhazena w 1100 roku. Genialny
Leonardo da Vinci sporz¹dzi³ dok³adny opis ciemni optycznej. W 1558
roku Danielo Barbaro zastosowa³ wypuk³¹ soczewkê oraz przys³onê do
zwiêkszenia ostroœci obrazów. W 1573 roku Egnacio Danti odwróci³
po³o¿enie obrazu na matówce za pomoc¹ lustra umieszczonego w œrodku
kamery; jest to do dzisiaj stosowane w tak zwanych lustrzankach. Nieco
póŸniej de la Porta opisa³ u¿ycie wypuk³ych soczewek, a s³ynny astronom
Johann Kepler w pracach z zakresu optyki astronomicznej (1604-1611)
przedstawi³ zasady po³¹czenia soczewek wypuk³ych i wklês³ych w celu
uzyskania zbli¿eñ przedmiotów, tworz¹c teoriê teleobiektywu. W 1665
roku Johann Zahn opisa³ przenoœn¹ kamerê z obiektywem o dwóch i
trzech soczewkach oraz z os³on¹ przeciws³oneczn¹. Na pocz¹tku XVIII
wieku kamery takie by³y popularnym sprzêtem artystów malarzy. S³ynne
p³ótna Canaletta (1721-1780), przedstawiaj¹ce pejza¿e Warszawy, zosta³y
namalowane z pomoc¹ takiego w³aœnie aparatu. 

W koñcu XVIII wieku ogromnie wzros³o zapotrzebowanie na
reprodukcje obrazów. Rozkwita³o drzeworytnictwo, czyli odbijanie
wyrytych rysunków. By³o ono jednak niewystarczaj¹ce do reprodukcji
bardziej skomplikowanych wzorów. Czekano na udoskonalenie ciemni
optycznej. W zasadzie wszystkie elementy - poza chemi¹ - by³y gotowe dla
wynalazku fotografii. Ta bowiem w klasycznym rozumieniu jest
tworzeniem obrazów pod wp³ywem dzia³ania œwiat³a s³onecznego. Ju¿
Arystoteles zaobserwowa³ powstawanie zielonego barwnika roœlin -
zwanego chlorofilem - pod wp³ywem œwiat³a. Œredniowieczni alchemicy
odkryli zjawisko zaczerniania siê pewnych substancji wystawionych na
s³oñce. Anglik Thomas Wedgwood w 1802 roku otrzymywa³ w camera
obscura, obrazy na materiale œwiat³oczu³ym, jednak nie potrafi³ ich
utrwaliæ.  

W 1796 roku Alois Senefelder wynalaz³ litografiê. Na wypolerowanej
powierzchni kamienia litograficznego tworzy³ t³ust¹ farb¹ lub tuszem
rysunek, a nastêpnie zakwasza³ kamieñ roztworem kwasu azotowego
po³¹czonego z gum¹ arabsk¹. Powleka³ go farb¹ drukarsk¹, która
pokrywa³a tylko miejsca zarysowane, nie utrzymuj¹c siê na zakwaszonej
powierzchni kamienia. T¹ metod¹ z jednego rysunku mo¿na by³o uzyskaæ
kilkanaœcie odbitek. Ze wzglêdu na powierzchniê formy ten sposób druku
nazwano p³askim, w odró¿nieniu od druku wypuk³ego Gutenberga. 

Zapalonym litografem by³ Joseph Niepce, wynalazca heliografii, czyli
metody trawienia obrazu na p³ytce metalowej. W 1826 roku pierwszy tak
wytrawiony obraz przes³ano do Pary¿a do dalszej reprodukcji drukarskiej.
Zaczernianie siê soli srebra wystawionych na œwiat³o s³oneczne znane by³o
ju¿ znacznie wczeœniej, bo w XVI wieku. Jednak¿e dopiero w 1727 roku
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J.H. Schulze u¿y³ mieszaniny azotanu srebra i kredy dla udowodnienia, ¿e
zaczernianie zachodzi pod wp³ywem œwiat³a, a nie ciep³a. Podobne
eksperymenty przeprowadza³ w 1763 roku W. Lewis. 

W 1826 roku francuski drukarz Louis Jacques Daguerre, prowadz¹cy
doœwiadczenia nad chemicznym tworzeniem obrazów, us³ysza³ o
eksperymentach Niepce'a z heliografi¹ i zaproponowa³ mu wspó³pracê.
Propozycja zosta³a przyjêta, wkrótce potem Daguerre przypadkowo
wykry³, ¿e mo¿na uchwyciæ obraz rzucaj¹c go na posrebrzan¹ p³ytkê
miedzian¹, której powierzchniê pokrywa jodek srebra, tworzony przez
dzia³anie pary jodu na srebro. Nastêpnie ów obraz mo¿na wywo³aæ przez
umieszczenie p³ytki w parach rtêci i utrwaliæ w triosiarczanie sodowym.
Jego w³aœciwoœci utrwalaj¹ce wykry³ w 1819 roku brytyjski chemik John
Herschel, który nazwa³ swe odkrycie “fotografi¹” oraz u¿ywa³ s³ów
“negatyw” i “pozytyw”, definiuj¹cych klasyczn¹ fazê rozwoju
fotografowania. 

Dagerotypy by³y dzie³em profesjonalistów, wymaga³y ciê¿kiego
sprzêtu, d³ugiego naœwietlania, kosztownych i delikatnych p³yt,
skomplikowanej obróbki laboratoryjnej, nie by³y zatem tanie. Mimo to
konkurowa³y z portretami olejnymi, zw³aszcza pami¹tkowymi obrazami
zmar³ych bliskich osób. 

Pierwszy naukowy komunikat na temat nowej techniki wyg³osi³
Dominique Francois Arago w 1839 roku, tote¿ ten rok uznaje siê za datê
powstania fotografii, choæ — jak wiêkszoœæ wielkich odkryæ — by³a ona
dzie³em wielu wynalazców. Gdy pierwsze dagerotypy zobaczy³ Paul
Delaroche powiedzia³ ze smutkiem: “Od dzisiaj malarstwo jest martwe!”
I jak wielu proroków rozwoju mediów nie mia³ racji - malarstwo
przetrwa³o, wszak¿e nie w swej poprzedniej, realistycznej formie. 

W tym samym okresie William Talbot w Anglii wynalaz³ technikê
negatywowo-pozytywow¹, od jego nazwiska nazwan¹ talbotypi¹. Jako
materia³ œwiat³oczu³y zastosowa³ papier nasycony azotanem srebra, który
po wysuszeniu zanurza³ w roztworze chlorku lub bromku sodu. Po
naœwietleniu w aparacie fotograficznym by³ on wywo³ywany w roztworze
kwasu galusowego, utrwalany trójsiarczanem sodu, a po wysuszeniu i
nasyceniu woskiem w celu uzyskania przejrzystoœci, kopiowany na
analogicznie przygotowanym materiale œwiat³oczu³ym. Nazwano go
procesem negatywowo-pozytywowym, gdy¿ najpierw powstawa³ negatyw
obrazu, a z jego fotograficznej kopii - w³aœciwy, pozytywowy obraz.

W 1851 roku Gustave Le Gray i Frederick Archer wynaleŸli proces
kolodionowy. Jako materia³u œwiat³oczu³ego u¿yli szklanej p³ytki pokrytej
warstw¹ kolodium zawieraj¹cego bromek i jodek srebra. Pozwoli³o to na
uzyskanie wyraŸniejszego obrazu. Trudnoœæ polega³a na tym, i¿ p³ytki
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musia³y byæ przygotowane tu¿ przed naœwietleniem. Fotograf z
koniecznoœci nosi³ ze sob¹ ca³e laboratorium, st¹d sam proces nazwano
mokrym. W 1877 roku wynaleziono suche papiery fotograficzne, zaœ w
dziesiêæ lat póŸniej - film zwijany.

W koñcu XIX wieku znacznie udoskonalono wszystkie elementy
fotografii, przede wszystkim zwiêkszono œwiat³oczu³oœæ materia³ów, co
pozwoli³o na wykonywanie zdjêæ obiektów w ruchu. O ile pierwsze
fotografie, od nazwiska wynalazcy zwane dagerotypami, wymaga³y a¿
kilkudziesiêciu minut naœwietlania, to póŸniejsze materia³y — nieco ponad
minutê, a mokre p³ytki — 8 sekund. Suche papiery i b³ony pozwala³y na
krótkie naœwietlanie, od 1/10 do 1/50 sekundy. 

W 1840 roku skonstruowano pierwszy obiektyw portretowy, a aparat
fotograficzny ju¿ w roku nastêpnym. Fotografia by³a jednak zajêciem dla
profesjonalistów, sprzêt by³ drogi i ciê¿ki, wymaga³ szkolenia, a
wywo³ywanie zdjêæ - umiejêtnoœci chemika. Dopiero w 1888 Amerykanin
George Eastman zbudowa³ aparat fotograficzny dla amatorów,
umasowiaj¹c fotografiê. Jego aparat fotograficzny by³ porêczny, ³atwo i
szybko robi³ sto zdjêæ na b³onie celuloidowej, a nie jak poprzednio na
kliszach. Propagowa³ swój wynalazek has³em “Ty zrób zdjêcie, my
wykonamy resztê.” Wystarcza³o ustawiæ migawkê i przys³onê, naciskaæ
przycisk. Wywo³anie filmu i zrobienie odbitek powierzano laboratorium.
Eastman chcia³, aby jego wynalazek zadziwia³ oryginalnoœci¹, wiêc swój
aparat nazwa³ Kodak, co by³o s³owem nowym i dziwnie brzmi¹cym. Sta³
siê zatem Eastman twórc¹ nowej dziedziny - marketingu medialnego. 

Aparat Kodaka da³ ka¿demu szansê utrwalania obrazów w ka¿dych
warunkach. Wakacje, œluby, ceremonie, podró¿e, etc. Pozwala³ na szybkie
ujêcia, chwyta³ chwilê, a jego masowa produkcja zmieni³a aparat
fotograficzny w sprzêt powszechnego u¿ytku. Od czasu wynalezienia
szkicownika malarskiego, mobilnoœæ aparatu pozwala³a na ³atwe
dokumentowanie katastrof, wojen, zamachów. Aparat fotograficzny sta³ siê
niezbêdnym wyposa¿eniem dziennikarza-reportera, który penetrowa³
dzielnice nêdzy, podgl¹da³ bogaczy i ludzi w³adzy (to zajêcie fotografów
zwanych papparazzi).  W 1925 roku, niemiecka firma Leitz wprowadzi³a
na rynek nowy model aparatu, porêczn¹ ma³oobrazkow¹ Leicê, w której
zastosowano u¿ywany do dzisiaj perforowany film, którego klatka ma
wymiary 24x36 mm. W 1936 roku  drezdeñska firma zbudowa³a
jednoobiektywow¹ lustrzankê Kine Exacta. W 1964 roku skonstruowano
obiektywy o zmiennej ogniskowej, tak zwane zoomy, a tak¿e obiektywy o
wielkiej szerokoœci, na przyk³ad rybie oko o k¹cie widzenia 180 stopni.
Trwa³y te¿ prace nad u³atwieniem ¿ycia fotografom amatorom. W 1947
roku Edwin H. Land opracowa³ metodê fotografii natychmiastowej, znan¹
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pod nazw¹ Polaroid. W zaledwie kilkanaœcie sekund po naœwietleniu na
papierze umieszczonym wewn¹trz aparatu uzyskuje siê trwa³y obraz, który
ju¿ nie wymaga dalszej obróbki. W 1963 roku Polaroid wynalaz³ papier do
uzyskiwania natychmiastowych zdjêæ kolorowych. 

Prekursorem miniaturowych aparatów by³a japoñska kamera Minox,
skonstruowana w 1937 roku. Masowo produkowanym modelem sta³ siê
Instamatic Pocket 110, wyprodukowany Kodaka. Aparat ten robi³ zdjêcia
o formacie 13x17 mm na filmie umieszczonym w specjalnych podwójnych
kasetkach. W 1982 roku Kodak wprowadzi³ na rynek Disc-System, w
którym materia³ œwiat³oczu³y zamontowany by³ na tarczy z tworzywa w 15
klatkach o formacie zdjêciowym równym po³owie formatu systemu Pocket
110. Dziêki temu nowy aparat by³ zupe³nie p³aski. Miniaturyzacji uleg³y te¿
tradycyjne lustrzanki ma³oobrazkowe (24x36 mm), dzisiaj s¹ to najczêœciej
aparaty typu compact. 

Fotografia od stupiêædziesiêciu lat pozostaje fundamentem cywilizacji
obrazowej. Od lat robi siê miliony zdjêæ, jeœli nie codziennie, to
tygodniowo. Dzisiaj zapewne s¹ to miliardy miesiêcznie. Nie tylko postêp
techniczny, ale niezwyk³a kreatywnoœæ artystyczna pozwoli³y na stworzenie
gigantycznego zbioru obrazów - mniej lub bardziej odpowiadaj¹cych
rzeczywistoœci - które stanowi¹ wizualn¹ pamiêæ ludzkoœci. Jej zbiory s¹
gromadzone na œwiatowych wystawach (World Press Photo), w specjalnych
muzeach, drobne cz¹stki s¹ publikowane w albumach, wiêkszoœæ jest
rozproszona w posiadaniu prywatnym i instytucjonalnym. Zapewne kiedyœ
zostan¹ umieszczone w œwiatowym archiwum ikongraficznym. Jego
powstanie jest na razie utopijn¹ wizj¹, ale postêp techniczny -
wprowadzenie skanerów i fotografii cyfrowej - k³adzie podwaliny i pod tê
archiwizacje. Dzisiejsze aparaty fotograficzne s¹ coraz powszechniej
urz¹dzeniami cyfrowymi, rejestruj¹c obraz jako miliony pikseli i zapisuj¹c
go w postaci mapy bitowej. Skanery pomagaj¹ na odpowiednie
przekszta³cenie analogowych fotografii. Zatem w fazie multimedialnej
mediamorfozy zaniknie ró¿nica miêdzy dawn¹ a now¹ fotografi¹. 

2.2.1 Bracia Lumière i narodziny kina
Fotografia, która rozwinê³a siê w po³owie dziewiêtnastego wieku

utorowa³a drogê powstaniu filmu. Wynalezienie w latach 80tych XIX
wieku czu³ej emulsji ¿elatynowej oraz taœmy celuloidowej udoskonali³o na
tyle technikê fotograficzn¹, aby mo¿na by³o fotografowaæ szybko
poruszaj¹ce siê obiekty. W 1878 roku E. Muybridge zdo³a³ uchwyciæ
zdjêcia konia w kolejnych fazach jego biegu, ustawiaj¹c kilka aparatów
wzd³u¿ toru wyœcigowego i kolejno w³¹czaj¹c ich migawki. Powsta³a
pierwsza taœma filmowa. Nie by³o jednak projektora.
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Tote¿ dla kina istotny równie¿ inny ci¹g wynalazków — urz¹dzenia
pokazywania obrazów tak szybko, aby uzyskaæ iluzjê ruchu. Chodzi³o o
“o¿ywienie” ci¹gu fotografii.  Od lat trzydziestych dziewiêtnastego stulecia
bawiono siê z szybkim przegl¹daniem obrazków pokazuj¹cych kolejne fazy
ruchomego obiektu, na przyk³ad tañcz¹cej pary lub galopuj¹cego konia.
Z³udzenie widzenia ruchu na ekranie, na którym zjawiaj¹ siê w ci¹gu
sekundy obrazy (klatki, kadry) faz ruchu, powstaje dziêki specyficznej
bezw³adnoœci nerwów wzrokowych w procesie postrzegania. 

W 1892 roku Thomas Alva Edison zbudowa³ kinetoskop, pude³ko z
mechanizmem który napêdza³ nawiniêt¹ na walec  taœmê z ma³ymi
fotografiami, które w ci¹gu sekundy przedstawia³y 24 nieruchome kolejne
zdjêcia ruchomego obiektu. Widz zagl¹da³ do œrodka, ogl¹daj¹c ruchome
obrazki. St¹d amerykañska nazwa filmu — movie pictures. 

Jednak film kinowy to nie projekcja dla pojedynczych osób, tak jak
dzia³a³ fotoplastikon. Potrzebny by³ projektor rzutuj¹cy film na œcianê,
tworz¹c nie tylko obraz, ale i widowniê kinow¹ - zbiór widzów w jednej
sali. Ju¿ w 1671 jezuita Athanasius Kircher roku odwróci³ dzia³anie camery
obscura, w specjalny sposób umieszczaj¹c Ÿród³o œwiat³a, tak aby
narysowany na ramce szklanej rysunek mo¿na by³o rzutowaæ na soczewkê,
a powiêkszony przez ni¹  na œcianê- ekran. By³ to prototyp rzutnika i
aparatu projekcyjnego.

Pierwsze filmy zrealizowa³ Francuz Le Prince jesieni¹ 1888 roku.
Demonstrowa³ on krótkie filmy dokumentalne za pomoc¹ projektora
wyposa¿onego w tzw. krzy¿ maltañski umo¿liwiaj¹cy skokowy ruch obrazu.
Do dziœ jest on zasadniczym elementem konstrukcyjnym projektorów
filmowych. Le Prince zastosowa³ po raz pierwszy wyprodukowan¹ przez
G. Eastmana elastyczn¹ celuloidow¹ taœmê filmow¹ o szerokoœci 35
milimetrów.

W³aœciwe narodziny kina przypisuje siê dwu innym Francuzom,
braciom A. i L. Lumière, którzy w 1895 w Pary¿u nie tylko nakrêcili krótkie
filmy, ale równie¿ zorganizowali ich publiczny pokaz (Wyjœcie robotników
z fabryki, Wjazd poci¹gu na dworzec). Wynalazek nazwali kinematografem
(od greckiego kinema ‘ruch’, grapho ‘piszê’).  Skorzystali z prezentu od swego
ojca, który ofiarowa³ im kinetoskop Edisona. Bracia Lumière odwrócili
zasadê jego dzia³ania, adaptuj¹c go do dzia³ania jako rzutnik, aparat
projekcyjny, co umo¿liwi³o ogl¹danie ruchomych obrazów na œcianie przez
du¿¹ widowniê. Narodzi³o siê kino, wówczas zwane kinoteatrem.
Natychmiast zafascynowa³o nie tylko mieszkañców Pary¿a, maj¹cych
przecie¿ do wyboru wspania³e teatry i kabarety. Podbi³o prowincjê,
³akn¹cej taniej wielkomiejskiej rozrywki. Wkrótce filmowcy odeszli od
dokumentowania codziennego scen ¿ycia, zaczêli je inscenizowaæ. 
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Twórc¹ pierwszych wielkich filmów widowiskowych by³ Francuz
G. Mélies. Jego pierwszy film o tematyce fantastycznej "Podró¿ na ksiê¿yc"
(1902), przyci¹ga³ urokiem i moc¹ kreowania iluzji rzeczywistoœci.
Prze³omowy by³ tak¿e amerykañski film E. Portera "Wielki napad na
poci¹g," który zapocz¹tkowa³ filmy akcji.

Od 1908 roku powstawa³y filmy artystyczne z udzia³em zawodowych
aktorów teatralnych. Dalsze etapy rozwoju sztuki filmowej, to wyjœcie
realizatorów w plener (amerykañski film kowbojski), zdjêcia wykonywane
ruchom¹ kamer¹, zastosowanie monta¿u. Wszystkie nowe formy znalaz³y
swój wyraz w filmie D.W. Griffitha “Narodziny narodu” z 1915 roku. 

W latach dwudziestych Charles Chaplin stworzy³ klasyczny typ komedii
filmowej (burleska), a Rosjanie, S.M. Eisenstein,  W.I. Pudowkin, O.
Dow¿enko - nowoczesny monta¿ i film agitacyjny. W Niemczech rozwija³
siê ekspresjonizm (F. Lang, F.W. Murnau), a w czasach hitlerowskich Leni
Riefenstal stworzy³a now¹ formê dynamicznej propagandy (“Wola mocy”).
Oprócz filmu fabularnego (aktorskiego) rozwija³ siê film dokumentalny
oraz rysunkowy, animowany (tu najs³ynniejsze by³o i pozostaje studio
Walta Disney`a). Dzieje filmu to niekoñcz¹ca siê dynamiczna opowieœæ
powstawania nowych filmów i nowych gatunków, wykorzystuj¹cych
wszystkie nowe wynalazki medialne. 

Dosyæ szybko, jeszcze w latach dwudziestych XX wieku, rozwinê³a siê
praktyka produkcji filmów w du¿ych studiach filmowych, bowiem
ogromne koszty filmu, zatrudnianie popularnych aktorów (gwiazd), oraz
przygotowanie dekoracji wymaga³o specjalnych pomieszczeñ. Ich
w³aœciciele tworzyli kampanie producenckie, które opanowa³y niemal ca³¹
bran¿ê filmow¹. W Stanach Zjednoczonych dominowa³a "wielka pi¹tka"
z Hollywoodu, w tym Metro-Goldwyn-Mayer”, Warner, Paramount,
Twentieth Century Fox, oraz RKO, z których cztery do dzisiaj pozostaj¹
œwiatowymi producentami. Licz¹ce siê wspó³czeœnie globalne wytwórnie
to tak¿e Universal i Columbia. Na kontynencie azjatyckim, przemys³
filmowy na wielk¹ skalê rozwin¹³ siê w Indiach, st¹d te¿ jego ¿artobliwa
nazwa Bollywood.

Film od swego pocz¹tku, bardziej ni¿ teatr, by³ przedsiêwziêciem
komercjalnym, choæ dostêpnym dla ubo¿szych warstw spo³ecznych, dla
ludu. St¹d w³adze dok³adnie go cenzurowa³y, ograniczaj¹c ponadto dostêp
dla m³odszych widzów. Nie inaczej by³o pocz¹tkowo z ksi¹¿kami -
cenzurowano wszystkie, choæ póŸniej - ze wzglêdów g³ównie praktycznych
- zaprzestano praktyki. Film d³ugo by³ ostro cenzurowany, wprowadzano
ograniczenia wiekowe, ale te œrodki na d³u¿sz¹ metê nie mog³y byæ
skuteczne. Kwestie obyczajowe s¹ zmienne. 

Kino wspó³czesne sta³o siê miejscem odwiedzin przede wszystkim
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m³odzie¿y. Jednoczeœnie postêp techniki udoskonali³ domowe odtwarzanie
obrazów na ekranie telewizora i z u¿yciem doskona³ej techniki dŸwiêkowej.
A jak wykaza³y eksperymenty, ten sam obraz, ale po³¹czony z lepszych
akustycznie dŸwiêkiem, wydaje siê bardziej wyraŸny. I tak narodzi³o siê
kino domowe, oksymoron, bowiem prawdziwe kino zawsze by³o poza
domem. 

2.2.2 Od kinoteatru do kina domowego
Kino skutecznie wypar³o teatr z serc i umys³ów wiêkszoœci m³odzie¿y.

Do teatru chodzi³o siê jak do szanownego przybytku kultury (nawet gdy
grano lekk¹ i nieco frywoln¹ komediê), natomiast kino by³o miejscem,
czêsto zakazanych, wypraw (ciemnoœci!) i mocnych prze¿yæ. Pokazywa³o
nieznany, odleg³y,  prawie zawsze wspania³y œwiat. Wielk¹ mi³oœæ, piêkne
kobiety, supermê¿czyzn. Idole srebrnego ekranu zapanowa³y nad masow¹
wyobraŸni¹.

I chocia¿ dzisiejsze kino i filmy do którego chodzi m³ode pokolenie s¹
technicznie bardzo udoskonalone (kolor, muzyka stereo, superfekty
specjalne, komputerowe) a tematyka i forma dostosowana g³ównie do
poziomu nastolatków, a nawet dzieci, to przecie¿ istota jego nie uleg³a
zmianie.  Film dostosowa³ siê do nowych czasów lepiej ni¿ teatr, którego
pozycja bardzo siê obni¿y³a. 

Fascynacja filmem - tworzy kulturê filmow¹, przedstawia œwiat
rzeczywisty (dokument) w specyficznej formie, ale g³ównie produkuje œwiat
fantazji o której móg³ tylko marzyæ Szekspir w Œnie nocy letniej.

2.2.3 Gatunki filmowe
W analizie przekazów masowych stosowane i u¿yteczne jest pojêcie

gatunku. W odniesieniu do sztuki wprowadzi³ go ju¿ Arystoteles, który
dzieli³ produkty literackie na grupy lub typy (tragedia, komedia, epika,
liryka, itd.). W XX wieku termin ten zacz¹³ byæ u¿ywany przez
producentów filmowych Hoolywoodu przy klasyfikacji filmów oraz
usprawnienia organizacji produkcji i marketingu filmów. 

Gatunek przekazu, w potocznym ujêciu, oznacza jego rodzaj lub typ i
jest swobodnie odnoszony do wyró¿niaj¹cych siê kategorii produktów
kulturalnych. W teorii filmu, sk¹d pochodzi, jest jednak kontrowersyjny,
poniewa¿ istnieje pewien konflikt miêdzy indywidualn¹ oryginalnoœci¹
filmu a przynale¿noœci¹ gatunkow¹. Troska o przestrzeganie norm gatunku
przenosi wartoœæ dzie³a w sferê tradycji kulturalnej, kosztem wartoœci
artystycznej, która wy¿ej ceni formy ekspresji odpowiadaj¹ce nowatorstwu
i twórczoœci. Jednak¿e w odniesieniu do mediów masowych pojêcie
gatunku jest  mniej kontrowersyjne ni¿ w sztuce awangardowej, gdy¿ ich
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po¿¹danym standardem nie jest oryginalnoœæ i indywidualnoœæ, lecz rutyna
i standaryzacja.

Gatunek mo¿e byæ uznany za praktyczny sposób konstruowania przez
instytucjê medialn¹ produktów odpowiadaj¹cych oczekiwaniom
konsumentów. Odbiorcom pomaga planowaæ wybór przekazu, gatunek jest
wiêc tak¿e sposobem porz¹dkowania zwi¹zku miêdzy dwoma elementami
komunikowania masowego, przekazem i odbiorc¹. 

Prostymi przyk³adami gatunków medialnych mog¹ byæ westerny oraz
seriale telewizyjne, tzw. opery mydlane.  Western to przyk³ad gatunku który
zawiera wyraŸny "kod", mit dotycz¹cy podboju Dzikiego Zachodu. Jednak
nie jest to gatunek ca³kowicie jednolity, istniej¹ jego odmiany, np. spaghetti
western, czy parodie i pastisze.

Strukturê gatunków medialnych jako odzwierciedlenie struktury
dawnego mitu i bajki ludowej doskonale przedstawi³ rosyjski semiolog G.
Propp. W ka¿dej z nich pojawiaj¹ siê schematy - dobra i z³a wró¿ka,
magiczna pa³eczka, cudowne rozwi¹zanie. Schemat okazuje siê
nieœmiertelny, powiela go niemal ka¿da reklama, choæby proszku do prania.

Jakkolwiek wszystkie gatunki medialne s¹ oparte na oczekiwaniach i
konwencjach, to niektórym przypisuje siê wiêksz¹ "prawdziwoœæ ¿yciow¹",
czyli powi¹zanie  z "realnym" œwiatem. Na ogó³ filmy muzyczne s¹ uznane
za "nierealistyczne", natomiast od seriali kryminalnych oczekuje siê
pewnego podobieñstwa do rzeczywistoœci. Niekiedy wypracowane przez
gatunki konwencje przechodz¹ do innych gatunków, np. ilustrowanie
dokumentalnego filmu o szpiegach muzyk¹ z filmów Jamesa Bonda.
Symbolika popularnych gatunków przedostaje siê nawet do wiadomoœci
dziennikarskich i publicystyki. Mówimy wówczas o intertekstualnoœci
gatunkowej i medialnej.

2.3 Elektroniczny goœæ 
2.3.1 Historia telewizji 

Telewizja jest starsza ni¿ siê przypuszcza. Transmisja na odleg³oœæ
nieruchomych obrazów, fotografii i rysunków ma swój pocz¹tek w po³owie
XIX wieku. Ogólna idea zosta³a przedstawiona w 1843 roku przez
Aleksandra Bayna.  Ciekawe myœli na jej temat opublikowa³ w 1877 roku
we lwowskim czasopiœmie “Kosmos” Polak Julian Ochorowicz. Nie by³o
jednak wówczas jeszcze technicznych warunków do realizacji pomys³u.
Niezbêdne by³o urz¹dzenie do analizy obrazu. 

W 1884 roku niemiecki eksperymentator Paul Nipkow skonstruowa³
mechaniczne urz¹dzenie dwóch wiruj¹cych tarcz, z których pierwsza
"skanowa³a" obraz i drog¹ przewodow¹ przekazywa³a sygna³ do tarczy
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odtwarzaj¹cej. W jednej osi przestrzennej rozmieœci³ dwie tarcze napêdzane
dok³adnie zsynchronizowanymi silnikami maj¹ce spiralnie rozmieszczone
maleñkie otwory. Obraz by³ rzutowany za pomoc¹ soczewek na jedn¹ z
tarcz. Tu¿ za ni¹ znajdowa³a siê fotokomórka dla przetwarzania œwiat³a
(przedostaj¹cego siê przez punkty obrazu) w sygna³y elektryczne. Te z kolei
by³y przewodowo przesy³ane do lampy rozb³yskowej, która oœwietla³a
drug¹ tarczê o podobnej budowie. Przez jej otwory przedostawa³ siê
promieñ, jakby rysuj¹c na ekranie “obserwowany” przez pierwsz¹
fotokomórkê obraz. Inaczej mówi¹c, pierwsza tarcza by³a prymitywn¹
kamer¹ telewizyjn¹, druga zaœ - odbiornikiem telewizyjnym. 

Jednak w³aœciwa telewizja elektroniczna, w odró¿nieniu od innych
wynalazków telekomunikacyjnych, nie ma jednego twórcy-
konstruktora.Telewizja, jak wiadomo, to transmisja obrazów ruchomych.
Zasadê przetwarzania œwiat³a w pr¹d elektryczny - zasadnicza tak dla faksu,
jak i dla telewizji - odkry³ Anglik May w 1873 roku. Ustali³, ¿e opornoœæ
elektryczna selenu zmienia siê pod wp³ywem oœwietlenia, co pozwoli³o
skonstruowaæ fotokomórkê. Z kolei fizyk niemiecki Wilhelm Hallwachs
odkry³ efekt pizzoelektryczny, czyli emisjê elektronów pod wp³ywem
œwiat³a. W 1923 roku wykorzysta³ to zjawisko Szkot John Logie Baird,
konstruuj¹c z kilku puszek po herbatnikach, u¿ywanego silnika
elektrycznego oraz podstawki pod miednicê prosty aparat, który umo¿liwi³
przes³anie obrazu nieruchomego obiektu odleg³oœæ trzech metrów.
Udowodni³ w ten sposób mo¿liwoœæ elektrycznej transmisji obrazów. Choæ
wkrótce po swym odkryciu Baird o ma³o nie straci³ ¿ycia wskutek
pora¿enia pr¹dem, to - jak prawdziwy Szkot - urz¹dza³ p³atne pokazy
swego wynalazku w jednym z wielkich sklepów londyñskich. W 1925 roku
Baird z pomoc¹ rodziny za³o¿y³ firmê Television Limited, pierwsz¹
instytucjê zajmuj¹c¹ siê transmisj¹ obrazów na odleg³oœæ. Jednak na
praktyczny rozwój telewizji nale¿a³o jeszcze poczekaæ. System Bairda by³
bowiem jakby pogrobowcem wynalazków XIX wieku, opartych na
mechaniczno-elektrycznej zasadzie. 

Przysz³oœæ telewizji kry³a siê jednak w elektronicznym, a nie
mechanicznym analizatorze obrazu. W 1907 roku w St. Petersburgu Boris
Rosin lansowa³ pomys³ wykorzystania oscyloskopu, wynalezionego przez
Brauna w 1897 roku do przekszta³cania sygna³ów elektrycznych w obrazy.
Rok póŸniej w Anglii, A.A. Campbell Swinton zaprojektowa³ analizator
elektroniczny. 

Po I wojnie œwiatowej naukowcy ró¿nych krajów, od Anglii, Rosji,
Japonii i USA eksperymentowali z przesy³aniem sygna³ów obrazów drog¹
radiow¹. Eksperymenty ze skanowaniem obrazów by³y podstaw¹ dzia³añ
amerykañskiego pioniera telewizji, Philo Farnswortha, który w 1927 zdo³a³
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przekazaæ skanowany elektrycznie obraz drog¹ przewodow¹.
Nastêpnego wa¿nego kroku dokona³ w 1923 roku w Pittsburgu

Wladimir Zworikin, demonstruj¹c prymitywny, ale w pe³ni elektroniczny
system telewizyjny. Jego sercem by³a lampa kamery, któr¹ nazwa³
ikonoskopem. W trzy lata póŸniej wynalazca pokaza³ odbiornik telewizyjny
z lamp¹ ekranow¹ nazwan¹ kineskopem. Jeszcze w carskiej Rosji Zworykin
prowadzi³ owocne prace nad telewizj¹. Po wyjeŸdzie do Stanów
Zjednoczonych rozwin¹³ swe eksperymenty. Dzisiaj wiele narodów uwa¿a,
¿e to jemu œwiat zawdziêcza telewizjê. 

Od listopada 1936 roku w Wielkiej Brytanii zaczêto nadawaæ sta³e
programy telewizyjne, pocz¹tkowo - dla umocnienia dumy narodowej - w
systemie elektromechanicznym Bairda, ale wobec ewidentnie lepszego
systemu amerykañskiego Zworykina, od 1937 roku w systemie
amerykañskim.

Pierwsze transmisje telewizyjne mia³y bardzo nisk¹ rozdzielczoœæ,
inaczej jakoœæ obrazu. Zbudowany by³ on zaledwie z 30 poziomych linii,
podczas gdy dzisiaj stosuje siê 625, a w eksperymentalnych transmisjach -
1250 linii. Pierwsze obrazy by³y nieostre, migaj¹ce i drgaj¹ce. Jednak¿e w
ci¹gu kilku nastêpnych lat zespó³ Zworykina zdo³a³ rozwi¹zaæ wiêkszoœæ
problemów technicznych i w 1939 roku firma RCA (Radio Corporation of
America) mog³a rozpocz¹æ nadawanie krótkich, ale regularnych
programów telewizyjnych. W tym samym czasie rozpoczêto transmisje
telewizyjne w Niemczech, ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji. Wojna
przerwa³a eksperymenty, ale wkrótce po jej zakoñczeniu powrócono do
intensywnych prób. W latach piêædziesi¹tych rozpoczêto regularne
nadawanie programów w wielu krajach europejskich, w tym i w Polsce.. 

Pierwsz¹ doœwiadczaln¹ stacjê nadawcz¹ (telewizji czarno-bia³ej)
uruchomiono 1929 w USA. Na pocz¹tku lat 30tych rozpoczêto próbne
przewodowe transmisje telewizyjne. Ju¿ w roku 1936 na Olimpiadzie w
Berlinie pokazywano pierwsze obrazy. W tym samym roku z nadajnika w
Alexandra Palace nadano pierwszy program telewizyjny do 400
odbiorników. 

W Polsce pierwsze audycje nadano ju¿ w 1938 roku z gmachu
Prudentialu w Warszawie, odbiór zapewnia³o kilka telewizorów o ekranie
wielkoœci kartki papieru. Wojna przerwa³a próby, do nadawania
powrócono w 1952 roku, a stale audycje rozpoczêto w 1956 roku. W 1957
roku zarejestrowano 21 tysiêcy telewizorów. W 1969 roku oddano do
u¿ytku Centrum Radiowo—Telewizyjne w Warszawie przy ul. Woronicza.
By³a to najwiêksza inwestycja kulturalna w dziejach Polski. W 1971 roku
rozpoczêto emisje programów w kolorze. Pierwsze eksperymenty z
telewizj¹ kolorow¹ rozpoczêto w latach dwudziestych naszego wieku.
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Jednak dopiero w 1949 roku uda³o siê j¹ pokazaæ publicznie. Wówczas
jednak analiza barw by³a oparta na analizie mechanicznej, w stylu tarczy
Nipkowa: przed kamer¹ wirowa³y trzy filtry: czerwony, niebieski i zielony.
Takie same filtry wirowa³y z identyczn¹ szybkoœci¹ i synchronizacj¹ przed
kineskopem odbiornika, stwarzaj¹c dla oka telewidza wra¿enie pe³nej gamy
kolorów. System mechaniczny nie by³ najlepszy, tote¿ nie kontynuowano
prac w tym kierunku. Dopiero w 1953 roku postêp elektroniki umo¿liwi³
stworzenie amerykañskiego standardu elektronicznej telewizji kolorowej,
jako normê NTSC (National Television System Committee). Wkrótce dwa
pañstwa europejskie - RFN i Francja - opracowa³y swoje w³asne standardy
telewizji kolorowej. Francuski system SECAM zosta³ opracowany w latach
1955-1960, a zachodnioniemiecki PAL (Phase Alternate Line) w 1962 roku.
Polska, z powodów ideologicznych, przyjê³a w latach szeœædziesi¹tych
system francuski. Obecnie stosuje siê i u nas PAL.

Te trzy standardy (w kilkunastu odmianach) s¹ do dzisiaj u¿ywane w
ró¿nych krajach. Sprawia to pewien k³opot w odbieraniu sygna³ów z
s¹siednich krajów, ale wspó³czesne telewizory kolorowe maj¹ wbudowane
dekodery dla odbioru wszystkich systemów i ich odmian.

Sygna³ wizyjny i sygna³ foniczny mo¿e byæ przesy³any za pomoc¹
fal radiowych wypromieniowanych w przestrzeñ przez antenê nadawcz¹
(tradycyjna telewizja rozsiewcza) oraz za pomoc¹ kabli lub œwiat³owodów
(telewizja kablowa). Sygna³y telewizyjne mog¹ te¿ byæ transmitowane za
poœrednictwem nadajników umieszczonych w kosmosie (telewizja
satelitarna). 

2.4 Telewizja na drucie (kablowa)
Telewizja jest wprawdzie bezprzewodowym œrodkiem komunikowania,

jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywaæ j¹ w obiegu
studyjnym do monitorowania obiektów, miejsc lub pomieszczeñ. Jako
telewizja przewodowa jest u¿ywana w tzw. obiegu zamkniêtym. Kamera
telewizyjna przesy³a obraz do kontrolnych monitorów, tyle ¿e zamiast
re¿ysera w studio przed ekranem siedzi w dy¿urce policjant, stra¿nik lub
dyspozytor. Sygna³ nie jest przesy³any do nadajnika, gdy¿ chodzi tu
wy³¹cznie o kontrolowanie na odleg³oœæ. 

Nie ka¿da odmiana telewizji przewodowej jest przeznaczona do
wewnêtrznego nadzoru. Warto tu przypomnieæ, ¿e pierwsz¹ publiczn¹
transmisj¹ telewizyjn¹ by³a transmisja przewodowa z Igrzysk Olimpijskich
w Berlinie w 1936 roku. Istnieje jej odmiana, która doskonale uzupe³nia
tradycyjny sposób transmisji telewizyjnej, czyli drog¹ fal radiowych.
Powsta³a z zupe³nie innej spo³ecznej potrzeby. 
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Zasiêg fal telewizyjnych - ultrakrótkiego pasma fal radiowych - jest
niewielki, nie przekracza z regu³y kilkudziesiêciu kilometrów. Brak sygna³u
lub zak³ócenia odbioru ograniczaj¹ sprzeda¿ telewizorów, a zatem
pozbawiaj¹ zysków sklepy sprzedaj¹ce sprzêt radiowo-telewizyjny. Trudno
siê dziwiæ, ¿e jeszcze w 1949 roku przedsiêbiorczy w³aœciciel takiego
w³aœnie sklepu w Landsdorf, po³o¿onej za siedmioma górami miasteczka
stanu Pennsylwania (USA), wpad³ na pomys³ wybudowania specjalnej
anteny, która przechwytywa³aby sygna³y z g³ównej stacji telewizyjnej w
Filadelfii. Na szczycie najwy¿szego wzgórza wzniesiono maszt antenowy
wyposa¿ony we wzmacniacz sygna³ów TV, które przez sieæ przewodow¹
doprowadzono do odbiorników domowych. W ten sposób jako pierwszy
w œwiecie powsta³ system anteny lokalnej (Community Antenna Television,
w skrócie CATV) czyli pierwszej spó³ki telewizji kablowej. Abonenci
ponosili koszty instalacyjne oraz p³acili niewielk¹ op³atê miesiêczn¹. W
zamian uzyskiwali doskona³y odbiór programów telewizyjnych, lepszy
nawet ni¿ w samej Filadelfii. W krótkim czasie z us³ug CATV korzysta³y
niemal wszystkie gospodarstwa domowe w Landsdorf i okolicy - w sumie
oko³o 13 tysiêcy abonentów. Na podobnej zasadzie zaczê³y siê rozwijaæ
CATV w wielkich miastach, gdzie g³ówn¹ przeszkod¹ nie by³ s³aby sygna³,
ale jego zak³ócenia, wywo³ane urz¹dzeniami neonowymi, iskrami silników
motocyklowych, odbiciami od s¹siednich wysokich budynków. Telewizja
przewodowa ujawni³a natychmiast inne zalety. Sieæ kablowa oferowa³a
wiêcej programów, ³atwiej by³o ustawiæ zbiorcze anteny, aby odbieraæ
dodatkowo odleg³e stacji ni¿ budowaæ odpowiednie anteny indywidualnie.

System publicznej telewizji przemys³owej pojawi³ siê najpierw w formie
telewizji CATV (lokalny system antenowy) oraz jako MATV (Master
Antenna Television), zwyk³a antena zbiorcza dla wielkiego budynku
mieszkalnego. Ich wspóln¹ cech¹ jest odbiór za pomoc¹ kabla
wspó³osiowego, takiego jaki jest u¿ywany do normalnej anteny telewizyjnej.
Kabel wspó³osiowy doskonale nadaje siê do przenoszenia nie jednego, ale
bardzo wielu programów telewizyjnych. Operatorzy systemów telewizji
kablowej, d¹¿¹c do pozyskania jak najwiêkszej liczby abonentów zaczêli
wiêc wykorzystywaæ wolne kana³y dla przekazywania w³asnych
programów. By³y to najpierw programy radiowe, “chwytane” z odleg³ych
stacji. Ponadto, kupuj¹c kamerê telewizyjn¹ i organizuj¹c ma³e studio TV,
operatorzy mogli nadawaæ na jednym z kana³ów choæby takie programy jak
obraz akwarium z p³ywaj¹cymi w nim rybkami (co mile o¿ywia pokój w
czasie spotkañ towarzyskich...), czy pokazywaæ mapê pogody wraz z
prognoz¹ na dzieñ nastêpny. Tam, gdzie by³o to mo¿liwe, transmitowano
równie¿ programy telewizji oœwiatowej, przygotowywane dla szkó³ i
uniwersytetów. 
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W ten sposób z telewizji przewodowej, jak¹ s¹ CATV oraz MATV,
narodzi³a siê - po dodaniu w³asnych programów - telewizja kablowa, albo
lepiej - “kablowizja”. Nie jest ona wy³¹cznie œrodkiem technicznym lepszej
transmisji sygna³ów telewizyjnych, ale ich organizatorem, a nawet w
ograniczonym zakresie równie¿ twórc¹. 

Spora liczba wolnych kana³ów telewizyjnych pozwoli³a na stworzenie
“telewizji obywatelskiej” (public access). Nosi ona Stanach Zjednoczonych
równie¿ nazwê community television (telewizji osiedlowej). Dziêki niej
wszystkie zainteresowane lokalne grupy i organizacje spo³eczne maj¹ ³atwy
dostêp do czasu antenowego i mo¿liwoœæ przygotowania w³asnych
programów. W systemie public acces mieszkañcy bezp³atnie otrzymuj¹
studio telewizyjne na pewien z góry okreœlony czas i sami, z pomoc¹
fachowego personelu sieci kablowej, mog¹ przygotowaæ program. W
systemie “community television” obywatele spotykaj¹ siê w studiu z
przedstawicielami w³adz, aby prezentowaæ swoje pogl¹dy na aktualne
problemy; telewizja pe³ni wiêc funkcjê trybuny obywatelskiej.

Telewizja obywatelska obiecywa³a zmianê charakteru telewizji. W
miejsce scentralizowanej, despotycznej instytucji, kablowizja jawi³a siê jako
instrument decentralizacji, lokalnoœci, wyzwolenia spo³ecznego. W praktyce
jednak okaza³o siê, ¿e programy przygotowywane si³ami lokalnymi na ogó³
ciesz¹ siê ma³ym powodzeniem, przegrywaj¹c w konkurencji z rozrywkow¹
produkcj¹ wielkich sieci telewizyjnych, Niemniej, mimo i¿ systemy te nie
spe³ni³y pok³adanych w nich nadziei, nadal istniej¹ w telewizji kablowej i
spe³niaj¹ po¿yteczn¹ spo³ecznie rolê. 

Kablowizja jest obecnie raczej telewizj¹ wyspecjalizowan¹ ani¿eli
obywatelsk¹. Dziêki swej zdolnoœci przesy³ania du¿ej liczby programów
(starsze rodzaje kabla pozwala³y na transmisjê maksymalnie dwunastu
programów, a najnowsze a¿ do stu) kablowizja mo¿e oferowaæ wielorakie
programy specjalistyczne. 

To w³aœnie system kablowy umo¿liwi³ powstanie CNN (Cable News
Network), która dzisiaj sta³a siê systemem telewizji globalnej. Jej twórca i
za³o¿yciel, Ted Turner, wpad³ na pomys³ nadawania dziennika
telewizyjnego przez dwadzieœcia cztery godziny na dobê. Inne popularne
kana³y kablowe oferuj¹ wy³¹cznie programy sportowe, dzieciêce, g³ównie
filmy animowane, oraz filmowe. 

Kablowizja nie tylko wiêc oferuje normalne programy telewizyjne.
Udostêpnia swe studio zainteresowanym grupom obywatelskim oraz
oferuje programy informacyjne; stwarza ponadto kana³y specjalistyczne,
zapewniaj¹c widzowi wielk¹ swobodê wyboru. Tak wielk¹, ¿e czasami
wrêcz nu¿¹c¹. Mo¿e na szczêœcie wiêc wiele z tych kana³ów jest
kodowanych, a ich odbiór wymaga dekodera i zakupu karty
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abonamentowej. 
Skoro program telewizyjny dociera do domu za pomoc¹ przewodu,

podobnie jak sygna³ telefoniczny, to mo¿liwe jest jego wykorzystanie w
³¹cznoœci dwukierunkowej. Form¹ takiej ³¹cznoœci jest kana³ interaktywny,
który umo¿liwia odbiorcy zamówienie okreœlonego typu programu czy te¿
dotarcie do pewnych informacji za pomoc¹ telefonu, modemu (czyli
urz¹dzenia integruj¹cego liniê telefoniczn¹ z komputerem) czy za pomoc¹
specjalnego urz¹dzenia selekcyjnego do³¹czonego do telewizora.
Prekursorem tych urz¹dzeñ by³ francuski Minitel, czyli koñcówka terminala
komputerowego instalowana w domu abonenta telefonicznego. Mia³ on
pocz¹tkowo pe³niæ funkcjê elektronicznej ksi¹¿ki telefonicznej, ale wkrótce
sta³ siê œrodkiem dostêpu do wielu ró¿nych baz danych (w tym
bankowych), ale tak¿e i zamieszczania drobnych og³oszeñ, pogawêdek
miêdzy abonentami, itp.. Obecnie zosta³ wyparty przez us³ugi internetowe,
choæ w innej formie mo¿e byæ reanimowany przez sieci telewizji satelitarnej
(pewne us³ugi planuje tu Cyfra +).
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3 Pi¹ta mediamorfoza: - muzyka i s³owo dla mas 
3.1 RzeŸbienie dŸwiêku

Wynalazku muzyki mechanicznej dokonano póŸno. Najpierw powsta³y
ró¿norakie mechaniczne instrumenty graj¹ce (katarynki, kuranty, zegary
graj¹ce), a po nich p³yty i walce obrotowe z wyciêtymi zêbami, które
odpowiedno porusza³y wydaj¹ce dŸwiêki metalowe blaszki.

A¿ do koñca XIX wieku nie istnia³y urz¹dzenia pozwalaj¹ce na
dok³adny zapis dŸwiêków zarówno muzyki, jak i mowy. Jako ciekawostkê
mo¿na podaæ, ¿e wieki temu próbowano utrwaliæ muzykê zamykaj¹c
dŸwiêk w s³ojach, a nawet go zamra¿aj¹c. Nic z tego oczywiœcie nie wysz³o,
wiêc muzyka by³a dostêpna tylko na ¿ywo. Do zwyk³ego cz³owieka
dociera³a okazjonalnie w dwóch, szczególnych formach, muzyki religijnej,
sakralnej, oraz muzyki œwieckiej, najczêœciej ludowej. Grano j¹ na ¿ywo
przy okazji niedzielnych nabo¿eñstw, a tak¿e uroczystoœci, obrzêdów
rodzinnych i zabaw publicznych. Przekazywana z pokolenia na pokolenie,
mia³a oparcie w pamiêci wykonawców, a dopiero póŸno i niedoskonale, w
zapisie nutowym. 

Jednak o ile cz³owiek ju¿ od kilku tysi¹cleciu opanowa³ sztukê zapisu
s³ów, tak zapis muzyczny — nutowy — jest znacznie póŸniejszy.
Pierwszym sposobem upowszechniania muzyki sta³o siê w osiemnastym
wieku drukowanie nut dla profesjonalnych i amatorskich wykonawców.

Zapis nutowy, choæ utrwala g³os w formie znaków graficznych i ma
symbole do oznaczenia dla niektórych jej cech melodycznych, pomija wiele
elementów, jak choæby dok³adny kszta³t dŸwiêku. Tote¿ odtworzenie
dŸwiêków z zapisu graficznego, zarówno mowy, jak i muzyki, w wielkiej
mierze zale¿y od osoby wykonawcy, za ka¿dym razem daj¹c odmienne,
choæ strukturalnie podobne, zespo³y dŸwiêkowe. Zapis nutowy pomija
jednak znacznie wiêcej istotnych elementów ni¿ zapis s³owa, a co
najwa¿niejsze przenosi formê intelektualn¹, a nie emocjonaln¹ muzyki.
Wymaga te¿ dla odczytania specjalnych umiejêtnoœci. 

Zatem dopiero bezpoœrednia rejestracja dŸwiêku nadaj¹ca siê do
mechanicznego odtworzenia mo¿e byæ uznana za dok³adne utrwalenie
wykonania muzyki. Wprowadza zatem obok kompozytora równie wa¿n¹
postaæ wykonawcy. 

Prototyp urz¹dzenia do zapisywania dŸwiêku, pojawi³ siê w 1857 roku,
gdy Leon Scott zbudowa³ przyrz¹d nazywany fonoautografem. Drgania
membrany zapisywa³y pole akustyczne jako falist¹ liniê na zadymionej
powierzchni obracaj¹cego siê cylindra. Oczywiœcie, taki zapis dŸwiêku nie
móg³ byæ odtworzany, niemniej pierwszy krok w kierunku mechanicznego
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odwzorowania fal akustycznych zosta³ tu zrobiony. Nastêpny etap muzyki
mechanicznej stanowi¹ ju¿ prawdziwe fonografy.

Pierwszego zapisu wywo³anej przez dŸwiêk wibracji powietrza, która
nastêpnie mog³a byæ jako ten sam dŸwiêk odtworzona, dokona³ Tomasz
Edison w 1877 roku. Do membrany wprawianej w drgania przez wibracje
powietrza przymocowa³ rylec, który dotyka³ powierzchni cylindra
owiniêtego foli¹ cynkow¹. Gwint na osi tego walca sprawia³, ¿e cylinder nie
tylko siê obraca³, ale tak¿e wolno przesuwa³ wzd³u¿ swej osi. Rylec ¿³obi³
w¹ski spiralny rowek na powierzchni cylindra, przeto ró¿nice w kszta³cie
fal akustycznych by³y przekszta³cane w ró¿nice g³êbokoœci rowka. Przy
odtwarzaniu urz¹dzenie dzia³a³o odwrotnie - drgania rylca wywo³ane przez
ró¿nicê g³êbokoœci rowka by³y mechanicznie przenoszone na membranê,
a ta odtwarza³a uprzednio zapisane dŸwiêki. Edison opracowa³ równie¿
now¹ zasadê dzia³ania mikrofonu - wprowadzi³ pod membran¹ drobne
iloœci sadzy z wêgla, zmieniaj¹cej sw¹ opornoœæ pod wp³ywem nacisku. W
ten sposób drgania powietrza mo¿na by³o przekszta³caæ na zmienne
impulsy pr¹dowe. 

Pierwszym historycznie fonograficznym zapisem dŸwiêku by³ dziecinny
wierszyk: “Mia³a Marysia baranka, Jego runo by³o bia³e jak œnieg, A gdzie
tylko posz³a Marysia, Baranek zawsze z ni¹ szed³”. Nie by³ to przypadek -
Edison kilka miesiêcy wczeœniej sporz¹dzi³ zabawkê dla swojej córeczki,
Marion. Jej ruch pobudza³a mechaniczna membrana - gdy siê do zabawki
mówi³o, ona siê porusza³a. I w³aœnie do niej recytowa³ dziecinny wierszyk.
St¹d, gdy Edison skonstruowa³ ca³kowicie nowy przyrz¹d, elektryczny
fonograf, powtórzy³ dla swej córeczki ów wierszyk. Wielcy wynalazcy
tworz¹ nie tylko dla ludzkoœci, tak¿e dla swoich ukochanych dzieci.

Fonograf Edisona przyæmi³ inny jego wspania³y wynalazek - nie
zwi¹zany bezpoœrednio z mediami, lecz z pr¹dem i elektrycznoœci¹. W 1879
w Menlo Park w Kalifornii (w dzisiejszej tzw. Krzemowej Dolinie, siedzibie
Microsoftu, Apple Computers i tysiêcy innych firm komputerowych),
Edison wynalaz³ sta³e Ÿród³o jasnego œwiat³a - ¿arówkê. Ten wynalazek
zmieni³ sposób korzystania z mediów - umo¿liwi³ pracê niezale¿nie od
pory dnia, a tak¿e wygodne czytanie ksi¹¿ek i prasy wieczorami i noc¹. Ale
sama ¿arówka nie œwieci, potrzebuje zasilania. I tu Edison wiele zdzia³a³ -
stworzy³ urz¹dzenia do jej produktowania, generatory i pr¹dnice, oraz sieæ
do rozprowadzania pr¹du. Marshall McMcluhan uzna³ elektrycznoœæ - a
udoskonalenia Edisona s¹ tu nie do przecenienia - za medium prymarne,
informacjê w stanie czystym.  Dodajmy, ¿e elektrycznoœæ ze swej natury
jest przesy³ana przez system energetyczny, swoist¹ formê sieci.

Zwa¿my tak¿e, i¿ pospolita ¿arówka - a w³aœciwie lampa ¿arowa - by³a
jakby pramatk¹ innych lamp. Wynalezionej w 1904 lampy radiowej diody
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oraz  w 1907 triody, nazwanej przez jej wynalazcê de Foresta - audionem.
Nazwa ta trafnie odzwierciedla³a mo¿liwoœci nowej lampy - sta³a siê
podstaw¹ radiofonii, przesy³ania dŸwiêku na odleg³oœæ. 

Jeœli zatem szukaæ w historii osoby, która dla technicznego rozwoju
mediów ma najwiêksze zas³ugi, to jest ni¹ niew¹tpliwie Thomas Alva
Edison, twórca i wynalazca ¿arówki, pr¹dnicy, poci¹gu elektrycznego,
fonografu, dyktafonu,   kinetoskopu, udoskonalonego telefonu. Zwany
“Czarodziejem z Menlo Park” zmieni³ œwiat bardziej ni¿ czarodzieje z
powieœci o Harrym Potterze. Korzystaj¹c z prostych materia³ów, zmienia³
bawe³nian¹ nitkê w œwiat³o, kopczyk sadzy w mikrofon, cynfoliê - w
zapisany dŸwiêk.  Zostawi³ œwiat zupe³nie inny, ni¿ œwiat jego dziadka,
œwiat ³uczywa i œwiecy, katarynki i poczty konnej. 

Ale wspania³e i nowatorskie urz¹dzenia Edisona nie by³y doskona³e.
Wynalazca telefonu Amerykanin Alexander Bell zaj¹³ siê udoskonalenia
fonografu Edisona. Zastosowa³ pokryte woskiem cylindry, co da³o lepsze
efekty akustyczne. W 1887 roku Bell rozpocz¹³ masow¹ sprzeda¿
fonografów i cylindrów muzycznych. Kolejnym wielkim racjonalizator by³
Niemiec, E. Berliner. On w³aœnie u¿y³ nazwy gramofon, lecz co wa¿niejsze
— wynalaz³ dobrze nam znan¹ p³ytê gramofonow¹. Berliner powróci³ do
pierwotnego pomys³u Scotta, z tym, ¿e zamiast cylindra u¿y³ p³askiej p³yty
cynkowanej, pokrytej grub¹ warstw¹ t³ustej substancji chroni¹cej pod³o¿e
od dzia³ania kwasu, w którym trawiono p³ytê po wy¿³obieniu spiralnego
rowka. Nie by³a to jednak p³yta do bezpoœredniego odtwarzania, lecz
matryca do tworzenia przez elektrogalwanizacjê negatywu, z którego potem
t³oczono wiele kopii. 

Ta metoda upowszechni³a siê w przemyœle fonograficznym, gdy¿ p³yta
z twardego materia³u jest du¿o lepsz¹ form¹ zapisu ni¿ nie nadaj¹cy siê do
kopiowania walec woskowy. Co wa¿niejsze, wynalazek Berlinera pozwala³
na uproszczenie bardzo skomplikowanego mechanizmu przesuwaj¹cego
ig³ê odtwarzaj¹c¹. Produkcjê gramofonu wed³ug jego wzoru rozpoczêto w
1894 roku. G³ówn¹ wad¹ tych aparatów stanowi³ napêd by³ rêczny. Usun¹³
j¹ Eldridge R. Johnson, konstruuj¹c mechanizm sprê¿ynowego nakrêcania
gramofonu oraz udoskonalaj¹c sam¹ skrzynkê i sposób t³oczenia p³yt. W
1901 roku obaj wynalazcy za³o¿yli firmê Victor Talking Machines
(póŸniejsz¹ wytwórniê p³yt RCA - Record Company of America), której
s³ynnym znakiem towarowym sta³ siê wizerunek psa s³uchaj¹cego
dŸwiêków z gramofonu z wielk¹ tub¹. Podpis g³osi³, i¿ jest to “His Master's
Voice” (“G³os jego pana”),  sta³ siê on najs³ynniejszym logo przemys³u
muzycznego.

Znaczne polepszenie jakoœci p³yt osi¹gniêto w 1908 roku, gdy Edison
wytworzy³ nowy materia³ do odlewania cylindrów, amberol. By³ on
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twardszy ni¿ wosk, wiêc na cylindrze zmieœciæ mo¿na by³o wiêcej rowków,
a tym samym wyd³u¿yæ czas nagrañ. Nowe cylindry Edisona zapewnia³y
a¿ cztery minuty nieprzerwanej muzyki! Konstruktor produkowa³ masowo
nagrania na walcach a¿ do 1929 roku, a od 1913 roku produkowa³ równie¿
nagrania p³ytowe. Zastosowanie lepszego materia³u, w po³¹czeniu z
diamentow¹ ig³¹ do odtwarzania, dawa³o ju¿ niez³e rezultaty akustyczne.

Pocz¹tkowo g³oœniki gramofonów mia³y kszta³t konchy, czyli du¿ej
tuby. Potem przybra³y formê bardziej zbli¿on¹ do wspó³czesnej, ale
dopiero w 1925 roku zaczêto je umieszczaæ wewn¹trz gramofonu. W tym
te¿ roku firma RCA w modelu Radiola 104 wprowadzi³a g³oœnik
elektromagnetyczny. 

Pierwotnie ka¿de nagranie p³yty by³o eksperymentem - nie znano zasad
nagrywania, nie by³o instrumentów pomiarowych i regulatorów. Co gorsze,
odtwarzanie muzyki trwa³o bardzo krótko. Mo¿na by³o je przed³u¿aæ na
dwa sposoby: nacinaj¹c gêœciej rowki lub zmniejszaj¹c szybkoœæ obrotów
talerza. W 1926 roku wprowadzono p³yty o szybkoœci 33,5 obrotów na
minutê, co w dwadzieœcia lat póŸniej pozwoli³o wytwórni p³ytowej
Columbia na wyprodukowanie p³yty d³ugograj¹cej; dawa³o bowiem oko³o
dwudziestu minut muzyki na jednej stronie. Niemniej, taki czas
odtwarzania pozwoli³ na rejestracjê pe³nych utworów muzyki powa¿nej,
m³odzie¿y zaœ u³atwi³ zabawê przy adapterze. Dla mniej zamo¿nych
klientów, szansê pos³uchania lubianej muzyki dawa³y tak¿e “szafy graj¹ce”,
popularne w lokalach gastronomicznych a¿ do koñca lat piêædziesi¹tych.

Pierwsze nagrania by³y dokonywane "na ¿ywo" z udzia³em
publicznoœci, rejestruj¹c nastrój sali, ale tak¿e jej akustykê, szumy i szmery,
kiksy wykonawcze. Dopiero wprowadzenie zapisu elektromagnetycznego,
na taœmie, a potem doskonalenie go w studio nagraniowym, poprawi³o
jakoœæ odtwarzanej muzyki. Gramofony równie¿ ulega³y udoskonaleniu —
zmniejszaj¹c iloœæ obrotów, a p³yty — zwiêkszaj¹c gêstoœæ rowków. 

Ju¿ w 1933 roku amerykañska firma Bell Telephone Laboratories
urz¹dza³a pokazy nagrañ w technice stereofonicznej, jednak nie myœlano
jeszcze o masowej produkcji sprzêtu tej klasy. Dla uzyskania efektu
stereofonicznego wykorzystano wówczas wk³adkê magnetyczn¹ o dwóch
ig³ach odtwarzaj¹cych nagrania z obu brzegów rowka, a nie z jego
g³êbokoœci - jak to czyniono poprzednio. Gramofony stereofoniczne
pojawi³y siê na rynku znacznie póŸniej, dopiero w 1958 roku.

3.1.1 Nagrania muzyczne jako medium powszechne 
Fonogram czyni muzykê dostêpn¹ wszêdzie i o ka¿dej porze. Sta³ siê

najbardziej popularnym medium. Pierwszym wielkim gwiazdorem
p³ytowym sta³ siê s³ynny tenor Enrico Caruso. Prze³ama³ on zwyczaj
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nagrywania p³yt przez przypadkowych wykonawców, gdy¿ trzymano siê
zasady, ¿e sprzedawana jest sama piosenka, a nie jej wykonanie. P³acono
zatem ustalon¹ sumê za nagranie, niezale¿nie od nak³adu p³yty. Caruso
za¿¹da³ procentowej kwoty od dystrybucji, a sprzedaj¹c tysi¹ce p³yt, móg³
otrzymywaæ wrêcz królewskie honoraria. Zapocz¹tkowa³ póŸniejsze
rekordowe honoraria popularnych muzyków. Nad pobieraniem op³at za
prawa autorskie i producenckie zaczê³y czuwaæ specjalne agencje, w Polsce
jest ni¹ ZAIKS, Zwi¹zek Artystów i Kompozytorów Polskich.

Pierwsze nagrania p³ytowe rejestrowa³y najczêœciej arie operowe i
operetkowe, a póŸniej muzykê jazzow¹ i taneczn¹. Najpierw jazz dixilandu,
potem foxtrot, shimmi, oraz uznany za niemoralny charleston, podbija³y
rynki muzyczne Ameryki i Europy w latach miêdzywojennych.

Pierwsz¹ wielk¹ zmianê w historii muzyki fonograficznej spowodowa³o
nadawanie jej przez radio. Muzyka radiowa dociera³a do o wiele wiêkszych
audytoriów ni¿ muzyka na ¿ywo czy odtwarzana z p³yt gramofonowych.
Kolejn¹ zmian¹ charakteru muzyki fonograficznej by³ zanik audytorium
rodzinnego na rzecz  s³uchania indywidualnego, które u³atwi³ wynalazek
magnetofonu, potem walkmana i p³yty kompaktowej. 

Rozwijaj¹cy siê niezwykle dynamicznie w latach dwudziestych przemys³
nagraniowy zosta³ zagro¿ony przez pojawienie siê radia, które "za darmo"
nadawa³o coraz wiêcej muzyki. St¹d wynik³a zaciek³a konkurencja miêdzy
tymi mediami,  w³¹cznie z zakazem nadawania przez radio muzyki z p³yt.
Jednak po pewnym czasie nast¹pi³ rozejm — producenci p³yt dostrzegli w
radiu niezast¹pione narzêdzie promocji — popularyzacji ich piosenek lub
melodii, aby lepiej sprzedawaæ ca³¹ p³ytê lub wylansowaæ zespó³ czy
wykonawcê.

Muzyka jest dzisiaj zwi¹zana z m³odzie¿owym idealizmem, niekiedy w
skrajnych formach, jak protest-songi, pieœni nacjonalistyczne, czy
zdegenerowany gangsta-rap. Treœci piosenek s¹ trudne do kontroli,
natomiast ³atwa do nadzoru jest produkcja i dystrybucja p³yt, gdy¿ obecnie
piêæ najwiêkszych miêdzynarodowych firm p³ytowych (zwanych majors)
opanowa³o rynek muzyczny œwiatowy rynek, w tym tak¿e rynek  p³ytowy
w Polsce. 

 Przemys³ p³ytowy jest najbardziej globaln¹ i miêdzynarodow¹
dziedzin¹ show–biznesu. Wraz z przemys³em komputerowym jest
¿ywotnie zainteresowany ochron¹ w³asnoœci intelektualnej, staj¹c siê si³¹
napêdow¹ ustawodawstwa w dziedzinie  praw autorskich i pokrewnych.
Jednak mimo ogromnej popularnoœci muzyki nagranej, nadal muzyka na
¿ywo ma wielkie bezpoœrednie audytoria, grana jest w wielkich salach, a
nawet na stadionach i lotniskach.
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3.1.2 Magnetofon
Równie¿ magnetofon ma swoj¹ ciekaw¹ i b³yskawiczn¹ historiê

rozwoju - od wielkich urz¹dzeñ wymagaj¹cych szerokiej taœmy, do
maleñkich, popularnych przenoœnych odtwarzaczy stereofonicznych typu
walkman; od taœm szpulowych do kasetowych. Dzisiejsze odtwarzacze p³yt
kompaktowych i plików muzycznych mp3 to ju¿ inna, cyfrowa generacja.

Domowe utrwalanie dŸwiêku d³ugo nie by³o mo¿liwe. Wad¹ nagrañ
p³ytowych jest ich profesjonalny charakter, gdy¿ tylko w specjalnych
studiach mo¿na je w³aœciwie nagrywaæ. P³yty gramofonowe nie nadaj¹ siê
zatem do nagrañ domowych, a jedynie do domowego odtwarzania. To
ograniczenie pokona³ rozwój techniki magnetofonowej, w której
zastosowano zasadê nagrywania elektrycznego, bez zmieniania fal
akustycznych w œlady mechaniczne. Jeszcze w 1898 Duñczyk Valdemar
Poulsen wykaza³, ¿e dŸwiêk mo¿na utrwalaæ poprzez zmiany
namagnetyzowania drutu, ale dopiero po II wojnie œwiatowej system ten
wszed³ w powszechne u¿ycie. W czasie wojny niemieccy in¿ynierowie
zbudowali magnetofony odtwarzaj¹ce dŸwiêk z taœmy pokrytej
drobnoziarnistym tlenkiem magnezu. W nowym systemie zapisu dŸwiêk
zmieniano na sygna³y elektryczne, które poprzez g³owicê magnesuj¹c¹
zmienia³y stan namagnesowania przesuwaj¹cej siê taœmy. Przy odtwarzaniu
postêpowano odwrotnie - namagnesowana taœma poprzez g³owicê
odtwarzaj¹c¹ wywo³ywa³a sygna³y elektryczne, te natomiast sterowa³y
g³oœnikiem elektromagnetycznym.

3.2 Radio jako telegraf bez drutu
Radio to kolejny przyk³ad wynalazku, którego zasada teoretyczna by³a

wczeœniej znana, nim j¹ zrealizowano praktycznie. W 1873 roku
amerykañski matematyk i fizyk James Clerk-Maxwell w swym klasycznym
dziele Elektrycznoœæ i Magnetyzm wykaza³ matematycznie, i¿ energia
rozchodzi siê w formie fal z szybkoœci¹ œwiat³a, a ponadto dowiód³, ¿e
obok fal œwietlnych istniej¹ te¿ fale niewidzialne, podobnej,
elektromagnetycznej natury. S¹ one bowiem niewidzialnymi drganiami
po³¹czonych si³ elektrycznoœci i magnetyzmu. Maxwell przewidzia³ zatem
istnienie czegoœ, co nie jest widzialne, s³yszalne czy odczuwalne przez
cz³owieka, a mimo to rzeczywiste.  Obliczy³, ¿e fale te rozchodz¹ siê
podobnie jak fale wodne czy akustyczne, ale poruszaj¹ siê z prêdkoœci¹
œwiat³a. Mog¹ przenikaæ przez cia³a sta³e, a wiêc œciany, a tak¿e przez wodê
czy pró¿niê, przestrzeñ bez powietrza. 

W 1887 roku m³ody badacz niemiecki Heinrich Herz doœwiadczalnie
wykaza³ istnienie takich fal, dzisiaj zwanych radiowymi. Skonstruowa³
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proste urz¹dzenie sk³adaj¹ce siê z dwóch cewek, z których jedna by³a
oscylatorem fal, czyli generatorem drgañ elektrycznych, a druga ich
odbiornikiem. By³a to pierwsza demonstracja zjawiska ³¹cznoœci
bezprzewodowej. Jego eksperymenty kontynuowa³ Anglik, Oliver Lodge,
wykazuj¹c zmiany opornoœci specjalnych proszków pod wp³ywem
elektromagnetycznego promieniowania. Jednak w XIX wieku radio nie
mia³o szczêœcia do wizjonerów. Nawet odkrywca, Herz, uzna³, ¿e fale
radiowe nie znajd¹ one ¿adnego zastosowania do celów nadawczych. Nic
dziwnego, ¿e lord Kelvin, s³ynny fizyk, oœwiadczy³ w 1897 roku, ¿e “radio
nie ma przysz³oœci”. Nie mia³ racji.

W latach osiemdziesi¹tych XIX wieku badacze i wynalazcy z wielu
krajów próbowali wytworzyæ fale radiowe poprzez indukcjê. Miêdzy
innymi Rosjanin A.S. Popow zdo³a³ przekazaæ falê elektromagnetyczn¹ na
odleg³oœæ 80 metrów. Dopiero jednak W³och Guglielmo Marconi
wykorzysta³ fale radiowe do przenoszenia dŸwiêku. W 1895 roku, ³¹cz¹c
cewkê oscylacyjn¹ Herza z kluczem telegraficznym Morse'a i uziemion¹
anten¹ nadawcz¹, Marconi zdo³a³ przekazaæ sygna³y na odleg³oœæ dwóch
kilometrów, ze swojej pracowni w rodzinnej Villi Grifone a¿ do uziemionej
anteny odbiorczej oraz cewki odbiornika. Tak narodzi³a siê nowa forma
komunikowania - telekomunikacja bezprzewodowa, nazwana
radiotelegrafem. 

Marconi próbowa³ zainteresowaæ swoim wynalazkiem rodaków, ale
Poczta W³oska, maj¹c rozwiniêt¹ sieæ telegraficzn¹, nie zamierza³a
inwestowaæ w zbêdny - ich zdaniem - wynalazek. Sponsorów  zdo³a³
znaleŸæ dopiero w Wielkiej Brytanii, potêdze morskiej. W tym celu urz¹dza³
pokazy dla przedstawicieli angielskiej marynarki i armii. W 1887 roku uda³o
siê mu wys³aæ sygna³ radiowy ze statku na brzeg, a w 1899 roku sygna³y
radiowe przekroczy³y kana³ La Manche miêdzy Angli¹ a Francj¹.  Marconi
osi¹gn¹³ wówczas wielki medialny sukces - wszystkie gazety opisywa³y
niewidzialne, ale realne fale radiowe. 

Znaleziono fundusze i wkrótce wielkie maszty radiostacji zaczê³y
zmieniaæ wygl¹d miast. Marconi ci¹gle marzy³, i¿ jego wynalazek bêdzie
ratowaæ ¿ycie ludzkie na morzu. I tak siê sta³o. Gdy w 1909 roku na
Atlantyku zderzy³y siê dwa okrêty pasa¿erskie. Na szczêœcie na jednym
statku ocala³o radio i z jego pomoc¹, mimo gêstej mg³y, kierowano akcj¹
ratunkow¹. Ocaleli wszyscy pasa¿erowie, tysi¹c siedemset osób, a jedynie
w chwili zderzenia statków zginê³o piêciu marynarzy. 

Zalety radia jako bezprzewodowego telegrafu zosta³y w pe³ni
udowodnione w trzynaœcie lat póŸniej, gdy z ton¹cego “Titanica”, dziêki
sygna³owi S.O.S. przekazanemu przez radiotelegrafistê, uratowano wielu
pasa¿erów. Ocalonych by³oby znacznie wiêcej, gdyby operator radia na
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pobliskim statku nie zakoñczy³ wczeœniej wachty.
Marconi myœl¹c o stworzeniu systemu radiotelegrafii œwiatowej, zacz¹³

pracowaæ nad radiem krótkofalowym, który pozwala³ na pokonanie
wielkich odleg³oœci miêdzykontynentalnych.  W 1926 roku zbudowano w
Imperium Brytyjskim sieæ stacji krótkofalowych zapewniaj¹cych globaln¹
³¹cznoœæ g³osow¹ i radiotelegraficzn¹. Udoskonalenie radiotelegrafii
przyda³o siê w czasie II wojny œwiatowej, zapewniaj¹c ³¹cznoœæ oddzia³ów
wojskowych i partyzanckich w okupowanej Europie z wyspiarskim
Londynem. 

3.3 Rodzaje fal radiowych
Jak wiadomo z fizyki, pod wp³ywem pr¹du zmiennego pewne materia³y

emituj¹ fale elektromagnetyczne rozchodz¹ce siê w przestrzeni z
szybkoœci¹ œwiat³a. Anteny nadawcze radia i telewizji s¹ przewodnikami,
którymi przep³ywa silny pr¹d o zmiennej amplitudzie lub czêstotliwoœci.
Emitowane przez antenê fale elektromagnetyczne, zwane radiowymi,
rozchodz¹ siê b¹dŸ blisko powierzchni ziemi, b¹dŸ wysoko w atmosferze
i ponad ni¹. Pierwsze, zwane przyziemnymi, maj¹ niewielki zasiêg, drugie
zaœ - zwane przestrzennymi - odbijaj¹ siê od górnych warstw atmosfery i
mog¹ docieraæ bardzo daleko. 

Jednostk¹ mierzenia czêstotliwoœci fal radiowych jest herz (Hz) - jeden
cykl fali na sekundê. Najczêœciej operujemy wiêkszymi jednostkami:
kilohercem (1 KHz = 1000 herców), megahercem (MHz = 1000
kiloherców) oraz gigahercem (1 GHz = 1000 megaherców). Poniewa¿
czêstotliwoœæ jest odwrotnie proporcjonalna do d³ugoœci fali, dlatego
zwykle podaje siê wielkoœæ tylko jednej z jej charakterystyk. Fale radiowe
dzieli siê na nastêpuj¹ce zakresy: 

Fale d³ugie (najni¿sza czêstotliwoœæ) - od 30 do 300 KHz. S¹
wykorzystywane do przesy³ania audycji radiowych na wielkie odleg³oœci
Fale o tej d³ugoœci dobrze pokonuj¹ du¿e dystanse, poniewa¿ jednak
odbijaj¹ siê od zjonizowanej warstwy atmosfery, s¹ podatne na
zak³ócenia atmosferyczne. Zjawiska takie s¹ typowe w sferze
równikowej i zwrotnikowej, wiêc fal tych nie wykorzystuje siê do celów
telekomunikacji w tamtych regionach œwiata. 
Fale œrednie - od 300 do 3000 KHz. Rozchodz¹ siê jako fale przyziemne
o niewielkim zasiêgu oraz jako fale przestrzenne. Ten drugi typ
rozchodzi siê dobrze tylko w nocy (ze wzglêdu na zmiany jonizacji
warstw atmosfery), dlatego z zapadniêciem zmierzchu odbiór fal
œrednich wyraŸnie siê poprawia. Fale œrednie bywaj¹ wykorzystywane
w radiofonii miêdzynarodowej. 
Fale krótkie (3 do 30 MHz, w dziewiêciu pasmach od 11 do , 13, 16, 19,
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25, 31, 41 i 75 m). Jako fale przyziemne s¹ silnie t³umione, st¹d ich
zasiêg jest niewielki (kilkanaœcie kilometrów), natomiast jako fale
przestrzenne maj¹ du¿y zasiêg przy stosunkowo ma³ej mocy
nadajników, bowiem a¿ kilkakrotnie odbijaj¹ siê od warstw atmosfery.
Dobrze nadaj¹ siê do telekomunikacji na wielkie odleg³oœci (na
przyk³ad ³¹cznoœci ze statkami na oceanach) oraz dla radiofonii
miêdzynarodowej (BBC World Service, niegdyœ Radio Wolna Europa).
Inn¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ kierowania propagacj¹ tych fal na wybrane
obszary za pomoc¹ ustawienia anteny nadawczej.
Fale ultrakrótkie (od 30 do 300 Mhz; angielskie VHF: Very High
Frequency, czyli bardzo wysokiej czêstotliwoœci) maj¹ d³ugoœæ mniejsz¹
ni¿ 10 metrów, dlatego te¿ zwane s¹ falami metrowymi. Nie odbijaj¹ siê
od górnych warstw atmosfery, wiêc ich fala przestrzenna jest
ca³kowicie tracona. Z kolei fala przyziemna jest silnie absorbowana
przez powierzchniê Ziemi, przeto fale VHF rozchodz¹ siê jedynie w
zasiêgu widocznoœci nadajnika, czyli do kilkudziesiêciu kilometrów.
Poniewa¿ fale ultrakrótkie maj¹ niewielki zasiêg, do pokrycia wiêkszych
obszarów potrzebna jest gêsta sieæ przekaŸników. Mimo niewielkiego
zasiêgu fale te maj¹ wiele zalet. Przede wszystkim zakres ich jest bardzo
szeroki, co pozwala na wyodrêbnienie wielu “kana³ów” czyli szerokich
pasm (a¿ do 8 MHz) umo¿liwiaj¹cych przesy³anie nie tylko wielu
stereofonicznych programów radiowych, lecz równie¿ dwunastu
programów telewizyjnych. 
Fale super-ultrakrótkie, zwane równie¿ decymetrowymi, a w jêzyku
angielskim UHF (Ultra High Frequency), obejmuj¹ pasma 470-622 oraz
622-790 MHz, tj. kana³y telewizyjne od numeru 21 do 60, a poza
Europ¹ tak¿e pasmo 790-862 MHz. Ich odbiór wymaga bardziej
skomplikowanych aparatów, a jakoœæ obrazu telewizyjnego jest nieco
gorszy ni¿ w paœmie ultrakrótkim. Jednak t³ok na kana³ach 1-12 w
paœmie ni¿szym zmusi³ do ich wykorzystywania, st¹d ka¿dy telewizor
ma stosowny zakres. 
Fale gigahercowe (ponad 1 GHz) s¹ niekiedy zwane “oknami radiowymi”,
gdy¿ czêstotliwoœci te u¿ywane s¹ dla wysy³ania i odbierania sygna³ów
radiowych z satelitów telekomunikacyjnych. Dziel¹ siê na ró¿ne pasma,
przy czym do ³¹cznoœci szczególnie wygodne jest pasmo C (4/6 GHz)
oraz pasmo Ku (12/14 GHz). W paœmie Ku nadaj¹ transpondery satelit
Astra i Hot Bird, z których nadawane s¹ telewizyjne programy Cyfra+
i inne. W przysz³oœci w telekomunikacji satelitarnej u¿ywaæ siê bêdzie
fal o jeszcze wy¿szej czêstotliwoœci
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1.1 Od radiotelegrafu do radiofonii
Radio zbudowane przez Marconiego nadawa³o siê g³ównie do

przekazywania sygna³ów Morse'a, a nie muzyki. Jego ambicj¹ by³o bowiem
pomaganie ludziom w ³¹cznoœci, szczególnie na morzu. Stworzy³
instrument transmisji, a nie rozrywki. Jednak szybsze ni¿ przekazywanie
tekstowych depesz kodem Morse`a jest przekazywanie tekstu ludzkim
g³osem. St¹d nastêpnym krokiem rozwoju radia by³o wykorzystanie
bezprzewodowej transmisji do przenoszenia dŸwiêku. 

Amerykanin Reginal Aubrey Fessenden uzna³, ¿e do tego celu
potrzebny jest generator wysokiej czêstotliwoœci. Zbudowa³ go szwedzki
emigrant E. Alexanderson. W 1906 roku Fessenden, ³¹cz¹c generator z
telefonem i œwie¿o opatentowanym ³ukiem wysokiej czêstotliwoœci, zdo³a³
bezprzewodowo przes³aæ komunikat s³owny. Jednak ju¿ w tydzieñ póŸniej
jego rozwi¹zanie techniczne zosta³o zast¹pione przez lepszy pomys³. By³
to pierwowzór lampy elektronowej, pradziadek tranzystora. W Sylwestra
1906 roku Lee de Forest  przes³a³ z jednego do drugiego koñca swego
laboratorium fale radiowe z pomoc¹ urz¹dzenia zwanego audionem.
Przyrz¹d ten umo¿liwia³ generowanie, modulowanie i wzmacnianie fal
radiowych, a wiêc wszystko to, co jest potrzebne dla funkcjonowania radia
jako urz¹dzenia do transmisji dŸwiêków.  W 1912  roku David Sarnoff,
m³ody amerykañski in¿ynier, odkry³ mo¿liwoœci radia jako œrodka
spo³ecznego przekazu (komunikowania). By³ wówczas zatrudniony w
Nowym Jorku jako radiotelegrafista i odczytywa³ depesze telegraficzne z
toniêcia Tytanika. Przez trzy dni i trzy noce niestrudzenie informowa³
nowojorskich dziennikarzy o sygna³ach SOS i akcji ratunkowej. I chocia¿
jego wysi³ek nie móg³ bezpoœrednio pomóc ofiarom tragedii, przez swoje
aktualne informacje po raz pierwszy w historii ludzie byli informowani nie
o tym, co ju¿ o siê sta³o, a o tym, co aktualnie siê dzieje. By³ to pierwszy
przypadek wykorzystania radia w akcji ratunkowej. Pozwoli³ na promocjê
wielkiej akcji pomocy charytatywnej oraz szybkie uformowanie opinii
publicznej, inaczej mówi¹c - przekszta³ci³ masê ludzka w  spo³ecznoœæ
medialn¹. Ale nie s³owo mówione do wielkiego rozproszonego audytorium
by³o jedyn¹ si³¹ napêdow¹ radia, drug¹ - równie istotn¹ - sta³a siê muzyka.
I po pewnych oporach, radio i przemys³ fonograficzny po³¹czy³y swe si³y,
tworz¹c w rezultacie z³ot¹ erê radiofonii - lata trzydzieste minionego wieku.
Nie zawsze jednak radio by³o narzêdziem kultury i rozrywki. Dyktatorzy
XX wieku, zw³aszcza Hitler, pos³ugiwali siê nim dla szerzenia swej
ideologii i propagandy. McLuhan nawet powiedzia³, ¿e fenomen Hitlera
by³ mo¿liwy tylko w epoce radia, którego sugestywnoœæ audialna
wzmacnia³a efekt charyzmatycznego oddzia³ywania. Natomiast telewizja
dla mitu Hitlera by³aby destrukcyjna.  
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2 Szósta mediamorfoza: ³¹cznoœæ dla mas
2.1 Telegraf - wiktoriañski Internet

Odleg³oœæ by³a odwieczn¹ przeszkod¹ w porozumiewaniu siê ludzi.
Aby przekazaæ lub uzyskaæ informacjê trzeba by³o osobiœcie j¹ przekazaæ
lub udaæ siê po ni¹ w miejsce gdzie siê znajdowa³a. Ireneusz Ihnatowicz
zauwa¿y³, ¿e po³¹czenie podró¿y z przekazywaniem informacji by³o tak
zakorzenione w œwiadomoœci potocznej, i¿ nawet bogowie greccy i Bóg
biblijny, którzy przecie¿ teoretycznie mieli inne mo¿liwoœci, sami
przekazuj¹ ludziom wiadomoœci lub je osobiœcie zbieraj¹ lub za
poœrednictwem swych podró¿uj¹cych wys³anników. Gdy Odyseusz dotar³
do Itaki, Atena sama siê tam do niego wybra³a. Gdy Zeus chcia³
dowiedzieæ siê, jak przestrzegane s¹ boskie prawa, wyruszy³ do greckich
królestw na osobist¹ lustracjê. Gdy Bóg chcia³ poinformowaæ Abrahama,
¿e mimo póŸnego wieku bêdzie mia³ potomka, uda³ siê z dobr¹ nowin¹ do
niego osobiœcie.  W innych sytuacjach wykorzystywa³ jako pos³anników
anio³ów. 

Udoskonalenia œrodków transportu by³y podstaw¹ dla rozszerzania
zakresu i szybkoœci komunikowania. Ju¿ starogrecki bóg Hermes mia³ u
nóg skrzyde³ka, aby szybko siê przemieszczaæ. Anio³owie chrzeœcijañscy
maj¹ oczywiœcie skrzyd³a. Jeszcze w koñcu XIX opis Verne`a podró¿y
dooko³a œwiata w 80 (sic!) dni, by³ traktowany jako pomys³ autora powieœci
fantastyczno-naukowych. 

 Ale nawet w wieku odrzutowców i rakiet kosmicznych szybkoœæ
podró¿y nie jest wystarczaj¹ca dla b³yskawicznego komunikowania siê w
skali pañstwa, kontynentu czy globu. Tymczasem czêsto potrzebujemy
szybkiego porozumienia siê z osobami znajduj¹cymi siê daleko od
nas.Tote¿ od najdawniejszych czasów wymyœlano ró¿ne sposoby
pokonywania ograniczeñ tradycyjnego transportu i komunikowania
bezpoœredniego. Jednym z nich by³y ró¿norodne systemy sygnalizacyjne,
poczynaj¹c od umownych znaków rêk¹, kodów chor¹giewkami oraz
sygna³ów dymnych u¿ywanych przez plemiona s³owiañskie. 

O sygna³ach œwietlnych stosowanych w staro¿ytnoœci wspomina³ ju¿
Homer w “Iliadzie”. Arabowie w celu przekazywania informacji na
odleg³oœæ pos³ugiwali siê œwiat³em. Ca³e wybrze¿e Andaluzji, bêd¹cej
niegdyœ w arabskim w³adaniu, by³o usiane wie¿ami sygna³owymi,
spe³niaj¹cymi w œredniowieczu funkcjê przekaŸników telegraficznych. W
XVIII wieku francuski in¿ynier Claude Chappe skonstruowa³ telegraf
optyczny, który wykorzystywa³ odbicie promieni s³onecznych. Urz¹dzenie
stosowano do celów wojskowych i administracyjnych. Z pomoc¹
odpowiednio ustawionych trzech ramion semaforu, umieszczonych na
wie¿ach i wzniesieniach, mo¿na by³o przez ³añcuch stacji przekazaæ
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dowoln¹ literê. Telegraf zacz¹³ dzia³aæ miêdzy Pary¿em a Lille w 1794
roku, a w pó³ wieku póŸniej mia³ ju¿ 5 tysiêcy km d³ugoœci, ³¹cz¹c 29 miast
francuskich z pomoc¹ 534 stacji. Dawa³o to przewagê Francuzom w
kampaniach wojennych, Napoleon zwyciê¿y³ Austriaków w bitwie pod
Wagram po czêœci dlatego, ¿e dziêki liniom telegrafu optycznego
wiadomoœæ o ataku na Bawariê dotar³a do walcz¹cego w Hiszpanii cesarza
z odleg³ego Strasburga w ci¹gu pó³godziny. Wyruszy³ natychmiast i zdo³a³
zaskoczyæ wojska austriackie. U¿ytecznoœæ telegrafu zosta³a udowodniona,
ale wymaga³ udoskonalenia.

Podstawowe urz¹dzenie  dla funkcjonowania telegrafu nowego typu
zosta³o  wynalezione w latach dwudziestych XIX wieku. By³ to metalowy
prêt owiniêty d³ugim przewodem, tworz¹c cewkê. Gdy przez przewód
p³yn¹³ pr¹d, metal ulega³ namagnesowaniu i przyci¹ga³ ¿elazo. Gdy pr¹d
przerywano, ¿elazo odpada³o od metalowego trzonu. W ten sposób
w³¹czany i wy³¹czany pr¹d sterowa³ ruchem kawa³ka metalu. 

Pocz¹tki elektrycznego telegrafu (z greckiego tele - daleko i graphein -
rysujê, piszê) datuj¹ siê na lata 1830-1840, kiedy wielu wynalazców w
ró¿nych krajach Europy w swych aparatach wykorzysta³o zasadê
elektromagnetyzmu. Swych si³ skonstruowania telegrafu próbowali tacy
wynalazcy, jak Pawe³ Szylling w Rosji, Carl Gauss i Wilhelm Weber w
Niemczech, W.F. Cook i Charles Whitestone w Wielkiej Brytanii. Angielscy
pionierzy zbudowali ca³kiem niez³y, ale skomplikowany system, oparty na
piêcioig³owym uk³adzie wskazuj¹cym poszczególne litery. Wszed³ on w
u¿ycie w 1839 roku, a w 1845 roku dziêki szybkiej transmisji rysopisu
zdo³ano uj¹æ w poci¹gu niebezpiecznego przestêpcê. Ugruntowa³o to
s³awê telegrafu jako aparatu po¿ytecznego dla pañstwa , wiêc jego
konstruktorzy zostali uhonorowani przez królow¹ Wiktoriê w 1852 roku
tytu³ami szlacheckimi. Jednak telegraf elektryczny podbi³ œwiat w
prostszym, binarnym systemie opracowanym przez Amerykanina, Samuela
Morse`a. Ten malarz miniaturzysta w czasie d³ugiej podró¿y na statku
wpad³ na pomys³ przesy³ania sygna³ów w jednoobwodowym uk³adzie
elektrycznym. 

W 1835 roku Morse zademonstrowa³ pierwszy sprawnie dzia³aj¹cy
telegraf, oparty na zasadzie elektromagnesu. Aparat ten sta³ siê podstaw¹
dla dalszych udoskonaleñ. W trzy lata póŸniej konstruktor przygotowa³ -
zapewne z pomoc¹ Alfreda Vaila - kod (specjalny alfabet) z³o¿ony z dwóch
sygna³ów: punktu i kreski odpowiadaj¹cej d³ugoœci trzech punktów.
Kombinacje tych sygna³ów stanowi¹ odpowiedniki liter i cyfr. Stworzony
wówczas kod w nieco zmodyfikowanej formie jest u¿ywany do dzisiaj.

W 1844 roku Morse przes³a³ pierwszy telegram nowo zbudowan¹ lini¹
telegraficzn¹ miêdzy Waszyngtonem a Baltimore. Jego treœci¹ by³ cytat z
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Pisma œw. (“Có¿ to Bóg uczyni³!”), co mia³o u³agodziæ religijnych
fundamentalistów, którzy elektryczne dzia³anie na odleg³oœæ uwa¿ali za
dzie³o szatana. 

Sama idea telegrafu Morse`a jest niezwykle prosta.  Trzeba naciskaæ
dŸwigniê (tzw. klucz), tak aby przerywaæ d³u¿ej lub krócej obwód pr¹du i
w ten sposób sterowaæ znajduj¹c¹ siê w stacji odbiorczej cewk¹
zakoñczon¹ pisakiem dotykaj¹cym przesuwaj¹cej siê taœmy papieru. Nale¿y
u¿yæ odpowiedników liter, np. kombinacji krótkich i d³ugich impulsów, a
nastêpnie Zakodowane litery jako sygna³y elektryczne przesy³ano do
adresata drog¹ przewodow¹. Tam cewki elektromagnetyczne zmieniaj¹
sygna³y elektromagnetyczne na dŸwiêki lub symbole graficzne, na przyk³ad
w formie kresek i kropek. 

Niezale¿nie od aparatów Morse'a pojawi³y siê udoskonalone wersje
tego urz¹dzenia. Szybki rozwój telegrafii w XIX wieku by³ stymulowany
potrzebami wojskowymi, gospodarczymi i politycznymi. W 1847 roku w
Niemczech Ernst von Siemens zbudowa³ nowy model telegrafu, a w 1874
we Francji Jean Baudot - telegraf wielokrotny. 

Automatyczny telegraf Wheatstone'a (1858) obni¿y³ znacznie koszty
transmisji. Niestrudzony Edison tak¿e w³¹czy³ siê w doskonalenie
telegrafu, sam zreszt¹ w m³odoœci by³ telegrafist¹. Odbiornik zamiast
pisaka wydawa³ krótkie i d³ugie trzaski, zwany by³ dlatego “stukawk¹”,
pozwoli³o to na odbieranie wiadomoœci “na s³uch”, przyspieszaj¹c ich
dekodowanie przez wprawnych telegrafistów. Aparat Edisona do transmisji
i rejestrowania notowañ gie³dowych znalaz³ natychmiast zastosowanie w
prê¿nej kapitalistycznej Ameryce.  Co wiêcej, Edison opracowa³ system
“multipleksu”, który umo¿liwia³ przesy³anie kilku telegraficznych depesz
jedn¹ lini¹, poprawiaj¹c przepustowoœæ sieci telegraficznej. W 1900 nadano
blisko pó³ miliona depesz, przy czym najczêœciej telegrafowali Anglicy
(dwie depesze rocznie na jednego mieszkañca), a tak¿e mieszkañcy
odleg³ych kolonii imperium brytyjskiego. 

Pierwszy podmorski kabel telegraficzny po³o¿ono w 1861 roku, ³¹cz¹c
Francjê z Angli¹. W siedem lat póŸniej podobny kabel leg³ na dnie oceanu
Atlantyckiego. Wkrótce kable prowadzi³y do Indii, dociera³y do Afryki, a
nawet do wschodnich brzegów Azji. Sto lat temu d³ugoœæ naziemnych linii
telegraficznych wynosi³a ponad 2 miliony kilometrów i przez nastêpne 50
lat stale siê zwiêksza³a.

Na pocz¹tku XX wieku powsta³y pierwsze ³¹cznice telegraficzne, zaœ
w latach trzydziestych pierwsze sieci abonenckie. W XIX wieku wynalazcy
podjêli równie¿ próby skonstruowania urz¹dzenia, które mog³oby
automatycznie przekazywaæ na odleg³oœæ teksty pisane na maszynie. W
1855 roku w Wielkiej Brytanii David Hughes skonstruowa³ telegraf
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drukuj¹cy, ale jego obs³uga okaza³a siê nazbyt skomplikowana. Dopiero w
latach trzydziestych XX wieku, po licznych niepowodzeniach, powrócono
do tej idei. W rezultacie powsta³ teleks, czyli dalekopis. Jest to elektryczna
maszyna do pisania, sterowana przez taœmê perforowan¹, któr¹ zgodnie z
przesy³anymi sygna³ami tworzy urz¹dzenie odbiorcze. Od systemu Morse'a
dwusygna³owy kod dalekopisowy ró¿ni siê tym, ¿e zamiast kropek i kresek
wykorzystuje wyst¹pienie sygna³u lub jego brak. Ich kombinacje
reprezentuj¹ ró¿ne litery alfabetu.

Dzia³anie teleksu, czyli sieci telegrafii abonenckiej, opiera siê na pracy
dalekopisu, który tworzy d³ugie pasmo taœmy perforowanej, a nastêpnie
zamienia sygna³y z taœmy na ci¹g impulsów elektrycznych, przesy³a je do
adresata, aby z kolei w jego aparacie odwróciæ proces kodowania.
Dalekopis jest nie tylko zdalnie sterowan¹ maszyn¹ do pisania: to tak¿e i
telefon, a œciœlej jego aparat wybieraj¹cy. Nakrêcaj¹c numer ¿¹danego
abonenta przesy³amy tekst do w³aœciwego odbiorcy, przy czym nie jest
konieczne, aby by³ on obecny i sam uruchamia³ swój aparat odbiorczy. Po
prostu dalekopis w³¹cza siê automatycznie i zaczyna drukowaæ przesy³any
i odkodowany tekst.

Pierwsze dalekopisy funkcjonowa³y na zasadzie elektrycznej maszyny
do pisania. Jednak bezw³adnoœæ ramion czcionek znacznie ogranicza³a
szybkoœæ drukowania, tote¿ nowoczesne teleksy wykorzystuj¹ zasady
konstrukcji drukarek komputerowych. Oczywiœcie najnowoczeœniejsze
dalekopisy nie u¿ywaj¹ taœmy perforowanej, lecz magazynuj¹ otrzymane
sygna³y w pamiêci maszyny. Dzia³aniem mechanizmu drukarki kieruje
mikrokomputer. Niemniej, obecnie dalekopis zosta³ wyparty przez
faksymile (potocznie - faks), urz¹dzenie do przesy³ania na odleg³oœæ
obrazów pisma.

2.1.1 Faksowanie - transmisja obrazów 
Aparaty do transmisji nieruchomych obrazów, czyli faksy, s¹ oparte na

prostej zasadzie, i¿ ka¿dy obraz mo¿na podzieliæ na bardzo du¿¹ liczbê
ma³ych punktów. Jasnoœæ tych punktów mo¿e byæ przedstawiona przez
poziom sygna³u elektrycznego, ten zaœ transmitowany drog¹ przewodow¹ -
mo¿e byæ ponownie przekszta³cony w jasnoœæ punktów, czyli potrafi
odtworzyæ obraz pierwotny. Jakoœæ transmisji zale¿y w pierwszym rzêdzie
od liczby punktów, na które zosta³ obraz roz³o¿ony, to znaczy od
rozdzielczoœci urz¹dzenia transmituj¹cego. Im rozdzielczoœæ jest wiêksza,
tym obraz jest lepszy, chocia¿ wyd³u¿a siê czas transmisji. Transmisja
obrazu musi byæ wierniejsza ni¿ przesy³anie s³ów przez telefon, gdy¿ nawet
drobne zak³ócenia powoduj¹ istotne, niemo¿liwe do skorygowania przez
odbiorcê, zniekszta³cenia obrazu.
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W stosowanych dzisiaj faksach stosuje siê metodê termiczn¹ tworzenia
natychmiastowego obrazu, bez potrzeby jego wywo³ywania, lub
nowoczeœniejsz¹, drukowanie atramentowe lub laserowe. 

Stosowane by³y dwie metody analizowania obrazu. W metodzie
mechanicznej dokument jest nawiniêty na wolno obracaj¹cy siê walec
oœwietlany przez promieñ sta³ego œwiat³a. Promieñ ten poch³aniany jest
przez powierzchniê dokumentu w stopniu odpowiadaj¹cym jej jasnoœci i
odbity pada na element œwiat³oczu³y, który przekszta³ca go w odpowiedni
sygna³ elektryczny. W tej postaci przesy³any jest do urz¹dzenia
odbiorczego, w którym obraca siê bêben o dok³adnie zsynchronizowanych
obrotach. Promieñ œwietlny o sterowanej sygna³em intensywnoœci
odpowiednio naœwietla nawiniêty na bêben materia³ fotograficzny, tworz¹c
kopiê dokumentu. W modelach elektrycznych skanuje siê obraz, i tak
dzia³aj¹ nowoczesne faksy.  

2.2 Telefon - intymnoœæ na odleg³oœæ
Telegraf oraz teleks rozwi¹zuj¹c problem przesy³ania wiadomoœci

pisanych, nie pozwalaj¹ na naturaln¹ komunikacjê g³osow¹ na odleg³oœæ.
Wadê usun¹³ dopiero telefon. Po kilku dziesiêcioleciach intensywnego
rozwoju telegrafu, pojawi³ siê jego doskonalszy konkurent - telefon. By³
prostszy w u¿ywaniu, a nade wszystko dostêpny dla u¿ytkowników
ca³odobowo i to w miejscu ich pracy lub w mieszkaniu.

Pomijaj¹c tu znane jeszcze w staro¿ytnoœci tuby do wzmacniania g³osu,
ro¿ki i tr¹bki przyk³adane do ucha, a nawet wbudowane w œciany muszle
u³atwiaj¹ce pods³uchiwanie, nale¿y wspomnieæ, ¿e ju¿ w XVII wieku
znano telefon mechaniczny. Wszystkie dŸwiêki jakie s³yszymy s¹
wytwarzane przez drgaj¹ce przedmioty. Na tej zasadzie opiera³ siê te¿
sznurkowy telefon. By³y to dwie membrany - dok³adniej dwa kó³ka z
elastycznej tkaniny w pierœcieniu z twardszego materia³u - po³¹czone
napiêtym sznurkiem. Przyk³adaj¹c ucho do jednej membrany mo¿na dosyæ
wyraŸnie us³yszeæ, co mówi siê do drugiej. 

Zastosowanie zasady telefonu przewodowego w aparacie elektrycznym
sta³o siê mo¿liwe dopiero jednak w XIX wieku. Telefon oparto na
odkryciu, którego ponad sto lat wczeœniej dokona³ Michael Faraday.
Stwierdzi³ on, ¿e magnes poruszany wewn¹trz cewki wzbudza, czyli
indukuje, pr¹d elektryczny w przewodzie cewki. A zatem, jeœli w telefonie
sznurkowym zast¹pimy konopie przewodem miedzianym, a membrany
po³¹czymy z trzpieniem magnetycznym wewn¹trz cewki, to nast¹pi
transmisja wibracji jako dŸwiêku. Pierwszy taki aparat zbudowa³ Alexander
Bell, który wraz ze swym pomocnikiem Watsonem, zdo³a³ w 1876 roku
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przekazaæ do drugiego pokoju krótkie polecenie: “Panie Watson, proszê
tutaj. Potrzebujê Pana.” Drut przeniós³ g³os; telefon (machina do
przenoszenia dŸwiêku) zosta³a skonstruowana. 

Pierwszeñstwo odkrycia i sam patent zosta³y zakwestionowane przez
innego wynalazcê, Elishê Graya, który w kilka godzin po zg³oszeniu Bella
przedstawi³ w urzêdzie patentowym w³asny, nawet nieco lepszy technicznie
projekt. Jednak ostatecznie palma pierwszeñstwa przypad³a Bellowi. Czêsty
to w historii przypadek, gdy idea wynalazku niejako “wisi w powietrzu”,
wiêc tak naprawdê nowe urz¹dzenie jest tworem zbiorowym, po³¹czeniem
wielu pomniejszych udoskonaleñ, dokonanym przez kilku wynalazców
niemal w tym samym czasie. 

Telefon, podobnie jak inne instrumenty, by³ aparatem stale
doskonalonym. W aparacie Bella czêœæ nadawcza (mikrofon) i odbiorcza
(s³uchawka) by³a jedna. Edison wpad³ na pomys³ ich oddzielenia,
konstruuj¹c pierwowzór nowoczesnego aparatu telefonicznego.
Skonstruowa³ osobny mikrofon wêglowy, wykorzystuj¹c zmianê opornoœci
py³ku wêglowego pod wp³ywem drgania membrany. 

Istot¹ systemu telefonicznego nie tylko jest przekazywanie g³osu, ale
tak¿e mo¿liwoœæ porozumiewania miêdzy dowolnymi abonentami. Tote¿
rozwój telefonii polega³, poza doskonaleniem systemu wybierania
numerów, na budowie central telefonicznych, czyli urz¹dzeñ ³¹cz¹cych
wielu abonentów. Pocz¹tkowo u¿ywano ³¹cznic rêcznych, ale ju¿ w 1897
roku w Stanach Zjednoczonych A. Strowger zbudowa³ centralê
zautomatyzowan¹. Pod koniec XIX wieku wprowadzono w stolicach
europejskich  sieæ telefoniczn¹ umo¿liwiaj¹c miejskim elitom pozostawanie
w sta³ej ³¹cznoœci, kontaktach towarzyskich i zawodowych. 

Wynaleziony przez Robertsa i Reynoldsa w 1913 roku wybierak
krzy¿akowy umo¿liwi³ pe³n¹ automatyzacjê ruchu telefonicznego w ma³ych
krajach, takich jak Szwajcaria czy Holandia. W tym samym czasie pojawi³y
siê pierwsze publiczne automaty telefoniczne. 

Szybkoœæ rozwoju telefonii w Ameryce, w kraju jej wynalezienia, by³a
imponuj¹ca. Bell zg³osi³ swój pierwszy patent w 1876 roku, a ju¿ w 1889
roku dzia³a³ pierwszy p³atny automat telefoniczny; w 1892 roku
uruchomiono po³¹czenie miêdzymiastowe Nowy Jork - Chicago. W 1891
roku w Kansas City wprowadzono system automatycznych po³¹czeñ, który
skonstruowa³ zdenerwowany przedsiêbiorca ubezpieczeniowy,
podejrzewaj¹cy operatora centrali telefonicznej o z³oœliw¹ opiesza³oœæ. 

Telefon szybko podbi³ Amerykê i rozwiniêt¹ Europê. Ju¿ na pocz¹tku
XX wieku w Stanach Zjednoczonych dzia³a³o ponad cztery miliony
telefonów. W 1900 roku w Niemczech zarejestrowano niemal pó³ miliarda
rozmów, w Anglii - 80 milionów. Ta ró¿nica wynika³a z rozwoju sieci -
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Anglicy wczeœniej rozwinêli sieæ telegrafu, lepiej s³u¿y³ on ich handlowym
interesom.  Zatem potrzebowali telefonu g³osowego. 

Jednak podobnie jak telegraf, telefon wymaga³ kabli, by³a to wiêc
³¹cznoœæ przewodowa. Pomiêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ musia³ istnieæ
przewód, bo on przewodzi³ pr¹d nios¹cy sygna³. Zrozumia³e, ¿e nasuwa³a
siê idea ³¹cznoœci bezprzewodowej, bo przecie¿, jak wskazuje przyk³ad
burzy, pr¹d mo¿e przenosiæ siê bezprzewodowo. Tyle, ¿e bywa to bardzo
niebezpiecznie. Szukano wiêc innych ni¿ piorun form przenoszenia
sygna³ów. Na prze³omie XIX i XX wieku wykorzystano fale radiowe, w
drugiej po³owie XX wieku pomoc¹ tele³¹cznoœci przyszed³ kosmos. 

2.2.1 Telewizja z kosmosu 
W opublikowanym w 1945 roku artykule, “Przysz³oœæ œwiatowego

komunikowania” futurolog Artur C. Clarke przewidzia³ i opisa³
wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do potrzeb telekomunikacji. Jeœli
radiow¹ stacjê przekaŸnikow¹ umieœciæ na sztucznym satelicie Ziemi w
pewnej, dok³adnie wyznaczonej, odleg³oœci ponad równikiem, to wówczas
- niejako “wisz¹c” stale nad jednym punktem Ziemi - jej nadajnik mo¿e
transmitowaæ sygna³y pokrywaj¹c obszar mniej wiêcej równy jednej trzeciej
powierzchni naszej planety. Orbita na której musz¹ siê znajdowaæ satelity,
odleg³a od Ziemi o 35 790 km, zwana jest geostacjonarn¹. Na czeœæ
pomys³odawcy bywa te¿ okreœlana jako orbita Clarke'a. 

Pierwsze próby przesy³ania sygna³ów w kosmos, aby nastêpnie
odbieraæ je na Ziemi, prowadzono w latach 1958-1963. Pocz¹tkowo do
odbijania sygna³ów radiowych wysy³anych z Waszyngtonu, a odbieranych
w odleg³ej o tysi¹ce kilometrów stolicy Hawajów, Honolulu wykorzystano
naturalny reflektor: Ksiê¿yc! Jego powierzchnia jednak nadmiernie t³umi³a
sygna³. Rozpoczêto zatem próby ze sztucznymi stacjami odbijaj¹cymi:
najpierw z balonem-satelit¹ Echo 1, którego specjalna aluminiowa pow³oka
dobrze odbija³a nadawane z Ziemi sygna³y. By³y to tzw. pasywne satelity
telekomunikacyjne, wymagaj¹ce budowy potê¿nych stacji nadawczych na
Ziemi.

Nowa generacja satelitów komunikacyjnych ju¿ nie odbija³a, lecz
retransmitowa³a przesy³ane z Ziemi sygna³y. Pierwsze tego typu stacje,
Score i Courier 1b, zosta³y, tak jak dzisiejsze satelity, wyposa¿one w
odpowiedniki kana³ów telewizyjnych, bêd¹ce transponderami, czyli
urz¹dzeniami przekaŸnikowymi. W lipcu 1962 roku satelita Telstar I
umo¿liwi³ bezpoœrednie (inaczej mówi¹c “na ¿ywo” ) transmisje
telewizyjne miêdzy Europ¹ a Stanami Zjednoczonymi. Poprzednio nie
istnia³y techniczne mo¿liwoœci przesy³ania sygna³ów telewizyjnych na tak
wielkie odleg³oœci, z jednej czêœci œwiata do drugiej. Jednak¿e Telstar kr¹¿¹c
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po orbicie eliptycznej, co kilka godzin znika³ za horyzontem - nie móg³
wiêc zapewniæ sta³ej ³¹cznoœci na Ziemi. Dopiero generacja
geostacjonarnych satelitów ³¹cznoœciowych zapocz¹tkowana w 1962 roku
przez Synchron oraz w 1965 przez Early Bird, zapewni³a sta³¹, ca³odobow¹
³¹cznoœæ w obszarze swego zasiêgu.

Od pocz¹tku ery kosmicznej, czyli pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych,  w
kosmosie wokó³ Ziemi umieszczono dziesi¹tki tysiêcy sztucznych
satelitów. Wiêkszoœæ z nich sp³onê³a w atmosferze ziemskiej, niemniej
nadal na ró¿nych orbitach kr¹¿¹ nadal tysi¹ce sztucznych obiektów, a ich
liczba z roku na rok wzrasta. W wiêkszoœci s³u¿¹ one ró¿nym formom
³¹cznoœci, przede wszystkim wojskowej.

Satelitów geostacjonarnych, to znaczy obiektów znajduj¹cych siê na
orbicie Clarke'a, umieszczono znacznie mniej. Ale i tak orbita ta jest mocno
zat³oczona. Na szczêœcie nowa technologia umo¿liwia ich umieszczanie
bardzo blisko siebie. Dziêki swemu du¿emu zasiêgowi satelity te
zapewniaj¹ ³¹cznoœæ w skali globalnej. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
teoretycznie wystarczaj¹ zaledwie trzy satelity umieszczone nad równikiem,
aby stworzyæ system ³¹cznoœci, który zapewnia natychmiastowe
przekazywanie sygna³u z dowolnego punktu na Ziemi do wszelkich innych
miejsc na planecie. Te trzy satelity powinny byæ równo rozmieszczone, na
przyk³ad jeden mo¿e siê znajdowaæ siê nad Oceanem Indyjskim, drugi -
nad Atlantykiem, a trzeci - nad Oceanem Spokojnym.

Mimo i¿ era telewizji satelitarnej zaczê³a siê w 1962 roku i obecnie
powszechnie wykorzystuje siê satelity dla retransmisji programów
radiowych i telewizyjnych na wiêksze odleg³oœci, to prawdziwa telewizja
satelitarna pojawi³a siê dopiero w latach osiemdziesi¹tych. Dok³adnie w
1989 roku, sygna³ satelitarnego zacz¹³ docieraæ wprost do mieszkañ i
domów.

Bezpoœrednia telewizja satelitarna opiera siê na technicznie
zmodyfikowanej zasadzie. Sygna³ przesy³any jest z Ziemi do satelity DBS
(Direct Broadcast Satellite, satelita bezpoœredniego nadawania) w
specjalnym, wysokim paœmie czêstotliwoœci, które nazwano pasmem Ku.
Transpondery satelity wzmacniaj¹ i zmieniaj¹ jego czêstotliwoœæ, aby
mo¿na by³o program odbieraæ na ma³ych, o œrednicy 30-90 cm,
parabolicznych antenach domowych. Odbiornik telewizyjny, poza anten¹
dachow¹ skierowan¹ wprost na satelitê (aby mieæ go w linii widzenia), musi
byæ dodatkowo wyposa¿ony w odbiornik satelitarny (wzmacniacz sygna³u
i selektor kana³ów) oraz konwerter, czyli urz¹dzenie przenosz¹ce sygna³
telewizyjny z pasma Ku (gigaherców) w pasmo telewizji konwencjonalnej.

W ci¹gu ostatnich dwudziestu piêciu lat telekomunikacja satelitarna
rozwija³a siê niezwykle szybko, tak oczywiste s¹ bowiem jej zalety. Przede
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wszystkim s³u¿y³a miêdzykontynentalnej ³¹cznoœci telefonicznej i
telegraficznej, stanowi¹c dla wielu krajów lepsz¹ alternatywê ni¿ naziemne
sieci przekaŸników i kable podmorskie. Zrozumia³e przeto, ¿e jej rozwój
by³ g³ównie dzie³em wielkich terytorialnie i przemys³owo rozwiniêtych
pañstw. 

Zalety ³¹cznoœci satelitarnej by³y jednak tak wielkie, ¿e równie¿
mniejsze lub s³abiej rozwiniête kraje, nie buduj¹ce w³asnych rakiet ani nie
maj¹ce mo¿liwoœci konstrukcji w³asnych satelitów, dostrzeg³y w niej szansê
rozwi¹zania w³asnych problemów. Pod egid¹ wielkich mocarstw powsta³y
ró¿ne systemy satelitarnej telekomunikacji dla celów ³¹cznoœci globalnej.

Jako pierwszy, w 1964 roku, zosta³ utworzony INTELSAT
(International Satellite Consortium). Organizacja skupia obecnie ponad sto
krajów cz³onkowskich. 

Oprócz niego dzia³aj¹ liczne wyspecjalizowane systemy satelitarne
globalnej ³¹cznoœci. Na przyk³ad INMARTSAT s³u¿y nawigacji morskiej,
u³atwia ³¹cznoœæ miêdzy statkami i ich armatorami. Wszystkie, nawet
niewielkie statki s¹ wyposa¿ane w anteny satelitarne, bowiem najwiêksza
firma ubezpieczeniowa, londyñski Lloyd, pocz¹wszy od 1990 roku nie
ubezpiecza statków nie wyposa¿onych w œrodki ³¹cznoœci satelitarnej i
GPS. 

Pierwszy system krajowy ³¹cznoœci satelitarnej w ZSRR, Mo³nia,
uruchomiony zosta³ w 1965 roku, a wiêc jeszcze w pierwszym okresie
rozwoju satelitów komunikacyjnych. Systemy krajowe stworzy³y nastêpnie
takie kraje jak Kanada, Stany Zjednoczone, Indie, Japonia.

Na razie satelity zapewniaj¹ g³ównie programy telewizyjne, ale mo¿liwe
jest odbieranie tak¿e danych z Internetu. Dla celów orientacji stworzono
Global Positionning System, GPS, system nawigacji satelitarnej. Niewielkie,
coraz tañsze aparaty GSM pomagaj¹ ju¿ nie tylko ¿o³nierzom i
marynarzom, ale tak¿e ratownikom, turystom i kierowc¹. 

Wkrótce sieæ satelitarna po³¹czona z globaln¹ sieci¹ komórkow¹ z
dostêpem do Internetu stworzy zarówno ziemsk¹ jak i kosmiczn¹ sieæ
medialn¹. 
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Eksplozja i implozja mediów:
konwergencja cyfrowa 
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Siódma mediamorfoza: wirtualne multimedia 
Bity mo¿na mieszaæ, a wiêc istot¹ przekazu cyfrowego jest potencjalna

multimedialnoœæ. Niemal ka¿dy komputer oferuje u¿ytkownikowi
mo¿liwoœæ nagrywania CD-ROM i DVD, w które ³¹cz¹ tekst i nieruchome
obrazy z dŸwiêkowymi i wideo klipami, jak równie¿ mo¿liwoœæ po³¹czenia
siê (telefonicznego) z sieci¹ globaln¹ i dostêpu do ogromnych zasobów
tekstowych i audio/wizualnych informacji. 

Ósma mediamorfoza: globalne infostrady

Era wspó³czesnej telekomunikacji ma swoje fazy i etapy, mo¿na w niej
wyró¿niæ:

Epokê przewodow¹ (1844-1900), czyli pocz¹tki telegrafu i telefonu,
Epoka bezprzewodow¹ (1900-1970), czyli pocz¹tki radia i telewizji, 
Epokê multimedialnej sieci globalnej - rozpoczêta w 1970 roku, czyli

od pojawienia siê Internetu do chwili obecnej.
Internet ze wzglêdu na sw¹ szczególn¹ kombinacjê w³aœciwoœci (w

uprzednich systemach uznawanych za wykluczaj¹ce siê) ma niespotykane
atrybuty. Pierwszym z nich jest harmonijne wspó³istnienie Internetu ze
wszystkimi technikami telekomunikacji i teleinformacji. Ka¿dy wczeœniejszy
system eliminowa³ jak¹œ wczeœniejsz¹ formê komunikacji. Internet
natomiast rozwija siê w symbiozie i synergii z wczeœniejszymi formami
komunikacji, bêd¹c podglebiem dla ich dalszego rozwoju.

Dziewi¹tamediamorfoza: medialna mobilnoœæ 

“Wypasiony” telefon komórkowy zawiera ma wiele mediów w jednym:
radio, aparat foto, kamerê wideo, odtwarzacz muzyki, dyktafon, internet,
tv, telegraf i email, wideokonferencje, ³¹cznoœæ, satelitarna, zegarek,
kalendarz, notes, i Bóg wie co jeszcze. Jednak te media, gdy s¹ w³¹czone
w ma³e i mobilne urz¹dzenie, s¹ u¿ywane inaczej ni¿ media podobne, lecz
stacjonarne, lub tradycyjne. 
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1 Siódma mediamorfoza: wirtualne multimedia  

1.1 Supermaszyna: od abakusa do komputera
Obok mówienia, podstaw¹ ludzkiego wspó³dzia³ania w procesie pracy

by³o liczenie. Wykonuj¹c obliczania, iloœci owiec, arów pola, pudów zbo¿a,
cz³owiek u¿ywa³ naturalnych liczmanów (palców) oraz prostych sposobów
i urz¹dzeñ. Najprostszym sposobem zapisu by³o karbowanie kresek na kiju,
a sposobem liczenia - odk³adanie kamieni. Od ³aciñskiego s³owa “calculus”
(kamieñ) pochodzi ³aciñskie okreœlenie rachunków, kalkulacji. Jednym z
prostych urz¹dzeñ do obliczeñ by³ wynaleziony ponad trzy tysi¹ce lat temu
przyrz¹d zwany po grecku “abaks”, a po ³acinie “abacus”. Jest to zwyk³a
prostok¹tna deska z wy¿³obionymi rowkami, w których u³o¿one kamyki
oznaczaj¹ poszczególne pozycje przedstawianej cyfry. Dodawanie i
odejmowanie jest równie proste jak liczenie na palcach - wykonuje siê je
dorzucaj¹c lub ujmuj¹c kamienie w odpowiednich rzêdach. Chiñczycy i
Japoñczycy u¿ywali podobnych instrumentów,sorobanów, pos³uguj¹c siê
nimi z ogromn¹ wpraw¹. Jeszcze w 1986 roku japoñski rachmistrz pokona³
amerykañski elektryczny kalkulator, licz¹c na tradycyjnym urz¹dzeniu. 

Abakusu u¿ywano w Europie a¿ do XVIII wieku, kiedy wypar³o go
liczyd³o. Dziêki trwa³ej ramie z przesuwanymi na prêtach kulkami, mo¿na
szybko i na ogó³ bez pomy³ek wykonywaæ na nim proste operacje
dodawania i odejmowania. Przyrz¹d ten przez d³ugie lata ca³kowicie
zaspakaja³ potrzeby rachmistrzów. Dopiero era nowo¿ytna, a w³aœciwie
datuj¹cy siê od koñca œredniowiecza dynamiczny rozwój handlu, nauki i
rzemios³a, stworzy³ zapotrzebowanie na szybsze dzia³aj¹ce urz¹dzenia.
Wczeœniejsze wynalazki w dziedzinie urz¹dzeñ mechanicznych, jak zegar
i inne automaty, pozwoli³y na konstrukcjê nowego typu maszyny - maszyny
wykonuj¹cej operacje arytmetyczne, to znaczy arytmometru. 

Jedn¹ z pierwszych prób zautomatyzowania obliczeñ podj¹³ na
pocz¹tku XVII wieku Szkot John Napier, twórca pojêcia logarytmu. Do
mno¿enia bardzo du¿ych liczb wynalaz³ on specjalne sztabki rachunkowe.
W 1642 roku dziewiêtnastoletni Francuz Blaise Pascal, póŸniejszy s³ynny
matematyk i myœliciel, zbudowa³ dla kantoru handlowego swego ojca
maszynê s³u¿¹c¹ do szybkiego dodawania i odejmowania. By³ to pierwszy
mechaniczny kalkulator.

W trzydzieœci lat potem, rozwijaj¹c pomys³ Pacala poprzez
wprowadzenie dodatkowego mechanizmu zwanego ko³em krokowym,
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niemiecki matematyk i filozof, Gottfried Leibniz, skonstruowa³ maszynê
zdoln¹ nie tylko dodawaæ i odejmowaæ, ale tak¿e mno¿yæ i dzieliæ.
U¿ywane jeszcze do niedawna w ksiêgowoœci tzw. krêcio³ki arytmetyczne,
oparte by³y na jego konstrukcji.

1.2 Babbage i jego wspania³e licz¹ce machiny
Sta³y rozwój nauki, techniki oraz morskiej nawigacji narzuca³ coraz

wiêksze wymagania rachmistrzom oraz tworzy³ nowe potrzeby w zakresie
obliczeñ matematycznych. Pod koniec XVIII wieku, gdy rewolucyjny rz¹d
francuski wprowadzi³ dziesiêtny system miar k¹towych, francuski
matematyk baron Gaspard Riche de Prony wskaza³ na koniecznoœæ
opracowania szybszych metod obliczania dok³adniejszych tablic
matematycznych.

Wyzwanie barona de Prony podj¹³ angielski konstruktor Charles
Babbage. Dodatkowo by³ on zainteresowany popraw¹ rzetelnoœci tablic
nawigacyjnych, bowiem tak wa¿ny dla marynarki angielskiej Almanach
Nautyczny roi³ siê od b³êdów drukarskich. Na podstawie metody obliczeñ
zaproponowanej przez de Prone'go mia³a dzia³aæ jego specjalna machina
licz¹ca. Aby unikn¹æ b³êdów przy przepisywaniu wyników, zaplanowa³
automatyczne ich drukowanie. W 1822 roku Babbage przedstawi³ projekt
trwale zaprogramowanego kalkulatora, do obliczania i tabularyzowania
wielozmiennych funkcji metod¹ ró¿nic skoñczonych. Nazwa³ go “maszyn¹
ró¿nicow¹”. Mia³ to byæ ogromnie z³o¿ony uk³ad kó³ zêbatych, trybów i
przek³adni. Dziêki poparciu Londyñskiego Towarzystwa Astronomicznego
Babbage zdoby³ odpowiednie fundusze na budowê tej maszyny. 

Prace nad maszyn¹ posuwa³y siê wprawdzie powoli naprzód, lecz po
czterech latach bez rezultatu, ostre spory konstruktora z g³ównym
wykonawc¹ uniemo¿liwi³y ich kontynuacjê. Babbage zacz¹³ myœleæ o
nowej, lepszej maszynie, jeszcze bardziej skomplikowanej i
wielozadaniowej. Zamierza³ w niej wykorzystaæ wynalazek kart
perforowanych, z pomoc¹ których Francuz Joseph Jacquard (1801)
zautomatyzowa³ pracê krosien tkackich w warsztatach w Lyonie. Babbage
pragn¹³ wykorzystaæ je do sterowania prac¹ nowej maszyny, która - jak
obrazowo napisa³a jego najbli¿sza wspó³pracowniczka, lady Ada, córka
s³ynnego poety Lorda Byrona: “ma tkaæ wzory algebraiczne tak, jak krosna
Jacquarda tkaj¹ kwiaty i liœcie.”

Maszyna ta, znacznie bardziej z³o¿ona od swej poprzedniczki, mia³a
sk³adaæ siê z procesora wprowadzanych danych, który Babbage nazwa³
“m³ynem”, oraz z pamiêci, nazwanej przez niego “magazynem”. Nawiasem
mówi¹c, s¹ to, podstawowe elementy wspó³czesnego komputera.

A¿ do œmierci Babbage nie zdo³a³ skoñczyæ maszyny, lecz zachowany



129

czêœciowy prototyp jest imponuj¹cy. Dosyæ powiedzieæ, ¿e elementy, które
przechowuje Muzeum Techniki w Londynie, by³y dopasowane z
dok³adnoœci¹ do jednej tysi¹cznej cala! Jednak mimo takiej precyzji, by³a
to po prostu zbyt z³o¿ona i wielka konstrukcja, aby mog³a sprawnie
mechanicznie dzia³aæ. “Machina ró¿nicowa” musia³aby mieæ rozmiary
boiska do pi³ki no¿nej, a do jej napêdzania niezbêdne by³oby kilka
parowych lokomotyw.

Pomys³y Babbage*a, tak bardzo wyprzedzaj¹ce epokê w której ¿y³, nie
zosta³y jednak ca³kowicie zapomniane. Jego propozycje od¿y³y w
konstrukcji maszyn statystycznych i komputerów. Jedn¹ z nich by³o u¿ycie
kart perforowanych w pierwszych komputerach. Inne idee dotyczy³y
pewnych rozwi¹zañ wewnêtrznej architektury maszyn licz¹cych. Dlatego
te¿ w³aœnie Babbage, konstruktor olbrzymich, chocia¿ niestety nie
dzia³aj¹cych machin matematycznych, uznawany jest za prekursora budowy
tak dzisiaj wspaniale dzia³aj¹cych i tak ma³ych komputerów.

1.3 Konstruktorzy maszyn licz¹cych
W drugiej po³owie XIX wieku nast¹pi³ szybki postêp w konstrukcji

maszyn licz¹cych. W 1855 roku dwaj bracia - George i Edward
Scheutzowie - przywieŸli z Niemiec do Anglii maszynê licz¹c¹ zbudowan¹
wedle innego projektu Babbage'a. Jej ulepszony model by³ wykorzystany
do obliczania tablic statystycznych œredniej d³ugoœci ¿ycia, potrzebnych do
ustalania stawek ubezpieczeniowych. 

Nastêpny krok ku mechanizacji obliczeñ uczyni³ William S. Burroughs,
buduj¹c specjaln¹ drukuj¹c¹ maszynê do ksiêgowania. W latach
osiemdziesi¹tych XIX wieku amerykañski statystyk Herman Hollerith
skonstruowa³ maszynê do opracowania danych spisu powszechnego w
Stanach Zjednoczonych. Informacje spisowe zapisywano na kartach
dziurkowanych (ich wzór by³ jeszcze niedawno w u¿yciu), które nastêpnie
odczytywa³y elektroniczne czujniki. Sygna³y rejestrowa³o urz¹dzenie
licz¹ce, zwane tabulatorem. Po pewnych udoskonaleniach maszyna
Holleritha sta³a siê sorterem - maszyn¹ powszechnie u¿ywan¹ do
masowych obliczeñ statystycznych. Zachêcony sukcesem swej maszyny,
Hollerith za³o¿y³ przedsiêbiorstwo produkuj¹ce maszyny licz¹ce, które w
1924 roku zosta³o nazwane International Business Machines. Tak powsta³
IBM, z czasem najwiêkszy w œwiecie producent wszelkich maszyn
biurowych i komputerów, konstruktor póŸniejszego s³ynnego modelu IMB
PC, komputera osobistego, pradziadka niemal ka¿dego (z wyj¹tkiem
Mcintosha) modelu komputera biurkowego.

Elektromechaniczn¹ technikê obliczeniow¹ na zasadach logicznego
programowania opar³ Leonardo Torres. Jako pierwszy zbudowa³ w 1915
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roku w Hiszpanii maszynê mog¹c¹ podejmowaæ decyzje o metodzie
dalszych obliczeñ w zale¿noœci od uzyskiwanych wyników poœrednich.
Wykaza³ jej przydatnoœæ dla rozwi¹zywania koñcówek szachowych, a tak¿e
dla praktycznych zastosowañ matematyki. 

W 1931 roku Vannebar Bush zaprojektowa³ pierwszy komputer
analogowy, nazwany analizatorem ró¿nicowym. Zmiany wartoœci
zmiennych w równaniach matematycznych by³y przedstawiane jako
wahania napiêcia pr¹du, tak i¿ operacje algebraiczne by³y przetwarzane na
zmiany napiêæ w uk³adach elektrycznych. W dwa lata póŸniej w Anglii
Douglas Hartree wraz z Arturem Potterem zbudowali, z elementów
wartych zaledwie dwadzieœcia funtów szterlingów, komputer analogowy.
Potrafi³ on rozwi¹zywaæ równania z okreœlon¹ i wielk¹ dok³adnoœci¹.
Hartree jako pierwszy uczony wykorzysta³ swoje urz¹dzenie do
wykonywania obliczeñ z dziedziny atomistyki. 

Ówczesne komputery, nale¿¹c do tak zwanej generacji zerowej,
wykorzystywa³y jedynie elektrotechnikê, a wiêc przekaŸniki
elektromechaniczne oraz analogowe uk³ady elektryczne. By³y jednak
wa¿nym osi¹gniêciem techniki swoje epoki. Po nich pojawi³y siê
komputery nastêpnej generacji, czyli w pe³ni elektroniczne maszyny
cyfrowe. Rozpoczê³a siê nowa era techniki przetwarzania informacji.

Nowoczesny komputer jest bowiem i bardzo prosty i bardzo z³o¿ony.
Prosty, poniewa¿ rzeczywiœcie wszystko co potrafi - to dodawaæ,
odejmowaæ i porównywaæ liczby, a w³aœciwie stany elektroniczne
odzwierciedlaj¹ce dwie cyfry 0 i 1. Jest on równoczeœnie skomplikowany,
poniewa¿ wszystkie operacje, jakich wykonania siê od niego ¿¹da, musz¹
zostaæ sprowadzone (przez programistê) do tych prostych operacji.

Nowoczesny komputer jest realizacj¹ pomys³u logicznego angielskiego
matematyka i kryptografa Alana Turinga. W 1936 roku zajmowa³ siê on
problemem z dziedziny czystej matematyki -  mo¿liwoœci¹ u¿ycia metod
standardowych, schematycznych, do znajdowania rozwi¹zañ problemów
matematycznych . Wiele czynnoœci matematyków przy dowodzeniu
teorematu sprowadza siê bowiem do mechanicznego operowania
symbolami wedle okreœlonych  regu³. 

Procedura mechaniczna jest krokowym, dok³adnie okreœlonym,
jednoznacznym operowaniem symbolami. Wyra¿a j¹ algorytm, opis
postêpowania w ka¿dym wyznaczonym stanie. Przyk³adowo mówi¹c,
zachowanie urzêdnika, zw³aszc za wzorowego urzêdnika, dyktuje algorytm
wyznaczony przez przepisy prawne, pragmatykê s³u¿bow¹ oraz dane, które
posiada. W idealnym przypadku jego decyzja jest z góry okreœlona przez te
w³aœnie elementy, nie ma w niej miejsca na dowolnoœæ, zwan¹ w tym
przypadku samowol¹. 
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Naœladuj¹c postêpowanie urzêdnika mo¿na zbudowaæ maszynê zdoln¹
do przetwarzana danych (symboli) w analogiczny sposób. Zas³ug¹ Turinga
jest stworzenie szczególnie eleganckiej i prostej postaci takiej maszyny,
nazywanej na jego czeœæ Maszyn¹ Turinga. Dodam, ¿e w czasie II wojny
œwiatowej Turing w decyduj¹cy sposób przyczyni³ siê do z³amania kodu
niemieckiej maszyny szyfruj¹cej, Enigmy, tworz¹c podstawy nowoczesnej
kryptografii i deszyfrowania. Wspó³pracowa³ te¿ przy tworzeniu
zbudowanego na elektronicznych urz¹dzeniach przekaŸnikowych
komputera Colossus, który by³ wykorzystany do szybkiego odczytywania
zakodowanych niemieckich depesz wojskowych i dyplomatycznych. 

Maszyna jest abstrakcyjna - zamiast arkusza papieru ma wyobra¿on¹
nieskoñczon¹ jednorzêdow¹ taœmê na której kratkach zapisuje symbole.
Ka¿da komórka taœmy mo¿e byæ albo pusta lub zawieraæ jeden symbol ze
skoñczonego ich zbioru, np. liczb lub liter alfabetu. Maszyna Turinga ma
jakby "g³owicê odczytuj¹co-zapisuj¹c¹", mo¿e wiêc okreœlaæ jaki symbol
znajduje siê w danej komórce oraz zmieniæ go na inny, oczywiœcie wedle
wskazanych regu³.  W ka¿dym momencie maszyna koncentruje siê tylko na
jednym symbolu, a w³aœciwie na jednej komórce taœmy. W zale¿noœci od
swego wewnêtrznego stanu (podana instrukcja) i tego, co "odczytuje" w
badanej komórce (dane), reaguje zapisuj¹c symbol (lub po prostu
pozostawiaj¹c poprzedni), a nastêpnie przechodz¹c do innej komórki oraz
zmieniaj¹c swój stan. 

Maszyna sk³ada siê zatem z dwóch czêœci: skoñczonego zbioru nie
zmienianych w czasie dzia³ania regu³ postêpowania,wbudowanych w
mechanizm oraz taœmy o nieograniczonej d³ugoœci, na której mo¿na
zapisywaæ ró¿ne informacje. 

Taœma jest podzielona na komórki, z których ka¿da mo¿e zawieraæ
tylko jeden symbol, jest tam te¿ znacznik wskazuj¹cy, która komórka jest
w danym momencie badana. Taœma zawiera dane - ruch znacznika wzd³u¿
taœmy jest sterowany przez regu³y dzia³ania.

Maszyna Turinga to jakby logiczna dusza komputera. Bez wzglêdu na
sw¹ pomys³owoœæ, by³aby jedynie zabaw¹ logików i mia³a bardzo
ograniczony wp³yw na nasz¹ kulturê, gdyby nie znalaz³a fizycznego
ucieleœnienia w modelu komputera Johna von Neumanna. Mniej wiêcej w
dziesiêæ lat po pierwszej sugestii Turinga, inny wielki matematyk John von
Neumann i kilku jego kolegów uœwiadomi³o sobie znaczenie logicznego
schematu Turinga i zaczê³o pracowaæ nad jego urzeczywistnieniem w
uk³adach fizycznych, które dzia³a³y jako procesory logiczne. O³ówek i
papier zast¹pili wszak¿e pró¿niowymi lampami elektronicznymi.
Elektroniczna wersja Maszyny Turinga pracowa³a miliony razy szybciej ni¿
matematyk stosuj¹cy  regu³y i stosowne do nich pisz¹cy symbole.
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Prace nad maszynami do szybkich obliczeñ, które funkcjonowa³y
wed³ug systemu zerojedynkowej algebry Boole'a, a w wymiarze
mechanicznym z³o¿one by³y z prze³¹czników elektromagnetycznych,
rozpoczêto tu¿ przed II wojn¹ œwiatow¹. W 1937 roku Claude Shannon
oraz George Stibitz pracuj¹c oddzielnie, skonstruowali elektryczne obwody
prze³¹czaj¹ce wed³ug zasad Boole'a. By³ to niezwykle celny i owocny
pomys³. W 1944 roku, wykorzystuj¹c tê sam¹ ideê, w laboratorium
Harvardu przy wspó³pracy firmy IBM zbudowano komputer Mark 1.
Potrafi³ on mno¿yæ dwie 23-cyfrowe liczby w czasie piêciu sekund. Jak na
owe czasy rezultat by³ imponuj¹cy, chocia¿ dzisiejszy kalkulator
kieszonkowy mno¿y je w ci¹gu u³amka sekundy. Jeden z twórców tego
urz¹dzenia napisa³ po latach, ¿e szum elektromechanicznych przekaŸników
sumatora Mark 1 przypomina³ “pokój pe³en szyde³kuj¹cych kobiet”. Na
analogicznej zasadzie zbudowany zosta³ inny komputer, IBM ASCC
(Automatic Sequence Controlled Computer), który w czasie wojny
wykorzystywa³a amerykañska marynarka wojenna. Jest on uwa¿any za
prototyp nowoczesnego komputera.

Potrzeby wojska wynikaj¹ce z rozwoju nowych rodzajów broni w
okresie drugiej wojny œwiatowej ogromnie przyspieszy³y prace nad
maszynami licz¹cymi. W czasie drugiej wojny œwiatowej wiêkszoœæ
zamówieñ na szybkie obliczenia pochodzi³a od in¿ynierów i badaczy
zaanga¿owanych w projektowanie samolotów i pocisków balistycznych. Ich
potrzeby obliczeniowe by³y tak wielkie, ¿e ¿adne tradycyjne metody nie
mog³y im sprostaæ. Artyleria domaga³a siê maszyn, które liczy³yby tak
szybko, jak leci sam pocisk. Technika radarowa, wynaleziona do celów
wojskowych, wprowadzi³a metodê szybkiego pomiaru odleg³oœci za
pomoc¹ fal elektromagnetycznych. Tu równie¿ potrzebowano szybkich
maszyn licz¹cych do interpretacji wyników. Nieco póŸniej potê¿nym
impulsem dla automatyzacji obliczeñ sta³ siê projekt Manhattan — zadanie
budowy bomby atomowej.

W 1941 roku w Niemczech in¿ynier Konrad Zuse skonstruowa³
pierwszy komputer o sterowanym programie dzia³ania, oznaczony jako Z3.
Dzia³a³ on w w systemie binarnym i operowa³ notacj¹
zmiennoprzecinkow¹. Zuse stworzy³ te¿ jêzyk algorytmiczny PK,
prekursora póŸniejszych znanych jêzyków komputerowych PL/1 i AGOL
68. Choæ maszyna Zusego wyprzedzi³a sw¹ konstrukcj¹ inne komputery,
jej wp³yw na przemys³ elektroniczny zaznaczy³ siê dopiero kilka lat po
wojnie, gdy Zuse wyemigrowa³ siê do Stanów Zjednoczonych. W
hitlerowskich Niemczech jego komputer nie zdo³a³ na szczêœcie znaleŸæ
zastosowania.

Pierwsze maszyny licz¹ce, na przyk³ad wspomniany powy¿ej komputer
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ASCC, dzia³a³y szybko, ale ich elektromagnetyczny uk³ad przerzutników
o du¿ej bezw³adnoœci nie zezwala³ na naprawdê szybkie liczenie.
Naukowcy potrzebowali czegoœ zupe³nie nowego, nowej generacji
komputerów.

Zwiastunem zmian sta³ siê ukoñczony w 1946 roku komputer ENIAC,
czyli Electronic Numerical Integrator and Computer, pierwszy
elektroniczny komputer cyfrowy, u¿ywaj¹cy ju¿ nie elektromagnetycznych
przekaŸników, ale lamp elektronowych. Zbudowali go J.W. Mauchly i J.P.
Eckert z Uniwersytetu Pensylwanii na zlecenie Departamentu Balistyki
Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych. Lutowanie 500 tysiêcy
po³¹czeñ potrzebnych dla 18 tysiêcy lamp elektronowych zajê³o dwa i pó³
roku! ENIAC wykonywa³ piêæ tysiêcy operacji na sekundê, co obecnie
bêd¹c wrêcz ¿ó³wim tempem, wówczas stanowi³o wielki skok w
porównaniu do komputerów “zerowej”, czyli elektromagnetycznej
generacji.

Jednak powa¿n¹ niedoskona³oœci¹ tego komputera by³a jego
zawodnoœæ  —  psu³ siê nieomal co chwilê, gdy drobny defekt niszczy³
chocia¿ jedn¹ z tysiêcy lamp elektronowych. ENIAC zajmowa³ dwa du¿e
pokoje i zu¿ywa³ tyle energii elektrycznej, co kilka bloków mieszkalnych.
Najwa¿niejsz¹ jego wad¹ by³o to, i¿ nie mia³ programowanej pamiêci, a
rozkazy by³y wprowadzane przez system po³¹czeñ podobnych do dawnych
³¹cznic telefonicznych, czyli przez zwyk³e przewody z koñcówkami
wtykowymi. W rezultacie przeprogramowanie maszyny zajmowa³o nawet
kilka dni, a zespó³ elektryków naprawiaj¹cych obwody i lampy liczy³
kilkanaœcie osób.. 

Niemniej ENIAC skutecznie pracowa³ a¿ do 1955 roku,
Zapocz¹tkowa³ seriê maszyn cyfrowych pierwszej generacji. Jego konstruk-
torzy skonstruowali kolejn¹ maszynê BINAC, ale to rozwi¹zanie nie
zawiera³o ju¿ ¿adnych nowoœci technicznych. Dopiero w 1948 roku firma
IBM wyprodukowa³a nowy typ komputera o nazwie SSEC. Mia³ on
wewnêtrzny program dzia³ania, który móg³ stosownie do uzyskanych
wyników modyfikowaæ swe dzia³anie. Ta prze³omowa idea programowania
pamiêci oraz dzia³ania komputera za pomoc¹ tych samych urz¹dzeñ
sterowniczych, zosta³a wymyœlona przez genialnego amerykañskiego
matematyka pochodzenia wêgierskiego, Johna von Neumanna. W 1946
roku zaproponowa³ umieszczenie instrukcji dla maszyny w pamiêci
wewnêtrznej, w której tak¿e mieœci³y siê dane potrzebne dla obliczeñ.
Komputer móg³ wiêc byæ programowany przez te same zewnêtrzne
urz¹dzenia, klawiaturê czy taœmê perforowan¹, które s³u¿¹ do
wprowadzania danych. Móg³ te¿ szybko i ³atwo zmieniaæ swoje dzia³anie
stosownie do uzyskiwanych wyników poœrednich.
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Now¹ i niezwykle wa¿n¹ cech¹ schematu komputera von Neumanna
by³o to, ¿e programy i dane magazynuje w ten sam sposób, czyli jako ci¹gi
cyfr dwójkowych. Program, tzn. zbiór rozkazów do dodawania,
odejmowania lub manipulowania danymi, jest wprowadzany razem z
samymi danymi do pamiêci komputera. Procesor arytmetyczny maszyny
odró¿nia rozkazy od danych wy³¹cznie na podstawie ich ró¿nego miejsca
w pamiêci. 

Model SSEC zast¹pi³ UNIVAC, który zosta³ u¿yty do prognozy
wyników wyborów prezydenckich w 1952 roku. Poniewa¿ wykona³ to
zadanie lepiej ni¿ wszyscy eksperci, przyczyni³ siê do popularyzacji
okreœlenia “mózg elektronowy” jakim dziennikarze wówczas chêtnie
obdarzali maszyny cyfrowe. 

Komputer z programowan¹ pamiêci¹ jest urz¹dzeniem zupe³nie innej
klasy ni¿ pierwsze egzemplarze maszyn licz¹cych. Z maszyny
wyspecjalizowanej w rozwi¹zywaniu jednego typu zadañ matematycznych
przeobrazi³ siê w urz¹dzenie ogólnego zastosowania, a tym samym zacz¹³
siê nadawaæ do rozwi¹zywania ca³ej gamy bardzo ró¿nych rodzajów
problemów. 

Jednak ówczesny œwiat widzia³ w komputerze jedynie maszynê do
szybkich obliczeñ. Prezes s³ynnego IBM, firmy produkuj¹cej maszyny
biurowe, twierdzi³, ¿e “na rynku œwiatowym jest miejsce na co najwy¿ej
piêæ komputerów.” Zaœ w 1949 roku amerykañskie pismo “Popular
Mechanics” z nadziej¹ pisa³o: “W przysz³oœci komputery mog¹ wa¿yæ
nawet mniej ni¿ pó³torej tony”. Nie dostrze¿ono, ¿e dwa lata wczeœniej, w
1947, trzej amerykañscy naukowcy: William Shockley, John Bardeen oraz
Walter H. Brattain, wynaleŸli na pozór proste urz¹dzenie, które nazwali
tranzystorem. Wkrótce wywo³a³ on prawdziw¹ rewolucjê techniczn¹,
otwieraj¹c epokê mikroelektroniki, czyli zadziwiaj¹cego œwiata, w którym
pó³przewodnik jest lepszy od pe³nego przewodnika. Tranzystor bowiem
— pó³przewodnikowy element wzmacniaj¹cy sygna³y elektryczne —
zast¹pi³ lampê elektronow¹, urz¹dzenie wielce po¿yteczne, ale — jak
wskazywa³em przy opisie pierwszego komputera elektronicznego ENIACa
— skomplikowane w budowie, zawodne, du¿e, nadmiernie grzej¹ce siê i
zu¿ywaj¹ce wiele energii. Tranzystor, ma³y kawa³ek krzemu, zdo³a³
wyprzeæ lampy elektronowe, zwiêkszaj¹c niezawodnoœæ urz¹dzeñ,
obni¿aj¹c koszty ich produkcji, zmniejszaj¹c rozmiary i oszczêdzaj¹c pr¹d.

Efekty krzemowej rewolucji od razu by³y widoczne w nowej, drugiej
generacji komputerów: maszyny znacznie rzadziej siê psu³y, mia³y mniejsze
rozmiary i zu¿ywa³y mniej energii. Zamiast pamiêci rtêciowych
zastosowano w nich pamiêæ ferrytow¹, z materia³u, który w specjalny
sposób siê magnetyzuje pod wp³ywem sygna³ów pr¹dowych. W drugiej
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po³owie lat szeœædziesi¹tych pojawi³y siê komputery trzeciej generacji. Ich
podstaw¹ sta³ siê uk³ad scalony zawieraj¹cy kilka wspó³pracuj¹cych ze sob¹
elementów elektronicznych. Pod pojêciem “p³ytki” rozumie siê
podstawowy uk³ad komputera, przy czym nie jest to jedynie uk³ad
logiczny, ale równie¿ podstawowy modu³ komputera.

W pocz¹tkach ery komputerowej p³ytki takie zestawiano z lamp,
oporników i innych podobnych elementów elektrycznych. Wynalezienie
tranzystorów u³atwi³o ³¹czenie p³ytek, zmniejszy³o znacznie ich rozmiary.
W 1959 roku dwie amerykañskie firmy, Fairchild Semiconductor oraz
Texas Instruments zaczê³y produkcjê uk³adów pó³przewodnikowych z
kilkoma tranzystorami na wspólnej podstawie krzemowej (tzw. chip). W
1961 roku produkcjê uk³adów scalonych podjêto na skalê przemys³ow¹.
Mia³y one jeszcze niewielki stopieñ integracji; pierwszy przemys³owo
produkowany uk³ad zawiera³ jedynie cztery tranzystory oraz dwa rezystory.
Wkrótce tê iloœæ zwiêkszono 25 tysiêcy razy.

Zasadnicz¹ spraw¹ w rozwoju komputerów by³a miniaturyzacja
uk³adów, której miar¹ jest zagêszczenie tranzystorów na jednym kryszta³ku
(chipie) pó³przewodnika. Komputery trzeciej generacji mia³y ju¿ uk³ady
ma³ej i œredniej skali integracji, co pozwoli³o istotnie zmniejszyæ wielkoœæ
maszyn i pobór energii. O ile komputer pierwszej generacji ENIAC
zajmowa³ 140 metrów kwadratowych powierzchni, to mikroprocesor
komputera trzeciej generacji Control Data mieœci³ siê w szeœcianie o
wymiarach 10x10x23 centymetry! Erê minikomputerów rozpocz¹³ w 1965
roku model PDP-8 firmy Digital Equipment. Jego udoskonalon¹ wersjê
sprzedawano za 20 tysiêcy dolarów, podczas gdy cena normalnych
komputerów wynosi³a wówczas od pó³ miliona do miliona dolarów.

Kolejny prze³om technologiczny nast¹pi³ w 1971 roku, kiedy w firmie
INTEL pod kierownictwem m³odego in¿yniera Teda Hoffa
skonstruowano pierwszy uk³ad wielkiej integracji — mikroprocesor
INTEL 4004. Mikroprocesor zawiera³ uk³ad 2300 tranzystorów,
uzupe³nionych przez trzy mikrouk³ady. Te cztery uk³ady tworzy³y system
mikroprocesorowy o mocy obliczeniowej porównywalnej z mo¿liwoœciami
modelu ENIAC.

Procesor systemu komputerowego odpowiednikem “m³ynu” w
machinie Charlesa Babbage'a. O ile jednak XIX-wieczny pierwowzór mia³
zajmowaæ kilkaset metrów kwadratowych i dzia³aæ z szybkoœci¹
hipopotama, to ten procesor INTELa mia³ wymiary zaledwie kilkunastu
centymetrów kwadratowych, a funkcjonowa³ z szybkoœci¹ samolotu
odrzutowego. 

Od tego momentu datuje siê niezwykle szybki rozwój mocy
mikroprocesorów. W 1975 roku opanowano konstrukcjê procesora
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oœmiobitowego czyli takiego, który przetwarza informacje w 8-bitowych
porcjach, nastêpnie 16-bitowego, a na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych
równie¿ 32-bitowego. Mikroprocesor 32-bitowy na powierzchni oko³o 1
cm kwadratowego mia³ 450 tysiêcy tranzystorów i wykonywa³ oko³o
miliona rozkazów na sekundê. 

Z chwil¹ pojawienia siê mikroprocesorów 8-bitowych, powsta³y
mo¿liwoœci budowania ma³ych i tanich podrêcznych komputerów. Ich
wspóln¹ cech¹ jest przede wszystkim niska cena  —  od najtañszych
modeli, w których koszt jednostki centralnej wynosi kilkadziesi¹t dolarów,
do najdro¿szych, nie przekraczaj¹cych kilku tysiêcy dolarów. Ten
powszechnie dostêpny sprzêt zrewolucjonizowa³ pracê umys³ow¹,
organizacjê biur, pisanie ksi¹¿ek, prowadzenie kartotek, rysowanie
projektów. 

Jednoczeœnie ze wzrostem mocy procesorów mala³y koszty ich
wytwarzania, tak i¿ komputer jako urz¹dzenie czwartej generacji móg³ staæ
siê sprzêtem masowego u¿ytku. Na naszych biurkach i w klasach szkolnych
stawiamy dzisiaj maszynê logiczn¹ o mocy miliony razy wiêkszej ni¿
“mózgi elektronowe” lat piêædziesi¹tych i równie¿ miliony tañszej. Prawo
Moore`a z 1967 roku, g³osi, ¿e co pó³tora roku podwaja siê moc
obliczeniowa procesorów. Jak dot¹d ca³kowicie siê sprawdzi³o.
Produkowane masowo s¹ ju¿ gigabajtowe i mocniejsze procesory,
stosowane w domowych komputerach dla gier i zabaw. 

Grupê domowych urz¹dzeñ profesjonalnych reprezentowa³
pocz¹tkowo tylko komputer Apple, o rewelacyjnych parametrach.
Skonstruowany zosta³ przez m³odych in¿ynierów, Paula Jobsa i Steve'a
Wozniaka w ich w³asnej firmie Apple, za³o¿onej w 1976 roku.  W 1982
roku pojawi³ siê nowy model firmy Apple — Lisa. Zastosowano w nim
now¹ formê sterowania, zamiast, a raczej oprócz klawiatury, u¿ywa³ tak
zwan¹ mysz, czyli urz¹dzenie, za pomoc¹ którego operator komputera
bezpoœrednio steruje ruchem kursora na ekranie. Za pomoc¹ klawiatury
wprowadza siê dane, natomiast program i jego opcje szybko i wygodnie
realizuje siê za pomoc¹ “myszki”. Kolejny produkt firmy Apple — model
Macintosh zdoby³ du¿¹ popularnoœæ wœród amerykañskich grafików i
studentów, lecz w œwiecie biznesu przegra³ w konkurencji z najbardziej
znanym obecnie urz¹dzeniem tej klasy, mikrokomputerem IBM PC. 

Pierwszy jego model, IBM PC, powsta³ w 1981 roku. Mia³ 16-bitowy
mikroprocesor, a wiêc znacznie wiêksze mo¿liwoœci ni¿ pozosta³e modele
i dziêki potêdze firmy IBM zapewnione nie tylko oprogramowanie i serwis,
lecz tak¿e dodatkowe wyposa¿enie (drukarki najwy¿szej klasy, pamiêci
zewnêtrzne). IBM stworzy³ standard œwiatowy, w tym sensie, ¿e jego
parametry wyznaczaj¹ standardy innych mikrokomputerów
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profesjonalnych, to znaczy takich które nadaj¹ siê do prac biurowych,
redakcyjnych i przemys³owych na mniejsz¹ skalê.

Nowoœci jest zbyt wiele, aby nale¿a³o je tu przedstawiaæ — i tak
zdezaktualizuj¹ siê zanim ksi¹¿ka ta uka¿e siê drukiem. Nale¿y przeto
siêgaæ do literatury i prasy fachowej, której przecie¿ nie brakuje.

Niemniej muszê wskazaæ, ¿e mikrokomputery, choæ roz-
powszechniaj¹ce siê na skalê masow¹, ani nie zastêpuj¹, ani nie wypieraj¹
tzw. superkomputerów, zdolnych wykonywaæ miliardy operacji w czasie
jednej sekundy. Wiele zadañ naukowych, a zw³aszcza wojskowych wymaga
takich, a nawet jeszcze szybszych komputerów. Równie¿ banki czy linie
lotnicze nie mog¹ siê opieraæ na sieci mikrokomputerowej! 

Nowe technologie pozwalaj¹ jednak mikrokomputery w³¹czaæ, drog¹
telefoniczn¹, w sieci. Mikrokomputer zapewnia nam wówczas ³¹cznoœæ z
informacjami z ca³ego œwiata, staj¹c siê prawdziw¹ stanowiskiem
roboczym. Po³¹czenie komputeru i telefonu otworzy³o nowy rozdzia³ w
historii “globalnej wioski”. 

Obecnie na ca³ym œwiecie wykorzystywane s¹ miliony komputerów
osobistych: od desktopów („na biurko”), poprzez laptopy („do torby”),
notebooki i subnotebooki, do palmtopów („do rêki”) i iPodów (dla
muzyki). Rzecz jasna, oprócz PC funkcjonuj¹ komputery o wiêkszej mocy
obliczeniowej: stacje robocze (workstation), minikomputery, komputery
(du¿e, g³ówne) i superkomputery (np. CRAY). O dekadzie lat 80-tych
powiedziano, ¿e by³a dekad¹ PC-tów, natomiast dekada lat 90-tych sta³a siê
dekad¹ sieci komputerowych.

1.4 Komputer jako maszyna intelektualna 
Czym w istocie jest komputer? Dla u¿ytkowników wielkich

komputerów, a nawet dla niektórych jego programistów i operatorów,
komputer by³ po prostu siln¹ i szybk¹ maszyn¹ licz¹c¹. Tak zreszt¹ go do
niedawna okreœlano. Jeszcze w czterotomowej Encyklopedii Powszechnej
PWN wydanej w 1974 roku has³o "komputer" by³o niezwykle zwiêz³e:
"KOMPUTER (ang.) - matematyczna maszyna". Dopiero w 1987 roku w
Suplemencie has³o zosta³o  rozbudowane do dwóch stron, przy czym
definicja brzmi ju¿ zupe³nie odmiennie: "KOMPUTER (ang.) dawniej
zwany maszyn¹ matematyczn¹ lub obliczeniow¹, urz¹dzenie automatyczne
(zwykle zestaw wielu urz¹dzeñ) przeznaczone do przechowywania,
odszukiwania i przetwarzania informacji.”

Có¿ takiego siê sta³o, ¿e jeszcze na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
uczone gremium przygotowuj¹ce Encyklopediê Powszechn¹ nie zrozumia³o
poprawnie istoty komputera, dostrzegaj¹c w nim jedynie maszynê licz¹c¹,
czyli lepsz¹ odmianê arytmometru? Przecie¿  komputer elektroniczny
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zosta³ wynaleziony w 1946 roku, a w latach szeœædziesi¹tych mia³ ju¿ w
œwiecie bardzo wiele  niematematycznych zastosowañ. Zbigniew Gutowski
pisa³ trafniej:  "Komputer jest urz¹dzeniem elektronicznym
przeznaczonym dla automatycznego przetwarzania informacji wed³ug
zadanych algorytmów". A jaka to jest informacja i jakie algorytmy, to zale¿y
od u¿ytkownika komputera. Czyli od nas.

Komputer,  maszyna intelektualna, nie zmienia œwiata, nie tworzy dóbr
materialnych, nie ingeruje w rzeczywistoœæ materialno-energetyczn¹.
Niemniej pomaga zmieniaæ œwiat, tworzyæ nowe dobra, ingerowaæ w
materiê i energiê. Jest maszyn¹ do przetwarzania informacji, a jednoczeœnie
jest instrumentem wspomagania intelektualnych funkcji cz³owieka. Jego
wykorzystanie w niewielkim stopniu okreœlaj¹ jego parametry fizyczne, w
znacznie wiêkszym - zmieniane programy, a w jeszcze wiêkszym -
zdolnoœci i potrzeby u¿ytkownika. 

Bardzo ciekawe studium o roli komputera  jako wiod¹cej technologii
wspó³czesnoœci napisa³ David Bolter, informatyk i filolog klasyczny z
Uniwersytetu Pó³nocnej Karoliny. Jego ksi¹¿ka Cz³owiek Turinga. Kultura
Zachodu w wieku komputerowym jest  doskona³ym rozwiniêciem tej tezy. 

Komputer jest symbolem naszych czasów, tak jak ko³owrotek i ko³o
garncarskie by³y nim w staro¿ytnoœci, zegar w œredniowieczu, a machina
parowa w dziewiêtnastym stuleciu. Tê pozycjê zawdziêcza swej
uniwersalnoœci i istocie dzia³ania. Komputer nie wykonuje sam ¿adnej
mechanicznej pracy, natomiast mo¿e kontrolowaæ lub pomagaæ w pracy
innych: maszyn i ludzi. 

Dzieje siê tak dlatego, ¿e komputer operuje cyframi w taki sposób, ¿e
mog¹ one przedstawiaæ zarówno liczby (i wykonywaæ wówczas obliczenia),
jak i litery (i wówczas pisaæ teksty) oraz punkty (tak¿e w ró¿nych kolorach,
a wówczas mo¿na rysowaæ nawet kolorowe rysunki). Dziêki temu, ze
surowe dane komputera maj¹ bazê cyfrow¹ mo¿na ³atwo nimi
manipulowaæ — na przyk³ad po ¿mudnym narysowaniu modelu
samochodu mo¿na go ju¿ b³yskawicznie obracaæ, pomniejszaæ, powiêkszaæ,
mierzyæ, modyfikowaæ. 

Komputer mo¿e pomagaæ i wzmacniaæ nasz intelekt. McLuhan
powiedzia³by, i¿ jest przed³u¿eniem mózgu. 

Rozszerzanie wiedzy jest zasadniczym zadaniem uczonego. Ale
przecie¿ mo¿e on tego dokonywaæ dopiero, jeœli sam ju¿ pewn¹ wiedzê
posiada, a z regu³y im ma jej wiêcej, tym bardziej mo¿e zasób ludzkiej
wiedzy wzbogacaæ. Niemniej jednak dostêpnej wiedzy jest tak wiele, ¿e
mo¿e ona jawiæ siê jako informacyjna d¿ungla, gdzie tak ³atwo ca³kowicie
siê zgubiæ. 

Psychologowie dawno odkryli, ¿e istniej¹ wyraŸne granice mo¿liwoœci
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umys³u cz³owieka w absorbowaniu, zapamiêtywaniu i przetwarzaniu
informacji. A przecie¿ nieustanny wzrost zasobów dostêpnych informacji
dawno ju¿ przekroczy³ wszelkie mo¿liwoœci indywidualnego mózgu. Tote¿
zasadnicza dla sprawnego dzia³ania jest umiejêtnoœæ wyszukiwania,
rozpoznawania, dobierania w³aœciwych informacji. W tym celu podejmuje
siê wyprawy do trudno dostêpnych miejsc, przekopuje tony materia³ów,
œwiadomie odrzuca siê dane drugorzêdne. Gdy ju¿ siê wydobêdzie cenne
informacje, musz¹ one byæ w³¹czone w przejrzyste struktury poznawcze
i przedstawione innym w maksymalnie klarownej i zwiêz³ej formie.
Idea³em jest takie uporz¹dkowanie posiadanych i dostêpnych informacji,
aby z owej d¿ungli uformowa³ siê dobrze pielêgnowany ogród nauk.
Niezbêdna jest wiêc kultura naukowa, czyli odwo³uj¹c siê do ³aciñskiego
Ÿród³os³owu, naukowa uprawa informacji.

Komputer jest instrumentem, który pozwala u¿ywaæ i porz¹dkowaæ
wiedzê  ka¿dego z wymienionych rodzajów. Jest wiêc pomocny przy
p l a n o w a n i u ,
tworzeniu,zbieraniu,wnioskowaniu,magazynowaniu,przedstawianiu,
analizowaniu informacji. Jest zatem maszyn¹ uniwersaln¹. Jednak sama
wiedza jest niewystarczaj¹ca. Có¿ bowiem znaczy wiedza bez
wytrenowanego umys³u, który mo¿e ni¹ operowaæ?  Najlepszy nawet
komputer nie eliminuje twórczego wk³adu cz³owieka. Natomiast twórczy
cz³owiek w komputerze znajduje przemyœlnego, szybkiego i nigdy
niestrudzonego pomocnika. 

W 1997 roku po szeœciu emocjonuj¹cych partiach Gari Kasparow
przegra³ z komputerem Deep Blue. Czy jednak maszyna w istocie
pokona³a arcymistrza? Niezupe³nie, komputer by³ od niego w kalkulacjach
szybszy, gdy¿ zatem móg³ lepiej og³a obliczaæ konsekwencje ka¿dego
ruchu. Natomiast gracz szachowy, nawet kiepski, nie bêd¹c w stanie
sprostaæ komputerowi w szybkoœci i mechanicznej pamiêci, opiera siê na
wyobraŸni i zdolnoœciach strategicznych. Jest wiêc prawdziwie inteligentny,
gdy komputer - jakby echem powtarzaj¹c Platona uwagê o piœmie - jest
tylko pozornie inteligentny.

Tak te¿ by³o ze s³ynnym programem  Weitzmana nazwanym “Eliza”.
Komputer odpowiada³ w sposób naœladuj¹cy (czasami wrêcz doskonale)
rozmowê z ¿ywym cz³owiekiem. W istocie by³ oparty na zakodowanych
ogólnikach, wiêc dowodzi³ schematycznoœci zwyk³ej ludzkiej gadaniny.
Daleko mu by³o do prawdziwej sztucznej inteligencji. Ale i tak wywo³ywa³
podziw obserwatorów. 

1.5 Kodowanie analogowe i cyfrowe 
Wynalazki radia oraz telewizji, wraz z wprowadzeniem ³¹cznoœci
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satelitarnej, stanowi¹ kolejne kamienie milowe rewolucji
telekomunikacyjnej. Zarówno jednak telefon, jak i radio oraz telewizja
przekazywa³y sygna³ w formie analogowej, odpowiednio modulowanych
sygna³ów elektromagnetycznych i fal radiowych. Obecnie rozpoczê³a siê
epoka ucyfrowienia niemal wszystkiego. 

Pierwocin dzisiejszej rewolucji cyfrowej mo¿na szukaæ w 1844
roku, gdy Samuel Morse wynalaz³ kod telegraficzny i udoskonali³ telegraf.
Telegraf by³ urz¹dzeniem cyfrowym, choæ nie binarnym. Kolejnym
prze³omowym wynalazkiem w telekomunikacji by³ w 1876 roku telefon.
Powstanie sieci  ³¹cznoœci telegraficznej, a nastêpnie, sieci telefonicznej,
oznacza³o kolejny prze³om w sferze telekomunikowania.

Zmiana obecna polega na upowszechnianiu kodowania cyfrowego
zarówno obrazów, jak i dŸwiêków, a wiêc mowy i pisma, tak¿e obrazów
graficznych. Przekszta³cone na sygna³y cyfrowe mog¹ byæ przesy³ane tymi
samymi kana³ami w tej samej prostej formie, sygna³ów binarnych. Dlatego
tê zmianê okreœla siê jako digitalizacja, czyli cyfrowanie. Podstawa
komunikacji i kultury ulega zatem sygna³owemu ucyfrowieniu. Rewolucja
cyfrowa w tej dziedzinie mog³a siê zacz¹æ dopiero z wynalazkiem
komputera i przetwornika analogowo-cyfrowego. 

Transmisja bitów (komunikacja) - w odró¿nieniu od transmisji atomów
(transport) - jest czymœ wiêcej ni¿ tylko zastêpowaniem w pewnych
sytuacjach przekszta³cania materii przesy³aniem informacji. „Jêzyk” bitów,
jêzyk cyfrowy staje siê uniwersalnym kodem transmisji, umo¿liwiaj¹c ³atwe
operowanie sygna³ami oraz ³¹czenie ró¿nych urz¹dzeñ pos³uguj¹cych siê
kodem cyfrowym. Od pocz¹tku wynalazku pisma ró¿ne formy mediów
rozwija³y siê w trzech sferach, od interpersonalnej, do publicznej i
dokumentów, przez blisko szeœæ tysi¹cleci. Jêzyk cyfrowy zmienia ju¿
istniej¹ce formy komunikowania, zacieraj¹c podzia³y miêdzy strefami. 

Wypada wiêc pokrótce wskazaæ na ró¿nice form kodowania
doœwiadczenia zmys³owego.

Sygna³y, które przenosz¹ informacjê, mo¿na podzieliæ na: analogowe
(ci¹g³e), w ich przypadku wielkoœæ reprezentuj¹ca wiadomoœæ mo¿e
przyjmowaæ dowolne wartoœci ze zbioru nieskoñczenie wielu wartoœci, oraz
dyskretne (nieci¹g³e) - wielkoœæ mo¿e przyjmowaæ tylko okreœlone wartoœci
ze skoñczonego ich zbioru, zwykle zakodowane w postaci cyfr (sygna³
cyfrowy), najczêœciej zer i jedynek (sygna³ binarny).

Informacja analogowa jest ci¹g³a, natomiast informacja cyfrowa jest
dwubiegunowa. Komunikowanie analogowe przekazuje ca³¹ informacjê
obecn¹ w oryginalnym przekazie w formie stale zmiennych sygna³ów, które
odpowiadaj¹ fluktuacji dŸwiêków czy fal œwietlnych wywo³ywanych przez
Ÿród³o informacji. Ludzkie zmys³y s¹ systemami analogowymi, tak jak
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wiêkszoœæ wspó³czesnych mass mediów.
Kod analogowy jest uporz¹dkowany wedle kontinuum zmiany.

Dobrym przyk³adem reprezentacji analogowej czasu jest klepsydra oraz
staro¿ytny zegar wodny. Pokazuj¹ one jak up³ywa czas, jako proces ci¹g³y.
Aby jednak u³atwiæ dok³adne odczytywanie czasu, zegar mechaniczny ma
na tarczy znaki dziel¹ce dobê na godziny, minuty, a nawet sekundy, na nich
czas zmienia siê w sposób skokowy. Taki zegar jest zatem urz¹dzeniem
semi-cyfrowym, podobnie jak jest nim termometr rtêciowy ze skal¹
liczbow¹. Nowoczesny zegarek z wyœwietlaczem cyfrowym jest ju¿
urz¹dzeniem ca³kowicie cyfrowym, wskazuj¹cym czas wprost w postaci
liczb.

Kod cyfrowy to taki kod, którego wszystkie elementy sk³adowe s¹
wyraŸnie od siebie oddzielone, natomiast kod analogowy, to kod którego
elementy dzia³aj¹ w zespoleniu. Taniec baletowy jest kodem analogowym,
dzia³a przez niewerbalne elementy (gesty, postawê, dystans), i dlatego tak
trudno go “zanotowaæ”, natomiast mo¿na zarejestrowaæ z pomoc¹ kamery
filmowej, czy nowoczesn¹ cyfrow¹ kamer¹ wideo.

Wspó³czesne kody komunikowania opieraj¹ siê w coraz wiêkszym
stopniu na sk³adniku kodu cyfrowego. Kody cyfrowe s¹ ³atwiejsze do
modyfikowania, tak¿e pismo ³atwiej zmieniæ ni¿ mowê. Kody arbitralne s¹
kodami cyfrowymi, co u³atwia ich zapisywanie. Kod cyfrowy sk³ada siê z
bowiem z dyskretnych (oddzielnych) jednostek lub znaków. 

Rodzaj medium Analogowe Cyfrowe
osobiste kalendarzyk notatnik komputerowy

(PDA)
interpersonalne gry planszowe gry komputerowe
grupowe wyk³ad w klasie

szkolnej
teleszko³a
(distance learning)

masowe gazeta
telewizja

telegazeta,
telewizja cyfrowa 

Indywidualne fotografia
chemiczna

fotografia
cyfrowa

Przez komunikacjê cyfrow¹ (digitaln¹) rozumiemy konwersjê
dŸwiêków, obrazów i pisma w formê akceptowan¹ przez komputer - ci¹gi
zer i jedynek, które przenosz¹ zakodowan¹ informacjê. Zamiast przenosiæ
oryginaln¹ informacjê przekazu w formie analogowej (jak na przyk³ad na
tradycyjnej p³ycie gramofonowej), dane s¹ próbkowane w czêstych
interwa³ach i zmieniane na cyfry komputerowe.

„Ucyfrowienie” mediów przynosi istotne korzyœci. Jakoœæ transmisji
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ulega radykalnej poprawie, bowiem mniej jest zak³óceñ. Przez kompresjê
sygna³u mo¿na zwiêkszyæ pojemnoœæ kana³u, gdy znajdzie siê sposób na
zmniejszenie liczby bitów potrzebnych do zakodowania przekazu. Mo¿liwy
jest tak¿e przekaz jednego komunikatu w wielu kana³ach, np. jego
równoczesna transmisja i zapis. Mo¿na dorzuciæ dodatkow¹ informacjê, tak
i¿ kana³ staje siê inteligentny, zachowuje siê inaczej w zale¿noœci od
przekazywanej treœci, mo¿e te¿ akceptowaæ informacje od u¿ytkownika.
Przyk³adem jest sterowanie nagraniem magnetowidowym przez sygna³
zawarty w programie telewizyjnym. 

Ucyfrowienie mediów u³atwia nie tylko przekaz i odbiór, lecz równie¿
produkcjê. Tzw. sk³ad komputerowy (DTP) to produkcja ksi¹¿ek, grafiki,
nawet dŸwiêków „na biurku” z pomoc¹ biurowego sprzêtu
komputerowego. W po³¹czeniu z Internetem (WWW) dosyæ prosto tworzy
siê publikacje elektroniczne, dostêpne w skali œwiatowej. Z kolei telewizja
na ¿¹danie (on-demand) oznacza dostarczanie do odbiornika ¿¹danego
programu, zatem u¿ytkownik us³ugi cyfrowej otrzymuje co chce i kiedy
chce, nawet natychmiast. 
Wszystkie media powoli staj¹ siê cyfrowe, zob. tabelka.

1.6 Fonografia cyfrowa 
Od chwili, kiedy w 1877 roku Tomasz Edison po raz pierwszy

zarejestrowa³ g³os ludzki, in¿ynierowie i naukowcy stale próbowali
udoskonaliæ jakoœæ nagrañ i odtwarzania dŸwiêków. Rejestracja dŸwiêku
uleg³a wielu gruntownym przeobra¿eniom. G³oœniki, a w³aœciwie wielkie
kolumny g³oœnikowe o mocy przekraczaj¹cej 100 watów muzycznych i
specjalnymi urz¹dzeniami umo¿liwiaj¹cymi wiern¹ reprodukcjê zw³aszcza
niskich dŸwiêków (o wartoœci zbli¿onej do 20 Hz czyli tzw. dolnego progu
s³yszalnoœci), gramofony ze specjaln¹ wk³adk¹ magnetyczn¹, wyciszonym
silnikiem i elektroniczn¹ regulacj¹ obrotów, wysokiej klasy wzmacniacze z
systemem redukcji szumów Dolby, znakomite magnetofony i noœniki
taœmowe, zapewniaj¹ wielk¹ dynamikê i czystoœæ dŸwiêku. Nie s¹ one
jednak w stanie wyeliminowaæ szumów samej p³yty, które zawsze wyraŸnie
s³ychaæ, gdy tylko cichnie orkiestra. 

Zsada tradycyjnej p³yty gramofonowej pozosta³a niezmienna -
analogowe przetwarzanie fal akustycznych na kszta³t rowków p³yty, a
nastêpnie odwrotne ich przekszta³canie w fale akustyczne w urz¹dzeniu
odtwarzaj¹cym - gramofonie. Udoskonalenia dotyczy³y jednak tylko
mechaniki oraz elektronicznych systemów przetwarzaj¹cych i
wzmacniaj¹cych sygna³, nie zaœ samego systemu kodowania przy rejestracji
i odtwarzaniu dŸwiêku.

Prze³om w technice odtwarzania dŸwiêku nast¹pi³ w 1980 roku, gdy po
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raz pierwszy publicznie pokazano urz¹dzenie o niezwyk³ych parametrach,
p³ytê kompaktow¹, oraz jej odtwarzacz, dyskofon. Aby zrozumieæ ich
dzia³anie, kilka s³ów nale¿y poœwiêciæ odkryciu, bez którego owo
urz¹dzenie by³oby niemo¿liwe. Jest nim laser, czyli szczególne Ÿród³o
œwiat³a.

W odró¿nieniu od œwiat³a wizualnego, które ulega rozproszeniu, laser
daje œwiat³o równoleg³e, czyli wi¹zkê spójn¹ (koherentn¹). Dziêki temu nie
ma du¿ych strat energii, a co wa¿niejsze — wi¹zka promieni mo¿e byæ
bardzo ma³a i precyzyjnie formowana. Mo¿na j¹ przesy³aæ bez
rozproszenia nawet na wielkie odleg³oœci. Gdy za pomoc¹ lasera mierzono
odleg³oœæ Ziemi od Ksiê¿yca, dok³adnoœæ pomiaru osi¹gnê³a rz¹d kilku
centymetrów, przy czym po przebyciu 384 tysiêcy kilometrów, wys³ana z
Ziemi wi¹zka lasera utworzy³a na powierzchni Srebrnego Globu elipsê o
osi zaledwie trzech kilometrów! Drug¹ wa¿n¹ praktycznie cech¹ œwiat³a
laserowego jest jego zmienne natê¿enie. Moc lasera mo¿e byæ bardzo
ró¿na, od kilku miliwatów a¿ do si³y wystarczaj¹cej do str¹cenia rakiety czy
przewiercenia diamentu. Trzeci¹ wa¿n¹ i po¿yteczn¹ cech¹ jest
monochromatycznoœæ, czyli emitowanie œwiat³a o jednej tylko d³ugoœci fali.

Stosowany w p³ytach kompaktowych system rejestracji i odtwarzania
dŸwiêku opiera siê na zasadzie digitalizacji, czyli “ucyfrowienia” dŸwiêków.
Laser jest niezbêdny do odczytania zag³êbieñ w p³ycie kompaktowej, ale
one same s¹ zapisem binarnym dŸwiêku.

Ca³y zakres pomiaru sygna³u analogowego od zera do wartoœci
maksymalnej podzielony jest na wiele przedzia³ów. Najpierw - w fazie tzw.
kwantowania - ka¿dej pomierzonej wartoœci chwilowej próbki przypisuje
siê okreœlon¹ liczbê. Nastêpnie otrzymywanym wartoœciom sygna³u nadaje
siê postaæ ci¹gów cyfrowych, w systemie z³o¿onym z cyfr jeden i zero.

Sens fizyczny przekszta³cenia sygna³u ci¹g³ego, jakim jest fala
akustyczna, polega na przypisywaniu okreœlonych wartoœci liczbowych w
wybranych, rytmicznie odmierzanych momentach. Jeœli tak zwanego
próbkowania dokonujemy dostatecznie czêsto, dok³adnie 44 tytsi¹ce razy
na sekundê, uzyskujemy dobre przybli¿enie do kszta³tu fali akustycznej.
Niemechaniczna konstrukcja odtwarzacza zapewnia, ¿e cisza jest cisz¹,
oczyszczon¹ od szumów uk³adu i zak³óceñ. Rezultatem jest kryszta³owo
czysty dŸwiêk, absolutnie wolny od trzasków, szumów i chropowatoœci
tradycyjnej p³yty gramofonowej. 

Zapis cyfrowy pos³u¿y³ dla stworzenia zupe³nie nowej techniki
odtwarzania dŸwiêku. Tradycyjny gramofon z p³yt¹ d³ugograj¹c¹ wypierany
jest przez dyskofon z p³yt¹ kompaktow¹ (CD).

Historia tego wynalazku jest dosyæ krótka. W 1970 roku firma Philips
rozpoczê³a prace nad p³ytow¹ rejestracj¹ obrazów telewizyjnych. Ju¿ w



144

1972 roku zaprezentowano laboratoryjny model dyskowidu, ale wobec
sukcesów systemu magnetowidowego zaprzestano prac. Dopiero w 1978
roku Phillips po nawi¹zaniu wspó³pracy z firm¹ Sony opracowa³a zasady
nowego systemu przetwarzania sygna³ów fonicznych.

Nawiasem mówi¹c, firma Sony przekona³a swego europejskiego
partnera, ¿e p³yta kompaktowa powinna zawieraæ 75 minut muzyki,
zamiast proponowanych przez Philipsa 60 minut. Jak wspomina prezes
Akio Morita, “chodzi³o o to, aby mo¿na by³o nagraæ Dziewi¹t¹ Symfoniê
Beethovena na jednej p³ycie. Dziewi¹ta bowiem ma specjalne znaczenie dla
Japoñczyków, gdy¿ tradycyjnie jest grana na powitanie Nowego deRoku”
.

Wspó³praca Philipsa i Sony przynios³a doskona³e rezultaty. Ju¿ w 1980
roku pokazano publicznie dyskofon, a w 1982 roku ukaza³y siê pierwsze
nagrania cyfrowe na p³ytach typu kompaktowych. Od tej chwili system CD
sta³ siê standardem œwiatowym, a dyskofony zrobi³y zawrotn¹ karierê. Ich
cena z pocz¹tkowych 1,5 tysi¹ca dolarów, spad³a ju¿ w roku 1985 do 150
dolarów, a cena p³yty kompaktowej z 20 do kilku dolarów. Teraz wypieraj¹
je odtwarzacze plików mp3, jeszcze mniejsze, jeszcze wygodniejsze.

Jeszcze kilka s³ow wyjaœnienia o samym dyskofonie. Nie wystarczy
cyfrowo analizowaæ dŸwiêk, trzeba go tak¿e zapisaæ na p³ycie. Podobnie
jak w przypadku p³yty konwencjonalnej, równie¿ dla produkcji p³yty
kompaktowej potrzebna jest tarcza robocza, z której nastêpnie produkuje
siê negatywowe matryce s³u¿¹ce dla t³oczenia p³yt. Jednak¿e przy produkcji
p³yt kompaktowych tarcza robocza nie jest ¿³obiona mechanicznie za
pomoc¹ rylca diamentowego, ale  œwiat³oczu³ej warstwy jest punktowana
promieniami lasera. Inaczej mówi¹c, muzyka zostaje zakodowana na tarczy
w formie dwójkowej. Oczywiœcie te maleñkie punkty (zwane pits, z
angielskiego: zag³êbienia) nie s¹ dostrzegalne go³ym okiem. Ich wielkoœæ
odpowiada jednej setnej gruboœci w³osa ludzkiego. Jeœli wiêc p³ytê CD,
maj¹c¹ 12 cm œrednicy, powiêkszyæ do wielkoœci boiska pi³karskiego,
dopiero wówczas œrednica pitu wynios³yby oko³o pó³ milimetra, a jego
g³êbokoœæ — jedn¹ dziesi¹t¹ milimetra. Dziesiêæ miliardów takich
zag³êbieñ spiralnie biegnie od œrodka ku krawêdzi p³yty zapisuj¹c jedn¹
godzinê muzyki!

Produkcja p³yty kompaktowej musi siê odznaczaæ niezwyk³¹ precyzj¹
i odbywaæ w ogromnej czystoœci. Hala produkcyjna firmy PolyGram w
Hanowerze, pierwszej i najwiêkszej wytwórni p³yt CD na œwiecie,
przypomina bardziej salê operacyjn¹ ni¿ fabrykê — robotnicy s¹ ubrani w
kombinezony, wszystkie maszyny lœni¹ czystoœci¹, urz¹dzenia
klimatyzacyjne i odpylaj¹ce utrzymuj¹ klarownoœæ powietrza. O ile bowiem
sama p³yta jest "nieczu³a" na zanieczyszczenia, co jest jej wielk¹ zalet¹, to
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a¿ do momentu pokrycia jej ochronn¹ warstw¹ plastiku nie mo¿e byæ
zanieczyszczona najmniejszym py³kiem kurzu, w przeciwnym wypadku
dŸwiêk bêdzie zniekszta³cony. W pomieszczeniach wolnych od py³u p³yta
jest pokrywana cieniuteñk¹ warstw¹ aluminium, aby umo¿liwiæ
promieniom laserowym odnalezienie drogi z p³yty do g³owicy
odtwarzaj¹cej dyskofonu. Nastêpnie jest pokrywana przezroczystym
plastikiem i pakowana w koperty.

O ile tradycyjna p³yta nieŸle odtwarza g³oœn¹ muzykê big-beatow¹,
znacznie gorzej nadaje siê do odtwarzania muzyki symfonicznej, gdzie
czêsto urok utworu polega na przechodzeniu od forte do piano. Natomiast
p³yta CD jest wrêcz idealna do odtwarzania muzyki powa¿nej. Symbol
DDD (najczêstszy) oznacza pe³n¹ cyfryzacjê, tzn. pierwotne nagranie i
odtwarzanie; symbol ADD wskazuje, ¿e pierwowzorem by³o nagranie
analogowe  (np. stara p³yta analogowa) przetworzone na cyfrowe. 

Poznajmy teraz schemat odczytu laserowego. W dyskofonie p³yta
wiruje z prêdkoœci¹ kilkuset obrotów na minutê. Odczytywanie cyfrowej
informacji odbywa siê bez standardowego ramienia z wk³adk¹, która jest
jak wiadomo bardzo wra¿liwa na zanieczyszczenia rowka lub zadrapania
p³yty. Odczytywanie zapisu dokonuje siê metod¹ bezdotykow¹, za pomoc¹
wi¹zki promieni œwietlnych, Nic tu siê nie styka, nic nie obci¹¿a p³yty. P³yta
siê nie zu¿ywa, a podczas normalnego u¿ywania wystarcza okresowe
przetarcie jej œciereczk¹ z kurzu. 

�ród³em promieni w dyskofonie jest laser pó³przewodnikowy.
Promienie s¹ ogniskowane na koñcu teru laserowego przez soczewkê
umieszczon¹ tu¿ pod p³yt¹. Soczewka ta znajduje siê w uchwycie
sterowanym elektromagnetycznie, co umo¿liwia jej regulacjê. System
pryzmatów polaryzuj¹cych jest przezroczysty dla promienia wychodz¹cego
ze Ÿród³a, natomiast zachowuje siê jak zwierciad³o dla promienia odbitego
od œladu zapisu, kieruj¹c go do fotodetektora. Promienie lasera odbijaj¹ siê
od powierzchni p³yty, tj. gdy zapisane jest tam zero, a s¹ wygaszane, gdy
wpadaj¹ w zag³êbienia (czyli gdy zapisany jest jeden). Fotodetektor
skierowuje te sygna³y do urz¹dzeñ realizacji akustycznej. 

Wszystko to zdaje siê tak proste, ale pomyœlmy jakiej precyzji
technicznej wymaga to ma³e, masowo produkowane i takie urz¹dzenie aby
w ci¹gu godziny odtwarzania muzyki bezb³êdnie odczytaæ 10 miliardów
œladów, zapisanych na p³ycie wiruj¹cej z szybkoœci¹ od 200 do 500 obrotów
na sekundê, gdy odleg³oœæ miêdzy œcie¿kami wynosi 1,2 um, zaœ samo
zag³êbienie (pit) ma d³ugoœæ 3 um, g³êbokoœæ 0,1 um.

Zakres dynamiki p³yty CD jest bliski 98 dB, a warto przypomnieæ, ¿e
zdolnoœæ odczuwania dynamiki przez ludzkie ucho siêga 120 dB: w
tradycyjnym gramofonie hi-fi osi¹ga siê maksymalnie 70 dB. Zlikwidowano
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nierównomiernoœæ obrotów p³yty przez regulacjê kwarcow¹. Nie ma
szumów uk³adu, nawet gry nie gra orkiestra, gdy¿ wówczas nie p³yn¹ ¿adne
sygna³y z g³oœników. 

Oczywiœcie warto te¿ pamiêtaæ, ¿e cyfryzacja nie poprawia ludzkiego
s³uchu, a co wiêcej jest mo¿liwa dziêki jego pewnej niedoskona³oœci  -
zwykle odchylenia ok. 0,15% od wartoœci prawid³owej czêstotliwoœci nie
s¹ rejestrowane przez ucho (dla osób obdarzonych s³uchem absolutnym to
odchylenie jest trzy razy mniejsze - 0,05%).

Rewolucja wywo³ana cyfrowym zapisem i laserowym odtwarzaniem
p³yt nie zatrzymuje siê wszak¿e tylko w sferze muzyki. Podobnie jak
dŸwiêk mo¿na przecie¿ zapisaæ wszelk¹ inn¹ informacjê. P¹yty CD-ROM
mog¹ s³u¿yæ zarówno do odtwarzania p³yt CD, jak i s³u¿¹c jako stacje
dysków o pamiêci typu ROM (tylko odczytywaln¹) w pojemnoœci powy¿ej
650 megabajtów. W po³¹czeniu z domowym systemem komputerowym,
CD-ROM mo¿e s³u¿yæ celom edukacyjnym - na jednej p³ycie
kompaktowej bez trudu mo¿na umieœciæ encyklopediê czy te¿ wielki
s³ownik jêzyka ojczystego lub obcego. 

Konstruktorzy id¹ nawet dalej. Firma Matsushita opracowa³a optyczn¹
pamiêæ dyskow¹ typu RAM. W odró¿nieniu od pamiêci optycznej ROM,
w której zapis polega na wypaleniu zag³êbieñ w materiale p³yty, system
Matsushity ma pamiêæ kasowan¹, opart¹ na zjawisku przemiany fazowej
ciep³a sta³ego w cia³o bezpostaciowe. Podczas zapisu warstwa krystaliczna
o du¿ym wspó³czynniku odbicia œwiat³a (b³yszcz¹ca) zamienia siê w
amorficzn¹ o ma³ym wspó³czynniku odbicia (matow¹). Podczas kasowania
nastêpuje przemiana w kierunku przeciwnym. Urz¹dzenie ma dwa lasery,
o innych nieco charakterystykach, jeden odczytuj¹cy, drugi kasuj¹cy. 

Cech¹ tej pamiêci jest ogromna pojemnoœæ, siêgaj¹ca jednego miliarda
bajtów (1 Gbajt), a tak¿e mo¿liwoœæ wielokrotnego (a¿ do miliona razy)
kasowania zapisu. W ten sposób p³yta kompaktowa, pomyœlana do
nagrywania muzyki, ³¹czy siê z komputerem, zbudowanym jako urz¹dzenie
do liczenia. Razem tworz¹ podrêczny bank danych w domu i w pracy. 

Co ciekawsze, komputer wyposa¿ony w czytnik optyczny, monitor
kolorowy o du¿ej rozdzielczoœci (z kart¹ SVGA) oraz wysokiej jakoœci kartê
dŸwiêkow¹ staje siê tzw. urz¹dzeniem multimedialnym, które pozwala
odtwarzaæ, utrwalaæ, przekszta³caæ s³owa, obrazy i dŸwiêki. Tak to wiêc
technika pomyœlana pierwotnie jako œrodek doskona³ej rejestracji dŸwiêku,
stworzy³a istotny element nowego syndromu cywilizacji - multimedialnoœæ.

Nowe urz¹dzenia - odtwarzacze DVD
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odtwarzacze plików mp3 - jeszcze mniejsze.

1.7 Cyfrowa konwergencja mediów 
Bity mo¿na mieszaæ, a wiêc istot¹ przekazu cyfrowego jest potencjalna

multimedialnoœæ. Niemal ka¿dy komputer oferuje u¿ytkownikowi
mo¿liwoœæ nagrywania CD-ROM i DVD, w które ³¹cz¹ tekst i nieruchome
obrazy z dŸwiêkowymi i wideo klipami, jak równie¿ mo¿liwoœæ po³¹czenia
siê (telefonicznego) z sieci¹ globaln¹ i dostêpu do ogromnych zasobów
tekstowych i audio/wizualnych informacji. To jeden z przyk³adów pojêcia
znanego jako konwergencja mediów. Idea, ¿e ró¿ne technologie i formy
mediów ³¹cz¹ siê razem wydaje siê dzisiaj oczywista, ale nie tak dawno by³a
wrêcz wizjonerska. 

Wprowadzenie kodu cyfrowego (binarnego) w tzw. nowe media)
sprawia, ¿e nastêpuje ³¹czenie i konwergencja mediów, operuj¹cych tym
samym uniwersalnym kodem rejestracji i transmisji informacji.
Konsekwencje s¹ ogromne i obecnie nieprzewidywalne - zamiast
tradycyjnego podzia³u na telekomunikacjê, media masowe i urz¹dzenia
informatyczne, mamy nowe urz¹dzenia  techniczne multimedialne oraz
nowe formy kulturowe, których zapowiedzi¹ jest portal internetowy.

W 1979, gdy Nicholas Negroponte zacz¹³ w swych wyk³adach
popularyzowaæ pojêcie konwergencji dla zdobycia funduszy dla Media Lab
w the Massachusetts Institute of Technology, niewiele osób mia³o
jakiekolwiek pojêcie o jej znaczeniu. Negroponte twierdzi³, ¿e "wszystkie
technologie komunikacyjne dotyka ³¹czna metamorfoza, dziêki której mog¹
byæ zrozumiane w³aœciwie tylko wówczas gdy traktujemy je jako jeden
obiekt." Dla zilustrowania swego stanowiska. Rysowa³ trzy zazêbiaj¹ce siê
ko³a nazwane "przemys³ radiowotelewizyjny i filmowy," "przemys³
komputerowy," i "przemys³ drukarski i wydawniczy." Od tej pory,
zrozumienie, i¿e przemys³y  te  ³¹cz¹ siê razem aby tworzyæ nowe formy
komunikowania wp³ywa na nasze myœlenie o mediach masowych i
spo³ecznym komunikowaniu. 

Negroponte akcentuje odró¿nianie atomów materii i bitów informacji.
Wiêkszoœæ pozyskiwanych informacji ma noœniki materialne i dostarczana
jest w postaci atomów - ksi¹¿ka, obraz malarski, prasa. Nowa  rewolucja
polega na eliminacji materialnego noœnika, zastêpowanie go przez
reprezentacjê bitow¹. Ksi¹¿ka elektroniczna istnieje tylko w pamiêci
komputera i na ekranie monitora.

W pewnym metaforycznym sensie, bity s¹ jakby analogami materii. Tak
jak materia sk³ada siê z atomów i innych mniejszych sk³adników (ma wiêc
te¿ naturê nieci¹g³¹ na poziomie molekularnym), tak informacja sk³ada siê
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z bitów. Bit nie ma koloru, rozmiaru, ani wagi, a mo¿na go przemieszczaæ
z szybkoœci¹ œwiat³a jako energiê - ma dwa stany istnienia - jest/nie jest,
w³¹czony/wy³¹czony, tak/nie, sygna³/brak sygna³u, czarny/bia³y, itp.
Znaczenie tych dychotomii mo¿e byæ ro¿ne. Mog¹ odpowiadaæ cyfrom,
wówczas mamy system numeryczny, ale mog¹ odpowiadaæ wartoœciom
dŸwiêków, obrazów, liter, wówczas bêd¹ przenosiæ muzykê, mowê, zdjêcia,
teksty. 

Dla naszych zmys³ów materia jawi siê jako ci¹g³a, wiêc analogowa. Bity
informacji musz¹ byæ przekszta³cone w postrzegane przez nasze zmys³y
formy - s³yszalne dŸwiêki, widzialne obrazy. 

Liczba bitów które mo¿na przesy³aæ danym œrodkiem transmisji
(kana³em)  - np. przewodem miedzianym, œwiat³owodem czy falami
radiowymi, jest okreœlana mianem pasma kana³u. Pomocna jest tutaj
analogia z drog¹. Im szersza droga, tym wiêksza jest jej przepustowoœæ,
czyli wiêcej samochodów mo¿e siê po niej przemieszczaæ.Ró¿ne typy
danych wymagaj¹ ró¿nej przepustowoœci. Dla g³osu wystarcza zwyk³y kabel
telefoniczny, dla wideo i filmów potrzebny jest œwiat³owód lub kabel
koncentryczny.

Szybkoœæ transmisji mo¿na zwiêkszyæ przez odpowiednie dostosowanie
wiernoœci przekazu do potrzeb u¿ytkownika. Zdjêcie fotograficzne
potrzebuje do zapisu ogromnej iloœci bitów, ale gdy przesy³amy je jako
do³¹czany do poczty elektronicznej obraz, nadaj¹c mu ni¿sz¹ rozdzielczoœæ
mo¿emy oszczêdzaæ czas transmisji. 

Przyspieszanie transmisji mo¿na te¿ uzyskaæ przez odpowiedni¹
kompresjê (œciœniêcie) danych, poprzez redukcje tzw. redundancji, czyli
przekazywanie wy³¹cznie bitów informuj¹cych o zmianach w poprzednim
obrazie, a nie ca³oœci zmiennych obrazów. Pozwala to na przesy³anie
obrazu o du¿ej rozdzielczoœci kana³ami niskiej przepustowoœci. Kompresja
i dekompresja jest zatem podstawowa przy oszczêdnym wykorzystaniu
pasma i zwiêkszania szybkoœci transmisji. Postêpy w tej dziedzinie s¹
imponuj¹ce. Mo¿na “upakowaæ” wiele milionów bitów na sekundê w
przekazy milionowe i mniejsze. 

Co równie istotne, do przekazów cyfrowych mo¿na dodawaæ ró¿nego
typu “nag³ówki”, czyli bity informuj¹ce o zawartoœci przekazów. U³atwia
to klasyfikacje i przeszukiwanie przekazów pod k¹tem zadanych pytañ
wyszukiwawczych.  

Gdy przekazy maj¹ postaæ cyfrow¹, bity reprezentuj¹ce ró¿ne media,
mo¿na ze sob¹ ³atwo mieszaæ, tworz¹c w rezultacie tzw. multimedia. 

Nastêpuje ogromne przyspieszenie - ca³¹ gazetê mo¿na przes³aæ w
ci¹gu sekundy, a wielk¹ encyklopediê w kilka lub kilkanaœcie sekund.
Jednak nadal istotna jest ró¿nica noœników - o ile œwiat³owodów mo¿na
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uk³adaæ bardzo wiele, tak widmo jest ograniczone. St¹d nadal konieczne
jest koncesjonowanie cyfrowych stacji radiowych i telewizyjnych
nadaj¹cych na falach radiowych, choæ winno byæ ³agodniejsze ni¿ w
odniesieniu do mediów analogowych, zajmuj¹cych du¿o szersze pasma
czêstotliwoœci radiowych. 

1.8 Od mediów jednokierunkowych do mediów interakcyjnych
W latach 1930, w obliczu narastaj¹cej propagandy, Bertold Brecht,

dramaturg niemiecki, marzy³: “Chodzi o to, aby przekszta³ciæ radio z
aparatu dystrybucji w aparat komunikacji.” Myœla³ o wprowadzeniu
elementu interaktywnoœci w korzystaniu s³uchaczy z radia. To marzenie
Brechta spe³nia siê w sposób nieoczekiwany. Coraz czêœciej tzw. nowe
media s¹ interaktywne, a w po³¹czeniu ze starymi mediami daj¹ nowe
mo¿liwoœci. Programy radiowe coraz czêœciej s¹ uzupe³niane telefonami,
emailami i esemesami od s³uchaczy, programy telewizyjne (np. Forum)
wprowadzi³y kontakt internetowy i audiotele w czasie programów. Prasa
internetowa ju¿ nie jest kopi¹ wydañ drukowanych, ale podaje adresy
dziennikarzy, przyjmuje komentarze, a tak¿e organizuje b³yskawiczne
sondy opinii. 

Media masowe dostosowuj¹c siê do nowych mo¿liwoœci jednoczeœnie
fragmentaryzuj¹ dawniej wielkie masowe audytoria. Gdzie jest jednak
granica fragmentaryzacji przez nowe technologie? Stare media nadal maj¹
podstawow¹ funkcjê integracji spo³ecznej, czyli utrzymania duchowej
spójnoœci spo³eczeñstwa. Musz¹ siê jednak ³¹czyæ z interakcyjnymi nowymi
mediami. 

1.9 Fotografia cyfrowa
Przez ponad 140 lat, które up³ynê³y od pierwszych fotograficznych

eksperymentów Josepha Niepce'a, ich metoda utrwalania obrazów nie
uleg³a zasadniczej zmianie. Obraz rzutowany jest na materia³ œwiat³oczu³y,
a nastêpnie wywo³ywany i utrwalany w procesie obróbki chemicznej.
Rezultatem jest negatyw, potrzebny do otrzymania fotografii na papierze
b¹dŸ diapozytyw do wyœwietlania.

Jednak obecnie do fotografii mocno wkroczy³a elektronika i
mikroelektronika. Najpierw znalaz³a siê w œwiat³omierzach, pocz¹tkowo
zewnêtrznych, potem wbudowanych w aparat i po³¹czonych z
mikroprocesorem steruj¹cym ustawianiem przys³ony lub migawki, a nawet
automatycznie ustalaj¹cym g³êbiê ostroœci. Najnowsze modele aparatów to
raczej automaty programowane przez fotografa ni¿ urz¹dzenia przez niego
obs³ugiwane. 
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W ostatnich kilku latach pojawi³y siê aparaty fotograficzne, które choæ
wygl¹dem nie ró¿ni¹ siê zasadniczo od modeli wczeœniejszych, to dzia³aj¹
na ca³kowicie innej zasadzie. Zamiast b³ony fotograficznej lub innego
materia³u œwiat³oczu³ego maj¹ materia³ magnetyczny. 

Pierwszy taki aparat zademonstrowa³a w 1981 roku firma Sony
pokazuj¹c model MAVICA (Magnetic Video Camera) o wymiarach
zbli¿onych do normalnego aparatu ma³oobrazkowego. Niedostatki
techniczne i du¿y koszt sprawi³y, ¿e model ten nie móg³ od razu pojawiæ
siê na rynku, co da³o nieco oddechu innym konstruktorom. W 1984 roku
na Olimpiadzie w Los Angeles dwie ekipy dziennikarzy japoñskich u¿ywa³y
ju¿ elektronicznych aparatów, jedna produkcji Sony, druga - Canona. Co
ciekawe, Canon przygotowa³ lepszy aparat, robi¹cy równie¿ zdjêcia
kolorowe, podczas gdy aparat Sony wykonywa³ tylko fotografie czarno-
bia³e. 

Istota wynalazku polega na zast¹pieniu filmu celuloidowego dyskiem
magnetycznym. Zewnêtrznie kamera niewiele ró¿ni siê od zwyk³ego
aparatu. Ma taki sam obiektyw, identyczny sposób pomiaru przez celownik
- jak w lustrzance jednoobiektywowej. Ró¿nica dotyczy tworzenia obrazu.
Gdy naciska siê migawkê, wewn¹trz rozpoczyna siê proces nie maj¹cy nic
wspólnego z chemi¹. Tam, gdzie w innym aparacie znajduje siê film, w tym
aparacie umieszczono specjalny uk³ad z³o¿ony z elementów CCD
(Charged Coupled Device). Jego zadaniem jest przetworzenie œwiat³a na
sygna³y elektryczne: pe³ni zatem funkcjê podobn¹ do tej, jak¹ w kamerze
telewizyjnej ma lampa zbieraj¹ca. Lecz dzia³a na zupe³nie odmiennej
zasadzie. 

W kamerze telewizyjnej ruchomy promieñ elektronów analizuje
uzyskany obraz punkt po punkcie. Natomiast element CCD bezpoœrednio
reaguje na œwiat³o. Dziêki swym ma³ym rozmiarom uk³ad ten mieœci siê
wewn¹trz aparatu fotograficznego, a do jego zasilania wystarcza
wewnêtrzna bateria. 

Element CCD przesy³a sygna³y w zale¿noœci od stopnia naœwietlenia,
a te z kolei s¹ rejestrowane na dysku magnetycznym zwanym MAVIPAK,
czyli miniaturowej wersji elastycznych dyskietek komputerowych. Dysk ma
œrednicê 45 mm i umieszczony jest w kopercie 60 x 56 x 3 mm o wadze
zaledwie 8 gramów. Na jednym dysku mo¿na utrwaliæ 50 zdjêæ, a po
zrobieniu ka¿dego zdjêcia mo¿na dysk wyj¹æ, w pe³nym oczywiœcie œwietle,
i od razu obejrzeæ zdjêcia w specjalnym czytniku. Nastêpnie, za pomoc¹
³¹cznika (np. telefonu komórkowego) mo¿na przes³aæ zdjêcie do redakcji,
stamt¹d wprost do stacji elektronicznego ³amania kolumn, a nastêpnie
wprost do drukarni. 

Fotografia elektroniczna by³a ogromnie u¿yteczna w codziennej pracy
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reporterskiej, szczególnie sportowej. Zapewni³a prasie szybki i aktualny
serwis fotograficzny, a w telewizji natychmiastowe migawki z
niespodziewanych wydarzeñ. Teraz wykorzystuje siê profesjonaln¹
fotografiê cyfrow¹ o rozdzielczoœci wielu milionów pikseli.
1.10 Obraz trójwymiarowy i udoskonalenia ekranu

Od ponad 30 lat próbuje siê tworzyæ fotografie i filmy
“trójwymiarowe”. Pocz¹tkowo do robienia takich zdjêæ wykorzystywano
dwie sprzê¿one kamery (lub jedn¹ dwuobiektywow¹), które robi³y dwa
nieznacznie ró¿ni¹ce siê zdjêcia. Ogl¹dane przez specjalne okulary dwa
zdjêcia zlewa³y siê one w jeden obraz, sprawiaj¹c wra¿enie
trójwymiarowoœci. Dopiero jednak wynalazek lasera umo¿liwi³
otrzymywanie fotografii prawdziwie trójwymiarowych. Fotogramy te
nazywane s¹ hologramów (od greckiego holos - ca³y i gramma - zapis).

Rzecz jasna, hologramy - tak jak zwyk³e fotografie - s¹ w istocie
p³askie. Lecz ogl¹daj¹c je, mamy wra¿enia identyczne jak przy patrzeniu
przez okno, gdy  stoimy przed nim w 2-3 metrowej odleg³oœci. Widzimy
wówczas dobrze pierwszoplanowe przedmioty, natomiast obiekty na
dalszym i bli¿szym planie nieco siê zamazuj¹. Jest to widok odmienny ni¿
w przypadku zwyk³ej fotografii, gdzie ca³e zdjêcie ma okreœlon¹ przeciêtn¹
ostroœæ, której nie mo¿emy korygowaæ. Ogl¹daj¹c hologram z ró¿nych
stron mamy wra¿enie odkrywania nowych widoków - tak jak chodz¹c
przed oknem.

Historia holografii zaczyna siê od teoretycznych prac Dennisa Gabbra
z 1948 roku, za które otrzyma³ on póŸniej nagrodê Nobla. Jednak dopiero
wynalazek lasera, a w³aœciwie generatora œwiat³a laserowego w 1960 roku,
sprawi³, ¿e mo¿liwe sta³o siê zrealizowanie tych pomys³ów. 

Aby uzyskaæ efekt holograficzny nale¿y promieñ lasera rozszczepiæ na
dwie wi¹zki: promieñ przedmiotowy i promieñ odniesienia. Jeden pada
wprost na fotografowany obiekt, oœwietlaj¹c go, a drugi - na œwiat³oczu³¹
p³ytkê, na której powstanie hologram. Obie wi¹zki, dziêki uk³adowi
zwierciade³, przebywaj¹ tê sam¹ odleg³oœæ, spotykaj¹c siê dopiero przed
p³ytk¹, tworz¹c front interferencyjny, który utrwala kontur obiektu na
p³ycie holograficznej czu³ej na okreœlone d³ugoœci fali. P³ytê tê,
analogicznie jak b³onê fotograficzn¹, wywo³uje siê, utrwala i wybiela.

Hologramy ogl¹da siê w œwietle lasera, ale udaje siê sporz¹dzaæ
hologramy, które mo¿na odtwarzaæ równie¿ w œwietle bia³ym. Tego typu
hologramy mo¿na zastosowaæ do ilustrowania ksi¹¿ek i czasopism,
zw³aszcza z dziedziny geografii, biologii, fizyki. Holografia nie zast¹pi
fotografii, gdy¿ jak dot¹d jest raczej dzie³em sztuki ni¿ obiektem
u¿ytkowym. Sprzêt do jej tworzenia jest nadal bardzo drogi. Nie wszystko
zreszt¹ da siê holografowaæ. Otwiera jednak now¹ drogê w sztuce i nauce.
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Fotografia holograficzna znajduje bowiem obiecuj¹ce zastosowania w
fizyce, badaniach aerodynamicznych, medycynie, archeologii, a nawet w
doskonaleniu pamiêci komputerów. Ma³e hologramy umieszcza siê na
kartach kredytowych, a nawet dro¿szych p³ytach muzycznych, s¹ one
bowiem trudne do podrobienia, gwarantuj¹ wiêc autentycznoœæ produktu.

Wiadomo, ¿e nawet najlepszy obraz telewizji kolorowej nie mo¿e siê
równaæ z jakoœci¹ filmu kolorowego na taœmie 35 mm. Obraz telewizyjny
sk³ada siê bowiem z drobnych poziomych pr¹¿ków i punktów, które
wyraŸnie dobrze z bliska widaæ. Podatny jest na ró¿ne zak³ócenia i odbicia,
które tylko czêœciowo likwiduje u¿ycie anteny zewnêtrznej. Jakoœæ obrazu
telewizyjnego niewiele siê zmieni³a od pocz¹tku wprowadzenia telewizji
czarno-bia³ej, mimo udoskonaleñ nadajników, kamer, anten i odbiorników.
S¹ jednak sposoby radykalnego poprawienia jakoœci odbioru. 

Jednym z kierunków usprawnieñ jest wprowadzenie telewizji cyfrowej,
zwanej te¿ digivision. Zmiana polega na zast¹pieniu uk³adów
tranzystorowych odbiornika telewizyjnego uk³adami scalonymi o skali
bardzo wielkiej integracji, które przetwarzaj¹ sygna³ nie w sposób
analogowy (jak lampy czy tranzystory), lecz cyfrowy. Piêæ takich uk³adów
koordynuje proces przetwarzania sygna³u oraz tworzenia linii i barw na
ekranie. Obwód kontrolny, oparty na 8-bitowym mikroprocesorze, steruje
ca³ym systemem.

Zastosowanie techniki cyfrowej jest bardzo op³acalne dla producentów,
gdy¿ uk³ady scalone zastêpuj¹ bardziej pracoch³onne, a wiêc i dro¿sze
p³ytki drukowane. U³atwia tak¿e kontrolê jakoœci wykonania odbiornika
(na przyk³ad testowanie odbywa siê elektronicznie i automatycznie),
polepsza jego niezawodnoœæ, a w przypadku awarii na przyrz¹dzie
kontrolnym natychmiast wyœwietlany jest numer uszkodzonej czêœci do
wymiany. 

Technika cyfrowa niesie z sob¹ równie¿ korzystne zmiany dla odbiorcy.
Obraz w tej technice jest czystszy, bez “odbiæ”. Mo¿liwe jest równie¿
zatrzymanie obrazu na ekranie, a nawet powiêkszenie jego wycinka dziêki
tak zwanemu elektronicznemu zoomowi (przybli¿aczowi). Dodatkow¹
zalet¹ jest uzyskanie ma³ego “okienka” , czyli podgl¹du obrazu z innego
kana³u. Jest to tzw. PiP, Picture in Picture, czyli obrazek w obrazku.
Odbiornik telewizji cyfrowej mo¿e te¿ odbieraæ teletekst bez dodatkowego
dekodera, wspó³pracowaæ z ró¿nymi systemami magnetowidów oraz jest
przygotowany do odbioru sygna³ów bezpoœredniej telewizji satelitarnej.

Przez wiele lat niewiele siê nie zmienia³o w konstrukcji ekranu
telewizyjnego. Kineskop móg³ mieæ wymiary od kilku do kilkudziesiêciu
centymetrów wysokoœci i szerokoœci, o zaokr¹glonych rogach, oraz



153

kilkadziesi¹t centymetrów gruboœci. By³by on znacznie wygodniejszy w
u¿ytkowaniu, gdyby mo¿na go by³o wieszaæ na œcianie, jak obraz czy ekran
filmowy. Ale “sp³aszczyæ” kineskop nie jest ³atwo. Próbowano wielu
sposobów. Pierwszy z nich, to zwiêkszenie k¹ta odchylania strumienia
elektronów. Nieco ogranicza to gruboœæ kineskopu, ale tylko przy ma³ych,
czarno-bia³ych ekranach. Na przyk³ad pierwszy kieszonkowy telewizor
“Watchman” firmy Sony (m³odszy brat popularnego odtwarzacza stereo
Walkman) mia³ ekran o wymiarach 9 na 4 cm, przy gruboœci samego
odbiornika 4,5 cm.

Lepszym sposobem “sp³aszczania” ekranu okaza³o siê zastosowanie
zupe³nie nowych technologii, wykorzystuj¹cych strukturê mozaikow¹
z³o¿on¹ z komórek, które tworz¹ punkty obrazu. Ka¿da komórka jest
oddzielnie zasilana, aby mog³a emitowaæ tak¹ intensywnoœæ œwiat³a, jaka
ma byæ jasnoœæ tego punktu na obrazie. Lecz obraz telewizyjny, który jest
podzielony na 625 horyzontalnych linii i 830 pionowych kolumn, ma w
sumie 520 tysiêcy punktów, czyli winien mieæ tyle samo komórek. Tak
z³o¿onej struktury ekranu nie mo¿na by³o osi¹gn¹æ w ca³kowicie p³askich
kineskopach elektronicznych. Tote¿ w³aœciw¹ rozdzielczoœæ czarno-bia³ego
obrazu zapewnia technologia ciek³ych kryszta³ów stosowana w zegarkach,
kalkulatorach i monitorach przenoœnych komputerów (typu laptop i
notebook). S¹ to substancje, których w³asnoœci chemiczne - barwa,
przepuszczalnoœæ œwiat³a - zale¿¹ od temperatury oraz natê¿enia pola
elektrycznego. Wykorzystuj¹c tê technologiê, firma “Sony” wraz z Seiko
skonstruowa³y miniaturowy telewizor “zegarkowy”, którego ekran mia³
powierzchniê 25 mm i mieœci³ siê w tarczy zegarka. 

Jednak technologia ciek³ych kryszta³ów nie tworzy dobrych obrazów
kolorowych. Tu lepsza okazuje siê technologia plazmowa. W 1982 roku
firma Siemens wyprodukowa³a p³aski telewizor czarno-bia³y, którego obraz
by³ wynikiem wy³adowañ elektrycznych w plazmie (zjonizowanych gazach
w wysokiej temperaturze). Nastêpnie przygotowano wersjê kolorow¹, w
której ekran o przek¹tnej 30 cm mia³ rozdzielczoœæ rzêdu 200 tysiêcy
punktów, tworzonych przez trzy plamki w kolorach podstawowych:
czerwonym, niebieskim i zielonym. Kineskop w tej wersji ma gruboœæ
zaledwie 6 cm. Do jego zalet nale¿¹: brak zniekszta³ceñ poduszkowych
(ekran jest p³aski i prostok¹tny), zachowuje ostroœæ przy zwiêkszaniu
jasnoœci obrazu, zaœ jakoœæ obrazu nie obni¿a siê w miarê zu¿ycia
kineskopu. Kolorowe ekrany w nowych przenoœnych komputerach s¹
zbudowane w oparciu o technologiê plazmow¹.  Osi¹gaj¹ one obecnie
przek¹tn¹ przekraczaj¹c¹ 30 cali (ok. 80 cm). Niestety s¹ one kilkakrotnie
dro¿sze ni¿ monitory tradycyjne.

Lepszy ekran to jedynie czêœæ udoskonalonej telewizji. Kinem
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domowym nazywa siê urz¹dzenie z³o¿one z dobrej klasy telewizora, o
formacie ekranu 16:9 i przek¹tnej co najmniej 32 cale, uzupe³niony
odtwarzaczem DVD i wzmacniaczem na 6 g³oœników. Jeden z nich, tzw.
subwoofer ma odtwarzaæ najni¿sze dŸwiêki, co nadaje ekspresji wszelkim
filmowym efektom dŸwiêkowym. W rezultacie, choæ ekran jest ma³y,
przestrzeñ akustyczna w mieszkaniu staje siê substytutem sali kinowej.
Kino w domu daje niemal takie same prze¿ycia estetyczne, jak w
“prawdziwym kinie”, choæ - a nie jest to drobna ró¿nica - bez atmosfery
kinowego spektaklu i intymnoœci ciemnej sali. 
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2 Ósma mediamorfoza: globalne infostrady 

2.1 Internet i jego protokó³
Jak podkreœlaj¹ badacze narodzin infrastruktury informacyjnej, sieæ nie

jest czymœ co powsta³o niedawno. Jej prapocz¹tków doszukuj¹ siê w
powstaniu us³ug pocztowych i budowy optycznych semaforów
telegraficznych (wczeœniej nawet dymnych). Stanowi³y one zal¹¿ek sieci
telekomunikacyjnej. 

Zapowiedzi¹ sieci globalnej by³o umiêdzynarodowienie telegrafu pod
koniec XIX wieku. Jak zauwa¿y³ Ryszard Tadeusiewicz (2002: 115), w
historii telekomunikacji by³o wiele systemów, które poprzedza³y Internet
i w pewnym sensie warunkowa³y jego kszta³t i rozwój. Telegraf
rozpowszechni³ siê szybko - st¹d dzisiejsze jego okreœlenie jako
“wiktoriañskiego Internetu” (odwo³anie siê do epoki królowej Wiktorii,
kiedy Anglia by³a imperium globalnym, a ³¹cznoœæ zapewnia³a œwiatowa
sieæ telegraficzna).

Nowe jest natomiast niezmierne zagêszczanie sieci oraz ³¹czenie w niej
wszystkich nowych i najnowszych wynalazków w dziedzinie
komunikowania i przetwarzania informacji. Pojêcie sieci obejmuje bowiem
coœ wiêcej ni¿ fizyczne urz¹dzenia, po³¹czenia, itp.. Obejmuje tak¿e
u¿ytkowników i dostawców treœci.  

Era wspó³czesnej sieciowej telekomunikacji ma swoje fazy i etapy,
mo¿na w niej wyró¿niæ:

Epokê przewodow¹ (1844-1900), czyli pocz¹tki telegrafu i telefonu,
Epokê bezprzewodowê (1900-1970), czyli scentralizowanej radiofonii

i telewizji, 
Epokê multimedialnej sieci globalnej - rozpoczêta w 1970 roku, od

pojawienia siê Internetu, która trwa do chwili obecnej.
Internet ze wzglêdu na sw¹ szczególn¹ kombinacjê w³aœciwoœci (w

uprzednich systemach uznawanych za wykluczaj¹ce siê) ma niespotykane
atrybuty. Pierwszym z nich jest harmonijne wspó³istnienie Internetu ze
wszystkimi technikami telekomunikacji i teleinformacji. Ka¿dy wczeœniejszy
system eliminowa³ jak¹œ wczeœniejsz¹ formê komunikacji. Internet
natomiast rozwija siê w symbiozie i synergii z wczeœniejszymi formami
komunikacji, bêd¹c podglebiem dla ich dalszego rozwoju. Po drugie,
integracja Internetu z telefoni¹ oraz pojawienie siê gazet internetowych, czy
wideo na ¿yczenie wskazuje na synkretyczny charakter Internetu. 

Sieci¹ komputerow¹ jest system, który tworz¹ wzajemnie po³¹czone
autonomiczne komputery zdolne do wymiany informacji miêdzy sob¹.
Po³¹czenia w sieci mog¹ byæ realizowane za pomoc¹ ³¹czy przewodowych,
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radiowych, radioliniowych, mikrofalowych, œwiat³owodowych i
satelitarnych. Sieci komputerowe budowane s¹ w celu zapewnienia
u¿ytkownikom dostêpu do wszystkich programów, danych i innych
zasobów obliczeniowych niezale¿nie od przestrzennej lokalizacji
u¿ytkowników i tych zasobów, a tak¿e dla ³atwoœci aktualizacji informacji
w odleg³ych bazach danych i uzyskania wysokiej niezawodnoœci przez
stworzenie alternatywnych dróg siêgania do zasobów komputerowych. Ze
wzglêdu na zasiêg terytorialny przyjmuje siê podzia³ sieci
teleinformatycznych na: lokalne (LAN - do kilku kilometrów), miejskie
(MAN - do kilkudziesiêciu kilometrów) i rozleg³e (WAN - rozwiniête na
dowolnym obszarze). Oko³o roku 1980 po³¹czono ARPANET z innymi
sieciami (Usenet i BITNET) i w ten sposób powsta³a mieszanka wielu sieci.

Obecnie w ca³ym œwiecie trwa „boom sieciowy”: budowane s¹ sieci
zarówno ograniczone do u¿ytkowników okreœlonej organizacji, jak i sieci
o powszechnym dostêpie, a tempo sprzeda¿y technologii sieciowych
wzrasta z roku na rok. Rosn¹ tak¿e wymagania stawiane sieciom, dotycz¹ce
funkcjonalnoœci i niezawodnoœci, ochrony zasobów i bezpieczeñstwa sieci,
a przede wszystkim - zakresu oferowanych us³ug informacyjnych. Roœnie
zainteresowanie zintegrowanymi sieciami multimedialnymi  w celu
efektywnego oddzia³ywania na odbiorcê, kilka typów informacji: VIDEO
(pe³ny ruch) - AUDIO (g³os, dŸwiêk) - DATA (dane, tekst - grafika).

 Tak powsta³ Internet - najwiêksza nowa technologia ostatniej dekady
XX wieku. Czym jest dziœ Internet? Na pewno ogromn¹ sieci¹, oplataj¹c¹
centra komputerowe niemal na ca³ym œwiecie, a natura tej „spl¹tanej
pajêczyny sieci komputerowych” uniemo¿liwia dok³adniejsz¹ ocenê jej
rozmiarów.

Definicja Internetu opisuje go jako „sieæ ³¹cz¹c¹ wiele innych sieci
korzystaj¹cych z protoko³u TCP/IP, po³¹czonych za poœrednictwem bram
i korzystaj¹cych ze wspólnej przestrzeni adresowej”. 

Ta definicja zapewne niebawem ulegnie zmianie. Nie³atwo jest okreœliæ
us³ugi dostêpne w Internecie, ich zakres bowiem wzrasta niemal z miesi¹ca
na miesi¹c, ale do najwa¿niejszych z pewnoœci¹ nale¿¹ trzy: poczta
elektroniczna, przesy³anie plików i interakcyjna praca na odleg³ych
komputerach.

Jednak samoucyfrowienie to zaledwie czêœæ istoty aktualnej
komunikacyjnej transformacji. Maj¹c ró¿norakie dane zapisane w formie
kodu binarnego mo¿emy przesy³aæ te informacje ró¿nymi kana³ami i
metodami, zarówno w formie kablowej, jak i radiowej. Kana³y, którymi siê
je przesy³a, tworz¹ sieci. Bez sieci nawet najlepsze urz¹dzenie do
przetwarzania informacji pozostaje elementem izolowanym. Drug¹ czêœæ
transformacji stanowi zatem rozwój sieci teleinformatycznych, które ³¹cz¹
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siê w sieæ sieci, czyli Internet. W latach 60-tych rozwój techniczny
komputerów, a tak¿e œrodków telekomunikacji, uczyni³ mo¿liwym
po³¹czenie odleg³ych od siebie komputerów w celu bezpoœredniego
przesy³ania danych miêdzy nimi. Jeœli coœ staje siê mo¿liwym, to zapewne -
prêdzej czy póŸniej - zostanie przez ludzi praktycznie wykonane (na
szczêœcie s¹ i takie przypadki, w których wykazywana jest znaczna
ostro¿noœæ i powœci¹gliwoœæ). Tak te¿ siê sta³o z ³¹czeniem komputerów -
w latach 60-tych powsta³y pierwsze sieci komputerowe. Jedn¹ z nich by³a
sieæ, przeznaczona dla Departamentu Obrony USA, o nazwie ARPAnet.

“Internet jaki jest, ka¿dy widzi”- taka parafraza s³ynnej definicji konia
w staropolskiej encyklopedii ksiêdza Chmielowskiego, zdaje siê dominowaæ
w œwiadomoœci jego milionowych rzesz u¿ytkowników. Czy zatem Internet
to po prostu wielka œwiatowa pajêczyna, tak jak oddaje to angielskie s³owo
“web”? Czy jest zbiorem po³¹czonych pl¹tanin¹ kabli, rozrzuconych na
ca³ym œwiecie komputerów, czy te¿ now¹ oplataj¹c¹ ziemski glob
kreatywn¹ tkank¹ telematyczn¹, globaln¹ cyberprzestrzeni¹? 

Nie ³atwo bêdzie na to fundamentalne pytanie odpowiedzieæ, bowiem
Internet ma ró¿ne oblicza, a co wiêcej stale i szybko ewoluuje. Gdy
powstawa³ ARPANET sieæ komputerowa by³a ³atwa do opisania i
zrozumienia - po³¹czone kablami superkomputery (mainframe) w
amerykañskich wielkich oœrodkach uniwersyteckich w sieæ zapewniaj¹c¹
pakietowe przesy ³anie  pl ików, g³ównie dla  wymiany
danychobliczeniowych.

Ju¿ dwadzieœcia lat póŸniej Internet sta³ siê œrodkiem integralnej
komunikacji - ³¹cz¹cej tekst, obraz i dŸwiêk - zapewniaj¹c równoczesn¹
s³abo kontrolowan¹ ³¹cznoœæ wielu osób i wielu zasobów w synchroniczny
i asynchroniczny sposób w dowolnym czasie i w skali globalnej. Jak
zauwa¿a Manuel Castells w swej najnowszej ksi¹¿ce “Galaktyka Internetu”,
“Pomimo wszechobecnoœci Internetu, jego natura, jêzyk i ograniczenia nie
zosta³y dobrze poznane, no mo¿e z wyj¹tkiem kwestii œciœle technicznych.”
(str. 13). Anthony M. Rutkowski zwraca uwagê, i¿ ““w istocie Internet i
sieci s¹ abstrakcjami, na które sk³adaj¹ siê rzeczywiste komputery oraz
komponenty, architektura i instytucje sieciowe.”

Jednak Internet jest raczej jak ów dziwny stwór, postaæ z ksi¹¿ki
Stefana Themersona Przygody Pêdrka Wyrzutka, który ma pewne cechy i
wygl¹d kota, ale tak¿e przypomina rybê. Ten dziwaczny stan ontologiczny
sprawia, ¿e ryby boj¹ siê go uznaj¹c za kota, zaœ koty poluj¹ na niego
widz¹c w nim rybê. A on sam, jak to ujmuje ludowe przys³owie, “ni pies,
ni wydra, coœ na kszta³t œwidra,” czyli w³aœnie Pêdrek Wyrzutek.
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3 Dziewi¹ta mediamorfoza: medialna mobilnoœæ

3.1 Telefon oderwany od drutu
Warto pamiêtaæ, ¿e to radiotelegrafia pierwsza zyska³a okreœlenie

“telefon bez drutu” (po francusku “telephone sans fil”, TSF).
Wykorzystanie radia do ³¹cznoœci telefonicznej znane by³o od dawna,
pamiêtamy je ze starszych filmów kryminalnych. Jednak policyjne
radiotelefony mia³y powa¿ne ograniczenia i wady: s¹ du¿e, ciê¿kie, a poza
tym rozmowy s¹ ³¹czone przez rêcznie obs³ugiwan¹ przez telefonistki
centralê, przeto stacji radiotelefonicznych nie mo¿e byæ wiele i trzeba
chwilê czekaæ na po³¹czenie. Ponadto ich zasiêg jest niewielki, a w miarê
oddalania siê od nadajnika odbiór szybko siê pogarsza.

Najnowsza generacja radiotelefonów pozbawiona jest tych ograniczeñ
i wad. Jest to tzw. telefonia komórkowa, czyli po prostu sieæ
radiotelefonów przenoœnych (niekoniecznie samochodowych), na
Zachodzie pocz¹tkowo zwanych celluar radio. Dzia³anie tego systemu
³¹cznoœci opiera siê na podziale miejscowoœci na niewielkie obszary, w
których znajduje siê skomputeryzowana, automatyczna stacja nadawczo-
odbiorcza. Te obszary nazwane zosta³y komórkami, st¹d nazwa ca³ego
systemu. Radiotelefon przenoœny emituje sygna³y identyfikuj¹ce, dziêki
czemu jest stale “œledzony” przez ow¹ lokaln¹ radiostacjê “komórkow¹”.
Radiostacja ta zapewnia automatyczn¹ ³¹cznoœæ z innymi radiotelefonami
znajduj¹cymi siê w tej samej “komórce”, a tak¿e przekazuje sygna³y do
innej stacji “komórkowej” poprzez automatyczn¹ skomputeryzowan¹
centralê, oraz, co najwa¿niejsze, ³¹czy z stacjonanymi centralami. W ten
sposób radiotelefon nie ró¿ni siê w wykorzystaniu od zwyk³ego telefonu.
Poza tym, ¿e jest mobilny, nadaje siê do ³¹cznoœci komputerowej (poprzez
sieæ internetow¹). 

Telefonia komórkowa prze¿ywa wszêdzie niezwyk³y boom.
Pocz¹tkowo ograniczona do najwiêkszych metropolii, dzisiaj pokrywa
obszar niemal ca³ego naszego kraju i kontynentu. Trwa budowa wielkiego
systemu telefonii komórkowej GSM, u¿ytecznej dla osób pracuj¹cych w
szeroko rozumianej strefie us³ug: handlu i zaopatrzeniu, serwisach
us³ugowych, pogotowiu ratunkowym, dziennikarstwie. Reporter, maj¹c
podrêczny komputer-maszynê do pisania, odpowiedni modem i telefon
komórkowy mo¿e wprost przesy³aæ wiadomoœci do bie¿¹cego serwisu
informacyjnego agencji prasowej oraz transmitowaæ zdjêcia z aparatu
cyfrowego i krótkotrwa³e sekwencje wideo (mpeg) lub audio w standardzie
mp3.  Ale “komórka” jest te¿ niezbêdna biznesmenom, którzy ³¹cz¹c j¹ z
faksem, mog¹ natychmiast podpisywaæ rachunki i zawieraæ kontrakty,
œledziæ notowania gie³dowe i wykonywaæ operacje finansowe. Nowa
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generacja aparatów (np. Nokii) oraz us³ug WAP umo¿liwia pracê na
odleg³oœæ w Internecie. 

W Polsce dzia³a ju¿ kilku niezale¿nych operatorów telefonii
komórkowej: Idea, Era i  Plus w zakresie telefonii cyfrowej GSM. System
GSM zapewnia doskona³¹ jakoœæ po³¹czeñ. Aparaty umo¿liwiaj¹ wysy³anie
krótkich komunikatów tekstowych (SMS). Wygodne jest korzystanie z
aparatów typu pre-paid, czyli na kartê (Tak-Tak czy POP lub Simplus),
która zmienia “komórkê” w przenoœn¹ minaturow¹ budkê telefoniczn¹ (i
to amerykañskiego typu, czyli tak¹ do której mo¿na równie¿ dzwoniæ). 

Wad¹ natomiast polskich “komórek” jest to, ¿e w dalszym ci¹gu
wspó³pracuj¹ one ze wzglêdnie przestarza³¹ sieci¹ central i kablowych
po³¹czeñ miêdzy abonentami tradycyjnej telefonii. Nadal ³¹cznoœæ
komórkowa jest du¿o dro¿sza, ni¿ stacjonarna, choæ same aparaty
ustawicznie taniej¹. Niemniej, przysz³oœæ nale¿y to telefonii komórkowej
oraz jej integracji z us³ugami internetowymi.

Na koniec nie mo¿na zapominaæ o mobilnych systemach lokacji
geograficznej, GPS, które pozwala na orientacjê i nawigacjê z pomoc¹
³¹cznoœci satelitarnej. Ma³e i tanie odbiorniki s¹ u¿ywane w samochodach
dla poruszania siê w d¿ungli, tak¿e wielkomiejskiej, przez pilotów
zestrzelonych samochodów, ratowników i turystów górskich.
 
3.2 Mobilnoœæ i przenoœnoœæ

Ogólnie media mo¿na podzieliæ na dwie grupy, w zale¿noœci od
³atwoœci ich przenoszenia: stacjonarne i mobilne. Stacjonarne zwi¹zane s¹
z konkretnym miejscem, maj¹c jakby status nieruchomoœci. Przyk³adem
niechaj bêd¹ kamienne napisy na œwi¹tyniach, bramach, nagrobkach,
witra¿e katedr, a tak¿e aparaty przewodowe, jak tradycyjne radioodbiorniki,
telewizory, telefony. 

Mobilne media s¹ transportowalne. Niekiedy nie jest to ³atwe, jak w
przypadku wielkich i grubych ksi¹g, dawnych aparatów fotograficznych (na
trójnogach), kamer telewizyjnych, a nawet pierwszych przenoœnych
komputerów, o których mówiono ¿artem, i¿ s¹ walizowe, w sensie
rozmiaru i ciê¿aru. Ale by³y i inne, mniejsze i l¿ejsze. A wiêc zwoje
papirusów, ksi¹¿eczki, broszury, ulotki, gazety, fotograficzne aparaty
kompaktowe, radia tranzystorowe. Dzisiaj mamy wrêcz eksplozje tych
mobilnych mediów.

Levinson wyró¿nia w przenoœnych mediach dwie linie - pierwsza to
produkty medialne oferowane konsumentom. Nale¿¹ do niej zarówno
ksi¹¿ki i gazety, jak i odbiorniki radiowe czy telewizyjne. S¹ one pasywne
z punktu widzenia u¿ytkownika - st¹d nazwa ogólna - odbiorniki. 

Druga linia to indywidualne i zbiorowe nadajniki. Obejmuje ona
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urz¹dzenia do tworzenia produktów medialnych - rylce, pêdzle, pióra,
zeszyty, aparaty fotograficzne, itp. które daj¹ indywidualnemu
u¿ytkownikowi szansê twórczoœci. 

Telefon komórkowy jest hybryd¹ urz¹dzeñ obu linii. Daje zarazem
szansê odbioru, i to nie tylko przekazów g³osowych, jak i ich nadawania.
Rozmówcy s¹ s³uchaczami i mówcami, twórcami i odbiorcami. Telefon
komórkowy jest zawsze i natychmiast pod rêk¹, pozwala wyzwoliæ w
posiadaczu impuls komunikacyjny, czyli ³¹czyæ siê z innymi pod wp³ywem
nag³ej chêci.

Stacjonarny telefon równie¿ ma powy¿sze cechy, ma bowiem
s³uchawkê i ma mikrofon. Telefon zapewnia zarówno odbiór, jak
nadawanie, zarówno recepcjê, jak i produkcjê przekazów. 

“Wypasiony” telefon komórkowy zawiera ma wiele mediów w jednym:
radio, aparat foto, kamerê wideo, odtwarzacz muzyki, dyktafon, internet,
tv, telegraf i email, wideokonferencje, ³¹cznoœæ, satelitarna, zegarek,
kalendarz, notes, i Bóg wie co jeszcze. Jednak te media, gdy zostaj¹
w³¹czone w ma³e i mobilne urz¹dzenie, s¹ u¿ywane inaczej ni¿ ich
stacjonarne lub tradycyjne odpowiedniki. Przyk³adem typowe SMSy, które
s¹ zwykle du¿o bardzie emocjonalne ni¿ depesze, krótkie pocztówki, czy
emaile. Czêsto bowiem s³u¿¹ wy³adowaniu chwilowych emocji,
zapewniaj¹c natychmiastowe wys³anie przekazu. List czy pocztówka idzie
d³ugo, nie nadaje siê do natychmiastowej emocjonalnej ekspresji. “Piszê do
ciebie powoli, bo wiem, ¿e czytasz powoli” - ten ¿art jest dobry wobec
korespondencji listownej, lecz nie wobec emaili, a tym bardziej esemesów.

Telefon komórkowy staje siê technologi¹ definiuj¹c¹ nowe
spo³eczeñstwo, które Paul Levinson okreœla jako telepatyczne. Greckie
s³owo “telepatia” oznacza wspó³odczuwanie na odleg³oœæ. Media
obrazowe i dŸwiêkowe, telewizja i radio, w swych transmisjach na ¿ywo
potrafi¹ przecie¿ w pewnych szczególnych sytuacjach wytworzyæ poczucie
zbiorowej solidarnoœci, wczuwania siê w sytuacje innych. Nawet
prezenterzy codziennych, ju¿ zupe³nie nie zaskakuj¹cych wiadomoœci
(znowu te katastrofy, morderstwa, korupcje) podaj¹c je do publicznej
wiadomoœci patrz¹ nam sugestywnie w oczy, jakby podkreœlaj¹c osobisty,
intymny charakter przekazu. Personalizuj¹ - g³osem i twarz¹ - sk¹din¹d
agencyjne anonimowe, okropne wieœci ze œwiata. Zobowi¹zuj¹ do empatii,
choæ tak na prawdê trwa ona jedynie chwilê, tyle ile zajmuje przeczytanie
jednego newsu.

Równie¿ telefon dociera do nas personalnie i emocjonalnie. Tworzy
intymn¹ przestrzeñ akustyczn¹. U³atwia perswazjê, tak¿e polityczn¹.
Doskonale wykorzystuj¹ to amerykañscy prezydenci, znani z tego, ¿e przed
decyduj¹cymi g³osowaniami w Kongresie telefonuj¹ do dziesi¹tków
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wahaj¹cych siê senatorów czy kongresmanów i wytrenowanym,
modulowanym g³osem namawiaj¹ do poparcia  okreœlonego stanowiska. 

Telepatia nie jest oczywiœcie teleportacj¹, duchowe bycie razem nie
oznacza przeniesienia cia³a w przestrzeni. Na razie i na szczêœcie
teleportacja zdarza siê wy³¹cznie w filmach science  fiction. Niemniej
telefon, i to najlepiej telefon komórkowy, stale nam towarzysz¹cy,
zapewnia trwa³¹ duchow¹ ³¹cznoœæ w czasie podró¿y po wirtualnym i
realnym œwiecie. W filmie Matrix telefon s³u¿y do przekraczania granic tych
œwiatów. Powiedz mi, jak u¿ywasz telefonu, a powiem ci kim jesteœ - ta
parafraza znanego powiedzenia o stylu jêzyka, wyra¿a  istotê nowej
medialnoœci cz³owieka. W codziennym ¿yciu telefon wzmacnia 
i okreœla nasz¹ to¿samoœæ. 

McLuhan powiada³ w 1976 roku, ¿e samochód to ostatnie miejsce
gdzie mo¿na byæ samotnym. Nie mia³by dzisiaj racji. Samochód jest
wyposa¿ony w radio, a coraz czêœciej jego kierowca ma mobilny telefon.
Komórka likwiduje samotnoœæ, nigdy i nigdzie nie jesteœmy poza
komunikacj¹, nie jesteœmy ex komunikowani. W œwiecie telefonii
komórkowej pustelnia nie istnieje. Mo¿emy jednak sami siê odci¹æ od
zewnêtrznego œwiata i nie odbieraæ telefonów. Na ogól korzystamy z
ró¿nych strategie unikania niechcianych telefonów. 

Sposoby odmowy komunikacji s¹ ró¿ne. Wy³¹czanie telefonu w czasie
wyk³ady, lub mszy czy przedstawienia w teatrze. Gdy nie chcemy lub nie
mo¿emy rozmawiaæ komunikujemy siê  przez esemesy.

Spo³eczeñstwo ulega stopniowemu przedobra¿aniu, gdy siê zmieniaj¹
formy komunikowania, gdy komórkowe telefony stan¹ siê powszechne.
Wkrótce podstawowy numer naszego telefon bêdzie jak NIP lub PESEL,
przypisany raz na ca³e ¿ycie, sta³y i niezmienny. £atwiej go bêdzie
zapamiêtaæ, ale trudniej bêdzie siê zgubiæ w rzeczywistym i wirtualnym
œwiecie. Brak telefonu bêdzie wówczas oznacza³ spo³eczn¹ degradacjê, albo
spo³eczn¹ odmiennoœæ, obie niezbyt po¿¹dane cechy. Niegdyœ Grzeg¿ó³ka
w utworze K.I. Ga³czyñskiego “Zielona gêœ” ³ga³ kolegom, i¿ nie posiada
szczoteczki do zêbów, podczas gdy ona wystawa³a z kieszeni jego pid¿amy.
I jesteœmy niekiedy przy³apani na ma³ym k³amstwie, gdy wówczas
zadzwoni on w naszej kieszeni czy torebce. Podobnie t³umacz¹c, ¿e nie
mamy komórki, jesteœmy pos¹dzani o niechêæ ujawnienia jego numeru. 

Telefon komórkowy jest publicznie wykorzystywanym medium, czêsto
rozmawiamy (i to dosyæ g³oœno) w autobusie, poci¹gu, na korytarzu czy
ulicy. 
Inni mog¹ nas s³yszeæ rozmawiaj¹cych, nie pods³uchuj¹c. Tak te¿ siê
niekiedy dzieje ze zwyk³¹ ludzk¹ rozmow¹ - w autobusie czy poci¹gu.
Jednak badacze zaobserwowali, ¿e te dwie formy rozmowy s¹ nieco inaczej
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prowadzone. Ludzie maj¹ tendencjê g³oœniejszego mówienia przez telefon,
z wiêksz¹ emfaz¹. Inna jest te¿ reakcja otoczona. Gdy rozmówcy siê nagle
pok³óc¹ w miejscu publicznym, przechodnie mijaj¹ ich ukradkiem, gdy
jednak ktoœ zbyt g³oœno i wulgarnie rozmawia przez telefon, bywa
gromiony wzrokiem, a niekiedy ostrym s³owem. W teatrze cicha wymiana
zdañ miêdzy widzami jest na ogól tolerowana, jednak gdyby ktoœ odebra³
komórkê, bêdzie karcony g³oœnym psykaniem, a zapewne zwróceniem
uwagi. Podobnie dzieje siê na wyk³adzie czy w koœciele na mszy.

Po czêœci ró¿nica reakcji spo³ecznych wobec rozmowy bezpoœredniej
i telerozmowy wynika z faktu, ¿e s³uchaj¹c rozmowy poznajemy
wypowiedzi obu stron, a s³uchaj¹c telerozmowy - tylko jednej z nich. To
zmniejsza nasze zainteresowanie treœci¹ i ³atwiej mo¿e wywo³uje irytacjê.
Tylko pods³uchiwanie rozmów telefonicznych, praktyka naganna - choæ nie
dla s³u¿b specjalnych - daje pe³nie informacji o ich treœci. 

Jak dot¹d telefonia komórkowa nie ma w³asnych drukowanych ksi¹¿ek
telefonicznych. Aby telefonowaæ musimy numer abonenta otrzymaæ.
Sytuacja jest nieco podobna do tej w Moskwie w czasach Stalina, gdy nie
by³o publicznie dostêpnych spisów numerów telefonów, wiêc konieczne
by³o posiadanie w³asnych zapisów. Informacjê o numerze móg³ podaæ,
albo sam zainteresowany, albo mo¿na by³o otrzymaæ w specjalnym biurze
numerów. Tak czy owak sprawowano nad po³¹czeniami pewn¹ kontrolê.
Telefon komórkowy obecnie coœ z tej dawnej kontroli po³¹czeñ przywraca.
Popularne staje siê posiadanie dwóch komórek, jednej bardziej dostêpnej,
niejako publicznej, innej ca³kiem prywatnej. 

Opracowuje siê te¿ ró¿ne strategie reagowania na niechciane po³¹czenia
- pomocne jest wyœwietlanie numeru lub nazwiska czy imienia
dzwoni¹cego. Wy³¹cza siê niekiedy telefon, jedynie ods³uchuj¹c pocztê
g³osow¹.

Mo¿na oczekiwaæ, ¿e telefon UMTS bêdzie móg³ na ma³ym ekranie
³¹czyæ transmisjê radiow¹ (g³oœnomówi¹c¹) z pokazywaniem studyjnych
obrazów (wiadomoœci, serwisy, a tak¿e wybrane talk-showy). Inne
rozwi¹zanie to talk-show radiowy po³¹czony z interakcyjnym czatowaniem
w Internecie z obrazem oraz w otrzymywaniem esemesów. Byæ mo¿e taka
formu³a programowa jest dobra dla propagowania nowych technik i
kszta³towania multimedialnej interaktywnoœci.

3.3 Radio cyfrowe 
Równie¿ w  radiofonii dokonuje siê powolna rewolucja. Jako pierwsza

na zapis cyfrowy przesz³a produkcja audycji, ich przetwarzanie, transmisja
i archiwizowanie. Umo¿liwia niejako “œciskanie g³osu”, to znaczy
eliminowanie krótkich przerw miêdzy s³owami, a zatem skracanie



163

mówionego tekstu. Ten oszczêdzony czas radio mo¿e wykorzystaæ na
przyk³ad na dodatkowe reklamy.  Cyfryzacja dotyczy wówczas tylko pracy
w studio radiowym, s³uchacze odbieraj¹ dŸwiêk w tradycyjnej analogowej
formie. 

Nowsze odbiorniki, zw³aszcza samochodowe, maj¹ tzw. funkcjê RDS,
która umo¿liwia wyœwietlanie na maleñkim ekranie nazwy odbieranej stacji
oraz danych pomocniczych (miejsce, numer telefonu, tytu³ audycji, a nawet
utworu muzycznego). Radio do s³uchaczy dociera  w naziemnej
(powietrznej), kablowej i satelitarnej formie. W tej ostatniej przekaz jest ju¿
cyfrowy, wymaga wiêc cyfrowego dekodera. Taki odbiór zapewniaj¹
nowoczesne dekodery satelitarne.  Z kolei nadawanie kablowe to nie tylko
do³¹czanie programów radiowych do analogowej telewizji kablowej, ale
tak¿e przesy³anie programu ³¹czami internetowymi. 

Radio cyfrowe - docieraj¹ce do telefonów komórkowych, i-padów
(odtwarzaczy plików mp3), dekoderów samochodowych jest radiem dla
ludzi mobilnych, a jednoczeœnie o zidywidualizowanych gustach i
informacyjnych potrzebach. Mo¿e byæ integrowane z informacj¹ tekstow¹,
hipertekstow¹, multimedialn¹.

System DAB, Digital Audio Broadcasting, polega na nadawaniu
cyfrowym w kana³ach o szerokoœci 1,5 Mhz (tzw. blok DAB), co pozwala
oszczêdniej wykorzystywaæ widmo radiowe, czyli umieœciæ wiêcej stacji
nadawczych. Ma on jednak znacznie wiêcej zalet. Jakoœæ dŸwiêku jest
porównywalna z p³yt¹ kompaktow¹, a tak¿e mo¿e przenosiæ wiele
informacji o nadawanych audycjach i utworach. Doskonale nadaje siê do
radiofonii przenoœnej i samochodowej, u³atwiaj¹c wybieranie stacji, a dziêki
wbudowanej w odbiornik pamiêci - nagrywanie i odtwarzanie audycji.

Staruszek radio ci¹gle ulega zmianom. Radio cyfrowe przybierze trzy
podstawowe formy:

1. Radio p³yn¹ce (radio streaming,  ci¹gle nadaj¹ce)
2. Radio interaktywne (i-Radio) poprzez telefony komórkowe, Internet,

PDA oraz  i-Pad.
3. Radio (niemal) na ¿¹danie (e-Radio) dociera z wybranymi audycjami

przez Internet, satelity, dekodery, kable, DAB.
Internet ponadto daje szansê stworzenia w³asnego “radyjka”

teoretycznie ka¿demu, kto ma prosty dosyæ sprzêt produkcyjny oraz  ³¹cze
szerokopasmowe. Ju¿ nie trzeba koncesji, aby nadawaæ, i to na ca³y œwiat.
Inna rzecz, ¿e ma³o kto chce s³uchaæ. Problemem jest tu niska jakoœæ
amatorskiej produkcji radiowej, ale tak¿e ograniczenie Internetu jako
medium masowego. Pojemnoœæ serwerów jest ograniczona, wiêc gdyby
wiele osób chcia³o równoczeœnie s³uchaæ internetowego radia, nast¹pi³oby
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zablokowanie odbioru.
Niemniej, nie tylko amatorzy, ale i profesjonalne, koncesjonowane

stacje zak³adaj¹ w³asne witryny internetowe, na których obok wielu
pomocniczych informacji, nadaj¹ program on-line, w czasie rzeczywistym.
Zyskuj¹ dziêki temu s³uchaczy na ca³ym globie, a nie tylko w zasiêgu ich
lokalizacji. Nic dziwnego, ¿e w Internecie dzia³a ju¿ tysi¹ce stacji
radiowych, zaczynaj¹c od gigantów, jak BBC, a w Polsce programy
Polskiego Radia, a koñcz¹c na radiostacjach miejskich, a nawet gminnych.

Zalety radia internetowego s¹ jednak tak du¿e, ¿e w tej czy innej formie
jest ono przysz³oœci¹ radiofonii. 

3.4 Od mediów masowych do mediów interakcyjnych
T³em dla analizy teraŸniejszoœci i przysz³oœci radia (i ogólnie mediów

masowych) winno byæ uwzglêdnianie rosn¹cej interakcyjnoœci mediów,
któr¹ umo¿liwiaj¹ nowe technologie. Media tradycyjne, prasa
wielkonak³adowa, radio, telewizja, by³y i s¹ mediami niezbêdnymi dla
funkcjonowania wspó³czesnych wielkich spo³eczeñstw, zwanych
masowymi. Masowa produkcja, masowa dystrybucja i masowa konsumpcja
wymaga³y masowej reklamy i promocji, a powszechne prawo wyborcze -
masowej propagandy. 

Pod koniec XX wieku, zmiany spo³eczno-kulturalne wyra¿a³y siê w
przekszta³caniu spo³eczeñstwa masowego w spo³eczeñstwo
indywidualistycznie masowe, czyli takie w którym zaznaczaj¹ siê odmienne
style ¿ycia oparte nie tylko na wieku, czy przynale¿noœci klasowo-
warstwowej, a na preferencjach czasu wolnego, konsumpcji, zajêæ.
Odpowiada³y im przekszta³cenia marketingu oraz zasiêgu i odbioru
mediów. Media masowe uzupe³nia³y sw¹ ofertê o us³ugi interakcyjne (np.
telefonowanie, emailowanie), wprowadzanie kana³ów tematycznych. Ale
indywidualizacji najbardziej sprzyjaj¹ tzw. nowe media - przede wszystkim
multimedia internetowe, czyli us³ugi sieciowe. Pocz¹tkowo by³y to us³ugi
oddzielone - na przyk³ad strony www wymyœlono jako udoskonalon¹
wersje wczeœniejszych elektronicznych tablic og³oszeniowych zwanych
BBS. Ale rych³o zaczêto wprowadzaæ do nich elementy z mediów
masowych - najpierw elektroniczne wersje tytu³ów prasowych, potem tak¿e
i nadawanie programów radiowych. Jednak aktualnie elektroniczne wydania
s¹ ró¿ne od wydañ drukowanych, i to ró¿ne na sw¹ korzyœæ. Gazeta
internetowa oferuje us³ugi informacyjne obszerniejsze i lepsze ni¿
drukowana. I ten proces bêdzie siê pog³êbia³. 

Analogicznie bêdzie siê rozwija³o radio w Internecie. Nale¿y bowiem
widzieæ radio w kontekœcie ca³oœciowej zmiany, któr¹ mo¿na okreœliæ
radiomorfoza w mediamorfozie. Do programów radiowych s¹ do³¹czane
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klipy wideo oraz pliki tekstowe, a tak¿e istnieje mo¿liwoœæ interakcji, od
wysy³anych do stacji emailowych i smsów z komentarzami, do zakupu
promowanych p³yt i towarów. 

3.5 Bezprzewodowe po³¹czenia i bluetooth 

Zatem podstawowa prawid³owoœæ ostatniej mediamofrozy jest
oczywista  wszystko staje siê cyfrowe, a zatem multimedialne, i dodatkowo
mobilne . To jest proces, którego objawy widoczne s¹ na ka¿dym kroku,
codziennie o nich donosi prasa, nie tylko bran¿owa. Jednoczeœnie
œrodowisko spo³eczne, cechy cz³owieka jako cz³owieka i jako istoty
biologicznej, kszta³tuj¹ powodzenie pewnych rozwi¹zañ technicznych. One
wp³ywaj¹ na konkretyzacjê praw i faz rozwoju mediów.

Nie tylko telefon uwalnia siê od drutu. Przenoœny komputer, laptop, w
po³¹czeniu z technologi¹ bluetooth pozwala na szybk¹ transmisjê danych
poprzez telefon komórkowy. Maj¹c w parku, kawiarni lub (zapewne
nied³ugo) w samolocie, na kolanach laptop ³¹czymy siê z Internetem, a
wiêc ze œwiatem.  Mo¿emy pracowaæ i komunikowaæ siê niemal wszêdzie.
Transmisjê danych miêdzy naszym mobilnym telefonem i laptopem
zapewnia doskona³a technologia bluetooth, bezprzewodowej, czyli bez
pl¹taniny kabli. Wiêkszoœæ nowych modeli obu urz¹dzeñ jest w ni¹ ju¿
wyposa¿ona.

Lepsz¹, choæ przestrzennie ograniczon¹, jest technologia WiFi,
zapewniaj¹ca bezprzewodow¹ radiow¹ ³¹cznoœæ internetow¹ w okreœlonych
przestrzeniach, miejskich placach, budynkach, restauracjach i kawiarniach,
biurach. Nosimy wówczas komputer i Internet w jednym stale ze sob¹. Ten
komputer nie musi byæ wcale du¿y, mo¿e to byæ PDA, osobisty asystent
notes i komputer, mog¹ byæ inne jego warianty. 

Niewyobra¿alny jest wspania³y œwiat mobilnych gad¿etów, gdy¿
codziennie, a w³aœciwie co godzinne pojawiaj¹ siê nowe. Jednak s¹ to
gad¿ety na ogó³ u¿yteczne, o niezliczonych zastosowaniach i
mo¿liwoœciach. Tyle, ¿e trzeba mieæ i têg¹ i m³od¹ g³owê, aby siê w nich
rozeznaæ. Paul Levinson ¿artobliwie pisze w swej najnowszej ksi¹¿ce, i¿
kilka lat wczeœniej mia³ w domu inteligentny magnetowid, który
przyjmowa³ jego polecenia wydawane g³osem, a niekiedy sam zgadywa³ co
ma nagraæ. Niestety, teraz przesta³ dzia³aæ, gdy¿ poszed³ do szko³y i
inteligentne nagrywanie siê skoñczy³o. Oczywiœcie autor mia³ na myœli
swego syna!To prawda, ¿e wiele medialnych urz¹dzeñ - choæ prostych w
obs³udze dla technofili, mi³oœników techniki, nie jest takimi dla
przeciêtnych zjadaczy chleba. Mo¿e jednak uda siê konstruowaæ urz¹dzenia
medialne, których instrukcja obs³ugi nie bêdzie liczyæ po kilkaset stron. Jak
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pisa³a Carla Fiorina, szefowa firmy Hewlett-Packard, “przechodz¹c na
technikê cyfrow¹ nigdy nie wykorzystamy pe³ni jej potencja³u, jeœli aparaty
fotograficzne bêd¹ nadal wymaga³y 250-stronicowej instrukcji obs³ugi, a
urz¹dzenia kina domowego bêd¹ obs³ugiwane oœmioma pilotami i
po³¹czone piêcioma kilometrami kabli. Aby technika cyfrowa doczeka³a siê
pe³nej akceptacji, musi byæ intuicyjna i ³atwiejsza w u¿yciu.” Klienci i
konsumenci, dodaje, chc¹ mieæ wszystko naraz: przystêpne ceny,
niezawodnoœæ, bezpieczeñstwo, prostotê, ³atwoœæ obs³ugi, elastycznoœæ,
nowatorstwo, kompatybilnoœæ z innym sprzêtem.

4 Prawa mediów wg McLuhana
McLuhan wskaza³, i¿ odnoœnie ka¿dego medium i jego wp³ywu mo¿na

zadaæ  cztery pytania: Co dane medium wzmacnia lub doskonali? Co
zastêpuje lub spycha na dalszy plan? Co wydobywa z przesz³oœci, co
zosta³o poprzednio zepchniête z piedesta³u? I - tutaj tetrada odwo³uje siê
do przysz³oœci - w co dane medium siê obraca (przeobra¿a) gdy osi¹ga
szczyty swych mo¿liwoœci?

S¹ to pytania, które warto zadawaæ gdy analizujemy aktualn¹
mediamorfozê mediów. Rozwa¿my, dla przyk³adu,  transformacje telefonu
oraz ³¹cznoœci personalnej:  

wzmacnia spycha odzyskuje przeobra¿a siê 

telefon 
tradycyjny  mowê depeszê intymnoœæ komórkê

komórkowy elastycznoœæ stacjonarny mobilnoœæ UMTS 

SMS pocztówki telegraf s³owo pisane MMS

email fax telegraf  pisanie lisów MMS

Uczeñ McLuhana, Paul Levinson wyró¿nia trzy podstawowe stany
penetracji mediów ¿ycie spo³eczne.

Stan A - wstêpny, jest bliski natury. Przed er¹ technologii medialnych
spo³eczne dzia³ania koordynowane by³y jedynie przez ludzkie przenoœne
centrum dowodzenia - mózg. Pozwala³o to na wielozadaniowoœæ ograniczon¹
przez ma³y dystans  - równoczeœnie rozmawiamy i widzimy, czujemy,
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chodzimy, podchodzimy. Wszystko dzieje siê w zasiêgu naszego wzroku i
s³uchu. Mobilnoœæ zapewniaj¹ nasze nogi. 

Stan B - u¿ywane jest pismo. Jest ono g³osem nieobecnego cz³owieka, lecz
pozostaje u³omne, gdy¿ nie jest ani mêskie, ani ¿eñskie, ani m³ode ani stare,
lecz jak mawia³  McLuhan - jest nijakie. S³owa s¹ nasycone konkretem
personalnym, pismo jest oderwane od kontekstu, a przeto sytuuje siê na
wy¿szym poziomie abstrakcji.

Telegraf - oddala nas o a¿ trzy kroki od rzeczywistoœci. Pies rzeczywisty,
szczekaj¹cy, staje siê s³owem “pies”, oraz ci¹giem kropek i kresek w alfabecie
Morse`a.

Stan C, stan obecny, zapewnia informacjê w niemal wszystkich formach,
zarówno realnych obrazów, jak i simulakrów oraz abstrakcyjnych s³ów w
ka¿dym systemie i na ka¿dym poziomie. Poziomy siê mieszaj¹, nic nie jest ani
ca³kowicie realne, ani ca³kowicie wirtualne. Manuell Castells nazywa taki stan
“realn¹ wirtualnoœci¹”.



Medializacja ¿ycia:
na dobre i na z³e
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Globalizacja: Teleœwiat i McWorld 

¯yjemy w epoce nanosekundy. 
James Gleik. Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego , 1999

Dom i rodzina w sieci mediów

Przyzwyczailiœmy siê ju¿, ¿e mieszkanie nie jest wysp¹, któr¹ trzeba
opuszczaæ aby wiedzieæ, co siê dzieje na œwiecie. Dla ³¹cznoœci
dwukierunkowej mamy pocztê oraz - od ponad stu ju¿ lat - telefon. Z niego
niestety korzystaj¹ równie¿ nudziarze i intruzji. Do swojej dyspozycji mamy
zatem Internet - supermedium w którym mo¿na znaleŸæ niemal wszystko. 

¯ycie cyfrowe

Cz³owiek elektroniczny jest jak paj¹k przyczepiony w k¹cie pajêczyny,
wyczuwaj¹cy drgania wszystkich innych pajêczyn.

Marshall McLuhan, Global Village, 1967
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1 Teleœwiat i McWorld

1.1 Globalizacja: kurczenie i rozszerzanie œwiata
Jednym ze s³ów, które w ostatnim dziesiêcioleciu wesz³y do codziennego

s³ownika mediów, jest termin “globalizacja”, uzupe³niaj¹cy kontrowersyjne
okreœlenie “postmodernizm” (ponowoczesnoœæ). Jego popularnoœæ wynika z
umacniaj¹cego siê doœwiadczania przez ludzi œwiata jako jednego, ogromnego
wprawdzie, niejednorodnego, ale niepodzielnego miejsca - naszego globu. To
doœwiadczenie uzyska³o wizualn¹ obiektywizacjê w locie pierwszego cz³owieka
w przestrzeñ kosmiczn¹. Jurij Gagarin w 1961 roku ogarn¹³ wzrokiem ca³¹
kulê ziemsk¹, kilkakrotnie j¹ oblatuj¹c i fotografuj¹c. 

Literalnie globalizacja odnosi siê do globu, wszystkiego, co na nim jest,
oddzia³uje, wi¹¿e siê, dzia³a.   Jako termin naukowy “globalizacja” zosta³a
zdefiniowana przez Ronalda Robertsona w 1985 roku “jako zespó³ procesów,
które tworz¹ jeden wspólny œwiat.” Odnosi siê do kompresji (kurczenia) œwiata
w nastêpstwie rozwoju œrodków komunikacji i komunikowania, oraz
intensyfikacji poczucia jednoœci œwiata jako ca³oœci.” Podobnie okreœla³ j¹ M.
Albrow “odnosi siê do tych wszystkich procesów, w wyniki których narody
œwiata zostaj¹ w³¹czone w jedno œwiatowe spo³eczeñstwo.” Jest to proces
zachodz¹cy na ca³ym œwiecie, który obejmuje wszystkie nacje, wszystkie
narody, w jakiœ sposób zmienia pozycje narodowego pañstwa, które zmienia
pozycje kultur, zmienia pozycje jednostek. 

Globalizacja oznacza zatem wzmocnienie wiêzi z innymi spo³eczeñstwami,
co m³ode pokolenie wyra¿a³a emocjonalnie przez szeroki udzia³ w œwiatowych
charytatywnych koncertach z którym pierwszym by³a w 1985 roku s³ynna akcja
“Pomoc dla Afryki”, a w Polsce odpowiednikiem jest “Wielka Orkiestra
Swi¹tecznej Pomocy” Jurka Owsiaka. 

Globalizacja w pewnej mierze wyjaœnia teoria wszechzale¿nosci, która
mówi o tym, ¿e je¿eli chodzi o pogodê na œwiecie, to trzepot skrzyde³ motyla
w Szanghaju przez odpowiedni ci¹g zdarzeñ mo¿e wywo³aæ huragan w
Ameryce P³d. My jednak nie znamy tych dok³adnie ci¹gów procesów, które
sprawi¹, ¿e bêdzie widoczny ten zwi¹zek przyczynowy. Ale wiemy, ¿e œwiat
zawsze by³ globalny w odniesieniu do zjawisk meteorologicznych. Pogoda na
kontynencie jednym wp³ywa  na kontynent drugi, tylko nie znaliœmy
wszystkich czynników, wyp³ywów  i bilansów pogodowych, i do dziœ ich nie
znamy. Wiemy te¿ z kolei, ¿e pewne zjawiska ekonomiczne mog¹ wp³ywaæ na
inne. Np. upadek walut, zablokowanie transportu, ograniczenie wydobycia
ropy naftowej albo wzrost jej cen, mo¿e zrujnowaæ albo wrêcz przeciwnie
napêdzaæ gospodarki w innych krajach. Produkcja butów w Chinach mo¿e
spowodowaæ, ¿e Che³mek utraci klientów, bo produkt, z którym konkuruje
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jest bowiem tañszy ni¿ jego. 
Globalizacja to termin relatywnie nowy. Zaledwie piêtnaœcie lat temu

wprowadzi³ go Robertson. Od dziesiêciu lat siê go u¿ywa, choæ samo zjawisko
nie jest nowe. W ksi¹¿ce One Glob – czas przysz³y dokonany, autorzy (nazwiska)
wskazuj¹, ¿e globalizacja to proces, który siê zacz¹³ znacznie wczeœniej, za
czasów Imperium Brytyjskiego w XIX wieku, wykorzystuj¹ce nowe medium
telekomunikacyne - najpierw telegraf, a potem i telefon. W tej epoce
powstawa³y bowiem pañstwa, które mia³y zasiêg œwiatowy. Wydarzenia w
Chinach, Indiach czy innych krajach kolonialnych mia³y, z jednej strony, du¿y
wp³yw na centrum, ale tak¿e centrum mia³o znaczny wp³yw na to, co tam siê
dzia³o. Zatem autorzy ksi¹¿ki sugeruj¹, ¿e w ograniczonym zakresie
globalizacja  wyst¹pi³a ju¿ w wieku dziewiêtnastym. Przerwa³a j¹ I wojna
œwiatowa, która przynios³a zmiany na mapie politycznej œwiata, a potem
zrodzi³a nowoczesny nacjonalizm. Nacjonalizmy europejskie utrwali³y idee
pañstwa narodowego, a po II wojnie œwiatowej, jej zakoñczeniu pozosta³a idea
Narodów Zjednoczonych, organizacji miêdzynarodowe i globalnej. Aktualnie
dziêki postêpowi technologicznemu (zw³aszcza w technologiach
teleinformacyjnych) oraz postêpowi instytucjonalnemu w dziedzinie finansów
mamy now¹ wy¿sz¹ fazê globalizacji. 

W sferze politycznej globalizacjê poprzedza³a internacjonalizacja, czyli
umiêdzynarodowienie stosunków politycznych, pomiêdzy pañstwami i
narodami. Globalizacja to chêæ sterowania zjawiskami w skali globu, na co staæ
jedynie najpotê¿niejsze pañstwa, tworz¹ce tzw. pi¹tkê G-5 oraz G-7+, czyli
siedem mocarstw ekonomicznych wraz z Rosj¹. 

Mo¿na tezê o dawnej genealogii globalizacji. przyj¹æ, mo¿na te¿ odrzuciæ.
Jeœli jednak nawet istnia³a XIX-wieczna globalizacja, to by³a jednokierunkowa.
To kraje Europy ogarnê³y prawie ca³y œwiat, siêga³y sw¹ imperialistyczn¹ moc¹
po Indie i Afrykê. Imperium Brytyjskie by³o imperium nie zachodz¹cego
s³oñca. W ka¿dym razie globalizacja w XIX wieku, by³a sterowana i napêdzana
z Europy. Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e Unia Europejska, która dzisiaj jawi siê
jako przyjazny i pokojowy kontynent, ma w swym sk³adzie kraje o powik³anej
przesz³oœci. Przypomnijmy historiê Niemiec, przypomnijmy historiê Francji
(w Algierii i innych krajach Afryki). Jeœli bêdziemy uwzglêdniali ca³y „dorobek”
Europy, to jest siê nad czym zadumaæ. 

Wspó³czesna globalizacja pozostaje oparta na nowych systemach
telekomunikacyjnych, nowych systemach przetwarzania informacji, na nowych
centrach finansowych, które s¹ ulokowane w Ameryce. na nowego typu
imperializmie (to s³owo jest ju¿ zupe³nie niemodne, ale kryje siê w teorii
zale¿nego œwiata Wallersteina). Ta globalizacja zmienia œwiat tak, ¿e nawet
wyspy Falklandy - synonim izolacji - nie s¹ wyspami samotnymi. Dzisiaj czyjaœ
rêka mo¿e tam siêgn¹æ, a granice ¿adnego pañstwa narodowego nie s¹
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otoczone chiñskim murem. I czy chcemy, czy nie chcemy, proces ³¹czenia
œwiata zachodzi nieustannie. 

Co zatem z tego wynika? Polacy musz¹ sobie uœwiadomiæ, ¿e historiê
mamy powik³an¹, która odbija siê i na naszych losach dzisiejszych. Ale nie
mo¿emy zapominaæ, ¿e globalizacja jest czymœ, co nas dotyczy. Polska, broni¹c
siê przed globalizacj¹, nie stanie siê sielank¹, nawet skansenem tradycji, bo
granice bêd¹ porowate, i ci, co bêd¹ chcieli, do nas dotr¹. Œwiat ju¿ jest taki, ¿e
nie mo¿na powiedzieæ „to jest moje podwórko, ja tu bêdê rz¹dzi³ po
swojemu”.  Globalizacja postêpuje, a wyzwanie globalizacyjne – mówi¹c
krótko – polega na tworzeniu spo³eczeñstwa medialnego i informacyjnego.
St¹d Europa wypracowuje programy budowania spo³eczeñstwa
informacyjnego, w którym instrumenty globalnego przekazywania informacji
i media s¹ powszechnie dostêpne i wykorzystywane. Jest to na pewno
spo³eczeñstwo oplecione Internetem. Co wiêcej, jest to spo³eczeñstwo
oplatane coraz lepszym szerokopasmowym Internetem. Jest to spo³eczeñstwo,
które jest nasycone medialnie i multimedialnie, komunikuj¹ce siê czêsto i na
du¿e odleg³oœci. Spo³eczeñstwo, dla którego geografia jako taka przestaje byæ
istotna, co nie oznacza, ¿e mo¿emy og³osiæ jej koniec. Ona ci¹gle jest, bo
Internet (tak jak i inne sieci, jak spo³eczeñstwo informacyjne) ma swoje
rozwiniête i nierozwiniête czêœci. Tak¿e Polska, ¿eby nie zostaæ
zmarginalizowana w procesie globalizacji, musi siê odnaleŸæ w tym
spo³eczeñstwie globalnym jako istotny jego element. 

Przygotowaniem do kariery pojêcia “globalizacji” by³a niew¹tpliwie
obrazowa metafora McLuhana z 1967 roku: “Œwiat sta³ siê globaln¹ wiosk¹.”
Wyrazi³ w ten sposób zbiorowe doœwiadczenie ludzi odczuwania wp³ywów
zjawisk i procesów odleg³ych od ich miejsc zamieszkania, w którego
kszta³towaniu prymarne znaczenie maj¹ media elektroniczne, pocz¹tkowo
g³ównie telewizja. McLuhan widzia³ wspó³czesny œwiat jako Teleœwiat. I
rzeczywisty œwiat ochoczo zaakceptowa³ jego wizjê. Jednak w dziesiêæ lat
póŸniej pozycja telewizji jako medium z natury masowego zosta³a
zakwestionowana przez rozwój mediów specjalistycznych, w tym telewizyjnych
stacji i kana³ów tematycznych.  Alvin Toffler wskazywa³, ¿e nastêpuje
“odmasowienie masowych mediów”. Pisa³ w Trzeciej fali z 1970 roku: 

“najrozmaitsze zjawiska maj¹ jedn¹ wspóln¹ cechê, dziel¹ masow¹ telewidowniê na
mniejsze grupy, a ka¿dy taki podzia³ nie tylko zwiêksza nasz¹ kulturow¹ ró¿norodnoœæ,
ale g³êboko podwa¿a potêgê wielkich sieci telewizyjnych, które do chwili obecnej tak
niepodzielnie w³ada³y nasz¹ wyobraŸni¹.” (str. 260).

Jednak fragmentaryzacja nie os³abia potêgi mediów ogarniaj¹cych glob i
ludzki ród. Ich si³a natychmiastowej i œwiatowej transmisji informacji le¿y u
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podstaw wspó³czesnej globalizacji. Teraz wobec nowych mediów,
superwyboru, rodzi siê problem fragmentaryzacji spo³ecznej, nadmiernej
indywidualizacji. Nie chodzi zatem tylko o sam¹ kulturê wysok¹ (tê mog¹ i
powinny udostêpniaæ kana³y tematyczne), ale o kulturê wspóln¹. Tutaj
nieocenione s¹ programy, które Elihu Katz i D. Dayan nazywaj¹
“wydarzeniami medialnymi”. S¹ to programy, które choæ oczekiwane, s¹
niezwyk³e, przerwaj¹ rutynê ramówki, anga¿uj¹ niemal ca³e spo³eczeñstwo w
proces wspó³prze¿ywania. Taki charakter maj¹ transmisje pielgrzymek Jana
Paw³a II, które wprowadzaj¹ do telewizji czas odœwiêtny, a dostarczaj¹c tych
samych wra¿eñ integruj¹ spo³eczeñstwo wokó³ tych samych wartoœci. Tak
równie¿ charakter, maj¹ sprawozdania z wielkich imprez sportowych, od
Olimiad zaczynaj¹c, a na pi³karskich mistrzostwach koñcz¹c. Tak¿e i one, w
mniejszym kulturowo stopniu, w dzisiejszym sfragmentaryzowanym œwiecie
otwarzaj¹ na moment znaczn¹ spo³eczn¹ solidarnoœæ i spójnoœæ. To tak¿e
kultura, tyle,¿e nie w piêknoduchowskim, a antropologicznym sensie. 

Jednak termin “globalizacja” szybko nabra³ znaczenia ekonomicznego, jako
erozja ograniczeñ stawianych swobodnemu przep³ywowi kapita³u, inwestycji,
miejsc pracy. Globalizacja to dalszy ci¹g tzw. transnacjonalizacji, czyli
rozszerzania dzia³ania wielkich korporacji ponadnarodowych (Ford, Sony). Tu
motyw by³ jasny - swoboda prowadzenia interesów jest motywowana przez
nadziejê na wiêksze zyski. Globalizacja doskonale wpasowuje siê w logikê
gospodarki wolnorynkowej. Ram¹ dla globalizacji jest ponadnarodowy
przep³yw informacji. To wyjaœnia silne zaanga¿owanie Stanów Zjednoczonych
od lat 70-tych ubieg³ego stulecia w popieranie “swobodnego œwiatowego
przep³ywu informacji.”

W sferze kultury globalizacja wyra¿a siê w docieraniu do wszystkich krajów
wzorów kultury rozrywkowej (filmy hollwoodzkie, seriale telewizyjne, jak np.
Bonanza, Kojak, piosenek i muzyki), jak wzorów kuchni i restauracji
(McDonald`s), trendów ubierania siê i mody (jeansy). Ekonomia splata siê tutaj
z kultur¹ w komercjalizacji kultury medialnej. 

Jeœli nawet coœ jest lokalne w treœci, to stara siê byæ globalne w formie.
Przyk³adem polskie komediowe seriale telewizyjne, ale z polskimi aktorami,
tematami i  realiami, ale wzorowane i kopiuj¹ce seriale amerykañskie.

Globalizacja zmienia zarówno przestrzeñ, jak i czas. Przestrzeñ
przep³ywów informacji dominuje nad przestrzeni¹ lokalizacji. Z kolei czas staje
siê jakby pozaczasowy, kontakt natychmiastowy zastêpuje tradycyjny,
odmierzany zegarem, czas ery przemys³owej. Czasy ulegaj¹ pomieszaniu, co
wyra¿aj¹ okrymoryczne tytu³y filmów: Powrót to przysz³oœci. Przestrzeñ
przep³ywów rozpuszcza czas przez dezintegracjê sekwencji wydarzeñ i
natychmiastowe komunikowanie, sytuuj¹c spo³eczeñstwo w wiecznej
ulotnoœci. Inaczej mówi¹c: ¿yjemy w czasach, gdzie ludzie fizycznie bliscy s¹
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czêsto sobie dalecy, a dalecy - bliscy. 
Cyberprzestrzeñ w formie Internetu to nowa œwiatowa agora, scena i arena,

gdzie nie ma wyraŸnego i sta³ego podzia³u na aktorów i widzów, bowiem w
pewnym sensie wszyscy s¹ uczestnikami globalnej gry medialnej.
Jedn¹ z konsekwencji upowszechniana nowych technologii medialnych jest
trend ku umiêdzynarodowianiu kultury. Sama idea nie jest nowa. Kulturê
ponadetniczn¹ narzuca³a ju¿ Grecja i Rzym, jednak wspó³czesne zmiany
wykraczaj¹ daleko poza ich wzory. S¹ one planowe, sterowane i
jednokierunkowe. Proces dotyczy zarówno pewnych rodzajów treœci
medialnych, jak i wp³ywów na kultury lokalne. 

Kulturowy przejaw globalizacji mediów jest oczywisty. Jest nim rozwój
œwiatowej kultury medialnej. Kultura globalna staje siê bezczasowa i
bezprzestrzenna. Zdolnoœæ mediów do anihilacji przestrzeni jest wa¿nym
elementem globalizacji. Zarówno media lokalne, jak i globalne przekazuj¹
treœci odleg³e od bezpoœredniego doœwiadczenia ¿yciowego zwyk³ych ludzi.
Ale zyski z ich sprzedawania s¹ ogromne, wiêc maszyna show-biznesu krêci siê
dalej.

Leibniz okreœla³ przestrzeñ jako “porz¹dek wspó³istniej¹cych rzeczy w tym
samym czasie”. Postêpy telekomunikacji sprawi³y, ¿e informacja oderwa³a siê
od tego porz¹dku wspó³istnienia, bêd¹c wszêdzie i nigdzie, bêd¹c dostêpna w
trybie natychmiastowym. Przestrzeñ miejsc zastêpuje przestrzeñ przep³ywów,
doskonale ilustrowana przez hipertekst. W odró¿nieniu od klasycznej
encyklopedii, porz¹dkuj¹cej has³a wedle zasady alfabetycznej, elektroniczne
publikacje hipertekstowe s¹ organizowane wedle ¿yczenia u¿ytkownika oraz
planów producenta.

Jednak¿e nie nale¿y zapominaæ, ¿e przep³ywy informacyjne s¹ w
kontrolowane przez centra, które s¹ zdolne koordynowaæ, wynajdywaæ i
zarz¹dzaæ zazêbiaj¹cymi siê sieciami. Przypomnijmy, ¿e Internet nie powsta³
sam, z siebie ale zosta³ stworzony z impulsu danego przez Ministerstwo
Obrony USA. Tak¿e w innych aspektach, wyraŸna jest dominacja pewnych
centrów innowacyjnoœci w œwiatowym obiegu informacji. 

Krytycy globalizacji swe zarzuty wywodz¹ z koncepcji œwiatowego
imperializmu USA. W latach siedemdziesi¹tych we Francji i krajach Trzeciego
Œwiata rozwin¹³ siê wp³ywowy ruch oporu wobec kultury amerykañskiej.
Interesy biedniejszego Po³udnia przeciwstawiano d¹¿eniom bogatej Pó³nocy.
U¿ywany wówczas termin „imperializm kulturalny” Stanów Zjednoczonych
zawiera³ element marketingowej presji ze strony œwiatowych producentów
kultury masowej, choæ oni sami twierdzili, ¿e reaguj¹ tylko na popyt rynkowy,
dostarczaj¹ wiêc tego, co ludzie sami chc¹. 

1.2 Glokalizacja czyli globalne w lokalnym 
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Globalizacja nie jest jedynie procesem ujednolicania œwiata. Jest natomiast
dialektycznym procesem w którym splata siê globalnoœæ i lokalnoœæ. Robertson
widzi glokalizacjê jako adaptacjê globalnych dzia³añ do lokalnych warunków.
Jej przejawem s¹ adaptacje licencjonowanych programów telewizyjnych do
gustów i norm ró¿nych spo³eczeñstw. Program “Milionerzy” czy “Big
Brother” nie jest ten sam w Polsce, Holandii, czy USA, ale przecie¿ jest ten
sam. 

Glokalizacja oznacza te¿ wzmocnion¹ presjê w kierunku autonomii lokalnej
i regionalnej to¿samoœci kulturowej. Znaczenie lokalnej recepcji globalnych
przekazów, a tak¿e re-kreacji lokalnych wspólnot (“moja rodzina”, “moje
s¹siedztwo”), choæ jak wskazuje Castells (1997, 61) s¹ one defensywne.

Mimo fragmentaryzacji masowych audytoriów, rozwój spo³eczny poszed³
dalej, w kierunku upowszechnia siê na ca³ym œwiecie racjonalizacji w³aœciwej
tzw. makdonaldyzacji. Tym terminem, odwo³uj¹cym siê do przyk³adu dzia³ania
i oferty znanej sieci restauracji szybkiej obs³ugi, McDonald`s, G. Riter okreœla
oparcie dzia³añ na efektywnoœci, kalkulacyjnoœci, przewidywalnoœci oraz
zastêpowalnoœci cz³owieka. Powoduje ujednolicenie œwiata - pejza¿ miejski
coraz bardziej siê upodabnia, jakby przewrotnie realizowa³ zalecenie Stalina -
wszystko ma byæ socjalistyczne (czytaj - globalne) w treœci, a narodowe (czytaj -
lokalne) w formie. Zatem niemal te same wiadomoœci œwiatowe sieci CNN czy
BBC World s¹ podawane przez polskie stacje TVN czy TVP, tyle ¿e przez
identycznie wygl¹daj¹ce Polki- prezenterki. 

Jak pisze Barber (1996) w znanej w Polsce ksi¹¿ce “D¿ihad versus
McŒwiat”, tendencjom globalizacji przeciwstawiaj¹ siê tendencje utrzymywania
to¿samoœci.To¿samoœæ to odczuwanie sensu jako jednostki w ramach pewnej
ca³oœci. Nie nale¿y jej myliæ z rol¹ spo³eczn¹. Rola to funkcja, natomiast
to¿samoœæ to Ÿród³o identyfikacji i znaczeñ osoby ludzkiej, tworzonych przez
ni¹, choæ nie samodzielnie.

Wbrew tytu³owi s³ynnej ksi¹¿ki Herberta Marcuse “Cz³owiek
jednowymiarowy”, ludzie wspó³czeœni s¹ nadal wielowymiarowi, ¿yj¹ w
ró¿nych spo³ecznych i kulturowych porz¹dkach i formach czasowych i
przestrzennych. Jednak przestrzeñ przep³ywów nie przenika ca³oœci
rzeczywistoœci ludzkiego doœwiadczenia. Ludzie ¿yj¹ w konkretnych miejscach
i postrzegaj¹ nadal œwiat jako przestrzenny. “Miejsce to lokalizacja, gdzie
norma, funkcja i znaczenie jest zawarte w granicach fizycznej ci¹g³oœci.”
Ludzie nadal s¹ lokalni, st¹d nawet kosmopolityczne elity, choæ czêsto
podró¿uj¹ po ca³ym œwiecie, pewne miejsca wybieraj¹ jako oœrodki swej pracy
czy oœrodki rozrywki i wypoczynku. 

“Wspó³czesny œwiat  i nasze ¿ycie s¹ kszta³towane przez sprzeczne trendy
globalizacji i to¿samoœci.” Chodzi o tworzenie siê - przez przestrzenie
przep³ywów - globalnych zjawisk, które wywo³uj¹ opór wielu jednostek i
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spo³ecznoœci, poszukuj¹cych czasoprzestrzennego zakorzenienia. Ludzie w
czasach powstawania systemu œwiatowego chc¹ kontrolowaæ swe ¿ycie,
jakkolwiek coraz bardziej pozostaj¹ zale¿ni od dzia³ania odleg³ych si³. Tak¿e
nadal ¿yj¹ w grupach bliskich, rodzinnych i spo³ecznoœci lokalnych. 

W swej trylogii Age of Information (1996-1998) Castells pisze o
spo³eczeñstwie sieciowym, gdzie przestrzeñ przep³ywów zastêpuje tradycyjn¹
przestrzeñ miejsc. Manuel Castells w drugim tomie trylogii pisa³ o napiêciu
miêdzy Sieci¹ (Internetem) a Osobowoœci¹ (ang. the Self). Ju¿ wczeœniej
wskazywa³, ¿e pojawiaj¹ siê zal¹¿ki form obywatelskiego uczestnictwa, które
odnawiaj¹ znaczenie spo³ecznoœci. Samorz¹dy musz¹ rekonstruowaæ lokalny
przep³yw informacji. 

Socjolodzy kanadyjscy Hampton i Wellman okreœlaj¹ kombinacjê
dzia³alnoœci lokalnej i globalnej jako "glokalizacjê". Wskazuj¹, ¿e Internet mo¿e
sprzyjaæ odnowie zaanga¿owania obywatelskiego którego upadek dostrzega siê
w œwiecie zachodnim. Ich badania przecz¹ opiniom komentatorów którzy
twierdz¹, ¿e jak ludzie spêdzaj¹ wiêcej czasu on-line to staj¹ siê bardziej
izolowani w domu i ograniczaj¹ kontakty spo³eczne. 

W odró¿nieniu od innych badañ, które uwzglêdnia³y jedynie zajêcia on-line,
Hampton i Wellman rozwa¿aj¹ ca³oœæ ludzkich kontaków - osobistych przez
telefon, jak i przez Internet. Porównywali intensywnych "internautów" z
tradycyjnymi mieszkañcami tej samej dzielnicy. "Netville" (Miasto sieciowe,
pseudonim podmiejskiej dzielnicy Toronto) by³o jednym z pierwszych miast
w œwiecie posiadaj¹cym szybk¹ ³¹cznoœæ sieciow¹. Mia³o tak¿e tanie i
bezp³atne us³ugi, w³¹czaj¹c forum dyskusyjne. Badacze ustalili, ¿e:
* Ci, co maj¹ dostêp do szybkiego Internetu czêœciej rozmawiaj¹ i odwiedzaj¹
s¹siadów ni¿ inni. 
* Dostêp do sieci komputerowych wprowadza nowe formy komunikowania
i wzmacnia komunikowanie z przyjació³mi, krewnymi i s¹siadami. Wysy³a siê
emaile w ramach spo³ecznoœci lokalnej. 
* Ponadto internauci czêœciej siê kontaktuj¹ z znajomymi poza swym
s¹siedztwem. 
* Internauci lepiej znaj¹ ludzi ze swojej dzielnicy ni¿ pozostali, którzy znaj¹
g³ównie swoich s¹siadów. 
* S¹siedzkie emaile zwiêkszaj¹ iloœæ spotkañ towarzyszyskich, gdy¿ mieszkañcy
organizuj¹ spotkania, grilowania, oraz ró¿ne lokalne wydarzenia, 
* Emaile pomagaj¹ w lokalnych dzia³aniach politycznych, w tym dotycz¹ce
spraw czynszów i op³at, zbiorowych zakupów, wymieniaj¹ informacje o
w³amaniach, oceniaj¹ lokalny strajk nauczycieli i wspólnie negocjuj¹ z
dostawcami us³ug internetowych. 

Dawniej miasto by³o miejscem intensywnych kontaktów. Place
miejskie by³y prawdziwymi targowiskami idei i informacji. Piêknie o tym pisze
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Arturo Perez-Reverte w opisie starego Madrytu, wymieniaj¹c schody do
koœcio³a œw. Filipa: “by³y najgwarniejszym, najruchliwszym i
najpopularniejszym miejscem w ówczesnym Madrycie. Dziêki stoj¹cej w
s¹siedztwie Stacji Kurierów poczty królewskie, gdzie listy i nowiny z ca³ej
Hiszpanii dociera³y, a tak¿e dziêki usytuowaniu wedle g³ównego traktu
sto³ecznego, sta³ siê ogromnym targowiskiem opinii i plotek. To tu najg³oœniej
przechwalali siê weterani, tu duchowni wymieniali zawziêcie pog³oski... Ka¿da
wiadomoœæ, fama czy bujda w obieg tu puszczona rych³o kr¹¿yæ zaczyna³a,
tysi¹ckrotnie przybieraj¹c rozmiary, i nic tutejszym wszechwiedz¹cym jêzykom
nie umknê³o ... I nawet wielki Miguel Cervantes, napisa³: 

Bywajcie, zacne schody Filipowe,
Gdzie jak z weneckiej dowiesz siê gazety, 
Czy Turek nie szykuje wojny nowej.

Kapitan Altriste (s. 159-6).
Miejsca publiczne, od greckich czasów agora i forum, by³y miejscami

wymiany pogl¹dów. Internet przez swoje czaty, pogawêdki, informacji
odtwarza - w skali globalnej i lokalnej - tê funkcjê, choæ bez jej spo³ecznej
atmosfery.

Negroponte i jego koledzy z MIT jako pierwsi dostrzegli konwergencjê
mediów i cyfrowych technologii które doprowadzi³y do tzw. multimedialnej
komunikacji. Multimedia, czyli mieszane media, s¹ definiowane jako
syntetyczne medium integruj¹ce dwa lub wiêcej form komunikowania.
Pocz¹tkowo multimediami nazywano pakiety pomocy szkolnych obejmuj¹cych
podrêczniki, nagrania muzyczne i filmowe, na taœmach magnetofonowych. W
latach 80. zaczêto nimi nazywaæ analogiczne zestawy na p³ytach CD, wi¹¿¹c
je z coraz doskonalszymi graficznie i muzycznie komputerami domowymi.
Obecnie pojêcie rozci¹gniêto na system teleinformatyczny gromadz¹cy,
przetwarzaj¹cy i transmituj¹cy dane w postaci dŸwiêków, grafiki, filmów oraz
tekstów. Wa¿n¹ cech¹ multimediów jest ich interaktywnoœæ, rozumiana jako
wywo³ywanie przez u¿ytkownika okreœlonych przekazów lub ich fragmentów,
udzielanie odpowiedzi, wysy³anie poleceñ, itp. Charakteryzuje ona gry
komputerowe, wydawane na CD-ROM s³owniki, poradniki, encyklopedie. 

W najszerszym sensie tego terminu, wiêkszoœæ mediów drukowanych, jak
dzienniki i czasopisma mog¹ byæ zaliczone do multimediów poniewa¿
przenosz¹ informacjê w po³¹czeniu pisanych s³ów, fotografii i grafiki
przedstawionej na papierze. Jednak, potocznie odrzuca siê papier jako “stare”
medium. Preferowane “nowe” medium dla pokazywania mieszanki treœciowej
jest elektroniczny ekran. Telewizor i komputer mog¹ pokazywaæ pe³n¹
mieszankê wideo, animacji, dŸwiêków, jak i fotografii, obrazów, pisanych s³ów.

Jak wiadomo, okreœlenie cyberprzestrzeñ pojawi³o siê w pierwszej powieœci
Williama Gibsona, Neuromancer (1984). Jego bohaterem jest z³odziej danych



179

który walczy w XXII wieku z dominacj¹ kontrolowanego spo³eczeñstwa przez
w³amanie do matrycy globalnej sieci komputerowej. Kolejna powieœæ Mount
Zero (1986; sfilmowania jako The Zen Differential, 1998) dzia³a siê w tym
samym œwiecie jak Neuromancer, lecz siedem lat póŸniej. Bohaterowie ksi¹¿ki
Mona Lisa Overdrive (1988) mog¹ "umrzeæ" wewn¹trz komputerów, sk¹d
mog¹ wspomagaæ lub zwalczaæ zewnêtrzn¹ rzeczywistoœæ. Idea
cyberprzestrzeni w formie tzw. virtual reality coraz czêœciej pojawia siê w
filmach, najlepszym przyk³adem jest film Matrix i jego reklamowego has³o:
“Rzeczywistoœæ jest iluzj¹, istnieje tylko Matrix”. W istocie jednak na razie
iluzj¹ jest rzeczywistoœæ wirtualna rozumiana jako sztuczne tworzenie pe³nej
iluzji rzeczywistoœci. Zarówno ograniczenia zmys³owe, jak i relatywna prostota
tworzonych obrazów i bodŸców sensualnych nie pozwala mówiæ o pe³nej
iluzji. Realna jest natomiast zmiana systemu komunikowania - przechodzenie
od komunikacji do telekomunikacji oraz - jako konsekwencja - zmiana
charakteru relacji przestrzennych miêdzy ludŸmi. Komunikowanie
miêdzyludzkie w œrodowisku elektronicznym ma zupe³nie nowe cechy i
wywo³uje nowe zjawiska.

2 Dom otwarty czyli elektroniczna zagroda
Jeszcze w ubieg³ym wieku móg³ nasz wieszcz Adam Mickiewicz nêciæ

dziewczêce serce urokiem samotnoœci we dwoje:

Z pa³aców stercz¹cych dumnie
ZnijdŸ, piêkna, do mojej chatki,
Znajdziesz u mnie œwie¿e kwiatki,
Czu³e serce znajdziesz u mnie.
Widzisz ptasz¹t zalecanki,
S³yszysz srebrny szmer strumyka,
Dla kochanka i kochanki
Dosyæ domku pustelnika.

“Mój dom, moja twierdza”, g³osi znane angielskie powiedzenie. Od zarania
dziejów dom by³ dla cz³owieka obszarem odpoczynku, ochrony przed z³¹
pogod¹ i niebezpiecznymi zwierzêtami, oraz miejscem wykonywania
niektórych prac domowych. Metaforycznie mówi³o siê o ognisku domowym,
co w dos³ownym sensie oznacza³o skupienie ca³ej, na ogó³ du¿ej rodziny, w
najcieplejszym miejscu, przy piecu lub kominku. By³a to sfera prywatna, gdzie
wprawdzie niespodziewanych goœci przyjmowano ¿yczliwie (“Goœæ w dom,
Bóg w dom”), ale okazje ku temu  zdarza³y siê niecodziennie. 

¯ycie spo³eczne, aktywnoœæ publiczna oraz uczestnictwo w kulturze
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toczy³o siê poza domem. Zebraniom obywateli s³u¿y³a agora ateñska, Forum
Romanum w Rzymie, rynki i place w miastach œredniowiecznych, tawerny,
zajazdy, karczmy, puby, kawiarnie, domy kultury, œwietlice i im podobne
instytucje czasów nowoczesnych. Tam w³aœnie cz³owiek by³ odbiorc¹ i
nadawc¹ informacji spo³ecznej, dowiadywa³ siê o mniej lub bardziej wa¿nych
wydarzeniach publicznych: rozmawia³, plotkowa³, komentowa³, dyskutowa³.
Dom natomiast by³ miejscem odpoczynku i prac domowych, a tylko dla
nielicznych - na przyk³ad dla rzemieœlników - by³ jednoczeœnie warsztatem
pracy. Aby siê rozerwaæ, dowiedzieæ czegoœ nowego, trzeba by³o z domu
swego wyjœæ albo do niego zaprosiæ goœcia. 

Dzisiaj jest inaczej - gdy wspó³czesny poeta zaprasza sw¹ muzê do chaty
za wsi¹ (zwanej dacz¹) na obserwacjê zalecanek ptasz¹t (z XIX-wiecznym
wdziêkiem nazwa³ Mickiewicz, dzisiaj mówimy o bird-watching), to bêdzie
raczej na DVD ni¿ w naturze. Domek pustelnika znakomicie siê do tego
nadaje. Jeœli poka¿e jej wspania³y film “Makrokosmos” o wêdrówkach ptaków
na domowym  kinie o ekranie 16:9, z specjalnymi efektami dŸwiêkowymi, na
pewno dziewcze  ulegnie obrazom zalecanek wielkich i ma³ych ptasz¹t. 

Na co dzieñ mamy w domu ca³¹ gamê niek³opotliwych, gdy¿ ³atwo
zapraszanych goœci. A wiêc - ksi¹¿ki czyli zapraszanych poetów, literatów,
uczonych. A wiêc - dzienniki i tygodniki czyli zapraszanych zawodowych
plotkarzy, gadu³ów, inaczej - osobistoœci œwiata polityki i sztuki. Mamy tak¿e
p³yty, zapraszamy wiêc do swego domu wedle naszej woli wielk¹ orkiestrê
symfoniczn¹ albo rozrywkow¹ kapelê, wedle ¿yczenia. Na œcianach wieszamy
reprodukcje arcydzie³ malarstwa œwiatowego oraz fotografie rodzinne,
zastêpuj¹c nimi dawne magnackie galerie. Mamy wreszcie radio i telewizjê.
Radio, oprócz oferowania muzyki dobieranej do naszego nastroju, jest
niestrudzonym informatorem w zakresie aktualnych wydarzeñ. Telewizja z
kolei wprowadza do domów nie zawsze najchêtniej widzianych, ale nigdy nie
natrêtnych elektronicznych goœci. Telewizor - stoj¹cy w pokoju niestrudzony
opowiadacz - zast¹pi³ bardów, ryba³tów, wêdrownych mnichów i kramarzy.
Pewien szkocki poeta napisa³ kiedyœ, ¿e kto potrafi³by wp³ywaæ na treœci ballad
i opowieœci ludowych, móg³by nie dbaæ kto uk³ada prawa jego narodu. Dzisiaj
tak¹ moc kszta³towania masowej wyobraŸni wykazuje telewizja. 

Przyzwyczailiœmy siê ju¿, ¿e mieszkanie nie jest wysp¹, któr¹ trzeba
opuszczaæ, aby wiedzieæ, co siê dzieje na szeroki œwiecie. Dla ³¹cznoœci
dwukierunkowej mamy pocztê oraz - od ponad stu ju¿ lat - telefon. Z niego
niestety korzystaj¹ równie¿ nudziarze i intruzji. Do swojej dyspozycji mamy
teraz Internet - omnimedium w którym mo¿na znaleŸæ niemal wszystko.
Niestety i czasami sprowadza on do naszego domu wirusy - na szczêœcie tylko
komputerowe.

Z roku na rok przybywa nam nowych sprzêtów s³u¿¹cych porozumiewaniu
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siê z innymi ludŸmi. Œrodki komunikowania przenikaj¹ wiêc przez sztuczn¹
skorupê naszego mieszkania, ³¹cz¹c nas z innymi i tworz¹c w ten sposób
archipelag domost.w. Radio, telewizor, telefon, Internet ³¹cz¹ nas ze œwiatem
w coraz bardziej interaktywny sposób. Dom przestaje byæ tylko miejscem
schronienia i pracy domowej, a staje siê elementem sieci informatycznej, któr¹
wprawdzie mo¿na swobodnie regulowaæ, w³¹czaæ i wy³¹czaæ, ale przecie¿ jej
sama obecnoœæ narzuca pewne reakcje. Przyk³adem - telefon stacjonarny,
zwany w reklamach - domowym. 

"Pana nie ma w domu, proszê zadzwoniæ wieczorem, albo zostawiæ
wiadomoœæ" — s³ysz¹c po raz pierwszy w s³uchawce g³os swego przyjaciela
mówi¹cego takie w³aœnie s³owa zapewne pomyœlelibyœmy, i¿ robi nam jakiœ
g³upi kawa³. Jeszcze dziwniej by³oby gdyby jego g³os powiedzia³: "Tu
mieszkanie X-a, nie ma mnie w domu, proszê zostawiæ wiadomoœæ." Po
us³yszeniu takich s³ów wielu z nas mimowolnie od³o¿y³oby s³uchawkê,
mówi¹c: "Ch³opina  chyba zwariowa³". A tymczasem nasz przyjaciel po prostu
korzysta automatycznej sekretarki. Odtwarzany jest nagrany komunikat i
nagrywana wiadomoœæ od dzwoni¹cego. Ulepszona wersja urz¹dzenia pozwala
na ods³uchanie nagranych rozmów przez telefon  —  dzwoni¹c do w³asnego
mieszkania i wysy³aj¹c specjalny kod dŸwiêkowy mo¿emy siê dowiedzieæ kto
do nas telefonowa³ i jak¹ zostawi³ wiadomoœæ. Wygodne, nieprawda¿? Telefon
komórkowy jeszcze bardziej usprawnia ³¹cznoœæ z nieobecnym lub
wy³¹czonym abonentem - oferuje pocztê g³osow¹. 

Domowe udoskonalenia telefonu na tym siê nie koñcz¹. Oprócz telefonów
z wciskanymi klawiszami zamiast tarczy, co przyspieszy³o i u³atwi³o wybieranie
numeru, nowe modele telefonów maj¹ pamiêæ nakrêcanego ostatnio numeru,
a w dro¿szych modelach, kilkudziesiêciu czêstszych abonentów. Nowe
telefony maj¹ z regu³y wyœwietlacz pokazuj¹cy wybrany numer (a jak chcemy
i nazwisko) osoby do której dzwonimy, oraz czas trwania rozmowy. Doskonale
chroni nas przed nieproszonymi telefonicznymi goœæmi.

Telefon jest tylko jednym z wielu urz¹dzeñ ³¹cznoœci w nowoczesnym
mieszkaniu. Z roku na rok przybywa nam nowych sprzêtów s³u¿¹cych
porozumiewaniu siê z innymi ludŸmi. Dziêki nim mo¿emy, nie ruszaj¹c siê z
domowych pieleszy, pozostawaæ, a przynajmniej czuæ siê w sta³ym choæ
poœrednim kontakcie z ca³ym œwiatem. Jest to wrêcz rewolucyjna przemiana.
Zmieniaj¹ siê nawet stare sprzêty, powiada siê o nich poczciwe (pocziwy stary
telefon, telewizor, etc.), ludzie bowiem do swych mediów lubi¹ siê odnosiæ z
sympati¹..

Nowoczesny odbiornik telewizyjny jest wszak¿e nie tylko aparatem do
ogl¹dania telewizji, ale monitorem, na którym u¿ytkownik sam wywo³uje
ró¿norodne obrazy. Jak niegdyœ przechwala³ siê Owen Glendower w
szekspirowskim Henryku IV: "Mogê wezwaæ duchy z g³êbin", tak dzisiaj ka¿dy
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posiadacz magnetowidu czy DVD dokonuje bez trudu takiej sztuczki. I w
czasie gdy posiadacze zwyk³ego telewizora mog¹ tylko ogl¹daæ to, co telewizja
zechce im pokazywaæ, w³aœciciele magnetowidów i odtwarzaczy maj¹ ogromn¹
swobodê wyboru. Mog¹ nawet sporz¹dzaæ, jak to czyni zapobiegliwy
gospodarz, "konserwy kulturalne", na przyk³ad nagrywaj¹c w lecie i jesieni
ciekawsze programy na d³ugie zimowe wieczory. Telewizor jest monitorem dla
magnetowidu, czyli jakby ekranem domowego kina, którego repertuar ustalamy
sami. 

Posiadacz anteny satelitarnej mo¿e wywo³ywaæ duchy nawet z kosmosu.
Ju¿ teraz dociera do Polski tysi¹ce programów satelitarnych, w tym wiele
polskich, jeszcze wiêcej angielskich (BBC, Sky, MTV), oraz niemieckich
(Niemcy, Szwajcaria, Austria) oraz amerykañskie (WorldNet i CNN), oraz
niezliczone inne.

W wielu miejscowoœciach nie trzeba instalowaæ zewnêtrznej anteny
parabolicznej, ani kupowaæ specjalnego satelitarnego odbiornika i dekodera,
wystarczy do³¹czyæ siê (odp³atnie) do sieci kablowej, aby drog¹ przewodow¹
otrzymywaæ kilkadziesi¹t programów. 

Telewizor, a w³aœciwie jego kineskop, staje siê urz¹dzeniem wielorakiego
u¿ytku. Przestaje s³u¿yæ wy³¹cznie jako ekran telewizyjny i z
wyspecjalizowanego urz¹dzenia przekszta³ca siê w element ogólnokrajowej
sieci informacyjnej, niekiedy miêdzynarodowej. Maj¹c cyfrowy aparat
fotograficzny lub kamerê wideo mo¿na wprost na ekranie telewizora
pokazywaæ w³asne amatorskie zdjêcia i filmiki. Gdy pod³¹czymy do niego
komputer domowy staje siê plansz¹ do gier albo tablic¹ do pisania lub
rysowania. Po uzupe³nieniu urz¹dzenia przez drukarkê komputerow¹, mamy
zestaw ma³ej poligrafii, a gdy mamy dekoder teletekstu ekran telewizora jest
kartk¹ elektronicznej gazety. 

Ksi¹¿ki science fiction zapowiada³y niegdyœ, ¿e pewnego dnia roboty
odci¹¿¹ zagonionych mieszkañców œwiata wspó³czesnego. Jednak wygl¹da na
to, ¿e domowym dozorc¹ mo¿e staæ siê ma³y aparat pod³¹czony do telewizora.
Firma amerykañska General Electric skonstruowa³a domowy system nadzoru
nazwany Homeminder, pod³¹czany do zwyk³ego odbiornika telewizyjnego. Z
pomoc¹ pilota do zdalnego sterowania, podobnego do tego w jakie s¹
wyposa¿one nowsze telewizory, u¿ytkownik wywo³uje na ekranie graficzne
obrazy domowych sprzêtów i zajêæ. Naciskaj¹c odpowiadaj¹ce im numery,
programuje ich dzia³anie (oczywiœcie trzeba tak¿e mieæ zaadoptowany sprzêt
gospodarstwa domowego). Aparat mo¿e w³¹czaæ i wy³¹czaæ œwiat³a, ustawiaæ
alarm, w³¹czaæ ogrzewanie czy bojler, regulowaæ temperaturê w ka¿dym
pomieszczeniu (na przyk³ad zmniejszaj¹c ogrzewanie w nocy w niektórych
pokojach). A tak¿e rano po uruchomieniu budzika automatycznie w³¹czaæ
elektryczny ekspres do kawy oraz radio. Co wiêcej, jego dzia³aniem w³aœciciel
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mo¿e sterowaæ za pomoc¹ telefonu. A wiêc na przyk³ad zadzwoniæ z biura,
aby skontrolowaæ czy wszystko jest w porz¹dku, poleciæ w³¹czyæ ogrzewanie,
a nawet kuchenkê elektryczn¹, w której pozostawi³ obiad. Gdyby jednak nie
zd¹¿y³ przyjœæ na czas albo coœ siê zapali³o, wówczas automat
przeciwpo¿arowy sam odetnie pr¹d i zaleje pian¹ piecyk. 

Dzisiejsze mieszkania wydawaæ siê bêd¹ ma³o inteligentne ich nastêpcom
— domom w pe³ni zelektronizowanym, które jednym kablem (na pewno
œwiat³owodem) bêd¹ pod³¹czone do centrum (multimedium), którymi
przesy³ane bêd¹ wszelkiego rodzaju informacje. A wiêc zarówno programy
telewizyjne w wielkim wyborze i z ca³ego œwiata, rozmowy telefoniczne, dane
komputerowe (wygodne dla pracuj¹cych w domu), wiadomoœci gazet
elektronicznych, a tak¿e informacje nadzoru mieszkania. W takim systemie
mo¿na przeprowadzaæ sonda¿e opinii i referenda wygodnie i szybko. Z kolei
oprócz telefonu, mo¿na bêdzie korzystaæ z faksu komputerowego. Listy
prywatne staj¹ siê wiêc rzadkoœci¹, a nawet listy oficjalne bêd¹ elektroniczne
zaopatrzone w podpis cyfrowy.

Taka wizja nie wydaje siê ju¿ byæ nie z tej Ziemi, urzeczywistnia siê ju¿ na
naszym globie, wprawdzie w najbogatszej jego czêœci. Bill Gates ma w³aœnie
taki “inteligentny” dom. A tempo wprowadzania nowoœci elektronicznych jest
tak wielkie, ¿e to co dzisiaj maj¹ niektórzy, wkrótce maj¹ i inni. Tyle, ¿e nie
wszyscy.

Nowoczesne mieszkanie ma wiêc tak wiele elektronicznego sprzêtu, ¿e
stanowi jakby elektroniczn¹ zagrodê. Nowe œrodki przekazu daj¹ coraz wiêcej
szans pracy w domu. Osoby których g³ównym zajêciem jest przetwarzanie
informacji, a wiêc in¿ynierowie, uczeni, pisarze, ale tak¿e mena¿erowie i
sekretarki, maszynistki, mog¹ wiele swych czynnoœci wykonywaæ w domu,
przekazuj¹c wyniki swojej pracy telefonicznie do sieci swojej firmy. 

Media domowe pozwalaj¹ osobom ¿yj¹cym samotnie, albo emigrantom, na
sta³y kontakt ze swymi krewnymi, dawnymi ojczyznami, du¿ymi i ma³ymi.
Znane s¹ analizy zachowañ medialnych imigrantów tureckich w Niemczech,
którzy niemal nie ogl¹daj¹ miejscowych niemieckich programów telewizyjnych,
nie czytaj¹ gazet, natomiast czêsto - wrêcz godzinami - telefonuj¹ do swych
rodzin pozostawionych w Istambule czy innych miastach i wsiach tureckich.
Ogl¹daj¹ tak¿e satelitarne programy z Turcji i innych krajów muzu³mañskich,
czytaj¹ w Internecie tamtejsze gazety. Kupuj¹ tak¿e prasê mniejszoœci tureckiej
w Niemczech. W rezultacie pozostaj¹ niemal ca³kowicie odciêci od kultury
niemieckiej, korzystaj¹c jedynie z gospodarki i niemieckiego dobrobytu.

Nie s¹ wyj¹tkiem - media w³¹czaj¹c ludzi w globalny œwiat, u³atwiaj¹ tak¿e
tworzenie etnicznych enklaw duchowo po³¹czonych z wiêkszoœci¹ etniczn¹ w
swym kraju. Posiadaj¹c w domu telefon nigdy nie cieszymy siê nie zak³óconym
spokojem, gdy¿ zawsze mo¿e ktoœ — nieznany lub niepo¿¹dany — do nas
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zadzwoniæ. Maj¹c telewizor i radio te¿ stale siê jest bombardowanym
wiadomoœciami, na ogó³ negatywnymi i ponurymi. Có¿, wszystko ma sw¹
cenê, widaæ taki jest ten œwiat.

2.1 Multimedia - zabawiæ siê na œmieræ
Spo³eczeñstwo przemys³owe stworzy³o now¹ kategoriê czasu - czas

wolny, a œciœlej - uwolniony od ¿mudnej pracy. Skracanie (tak¿e regulowane
ustawowo czasu pracy w dniu roboczym do 8 i mniej godzin), wprowadzanie
dodatkowego wolnego dnia - soboty - stanowi³o podstawê dla nowego
uczestnictwa w kulturze - kulturze masowej. Uwolniony czas nale¿a³o czymœ
wype³niæ - media masowe, pocz¹tkowo film, potem radio i telewizja oraz
popularna prasa sta³y siê zape³niaczami uzyskanego czasu po pracy. Obecnie
wype³niaczem czasu dla mas staj¹ siê coraz bardziej multimedia i Internet. 

Media w du¿ej mierze s¹ napêdzane s¹ ludzk¹, arcyludzk¹ chêci¹ zabawy.
Na temat pêdu ku zabawie Johannes Huizinga napisa³ wnikliwe studium,
okreœlaj¹c cz³owieka jako  Homo ludens, cz³owiek zabawy. Dzisiaj, wobec
skracania pracy produkcyjnej, dla wielu ludzi - nawet najbiedniejszych  - dzisiaj
zabawa trwa codziennie i przez wiele godzin. Neal Postman analizuje
wspó³czesn¹ kulturê zabawy w ksi¹¿ce pod znamiennym tytu³em “Czy
zabawimy siê na œmieræ?” Podaje tam wiele przyk³adów dotycz¹cych telewizji.
Ale nowe media s¹ jeszcze bardziej zabawowe, a przeto uzale¿niaj¹ce. Zreszt¹
media zawsze takie by³y. W minionych wiekach lektura ksi¹¿ek by³a pasj¹
wielu m³odzieñców i dziewcz¹t, na³ogowych poch³aniaczy literatury. Zakazy
rodziców pokonywali czytaj¹c w nocy w ³ó¿ku pod ko³dr¹ - w œwietle latarki!
Potem pojawili siê kinomani i telemani (ang. coach potato). 

S³uchanie p³yt i taœm muzycznych mo¿e równie¿ uzale¿niaæ. Reklama
najnowszego przenoœnego urz¹dzenia odtwarzacza iPod podkreœla mo¿liwoœæ
umieszczenia w jego pamiêci, bagatela, 15 tysiêcy piosenek. Ile to godzin
s³uchania - proszê obliczyæ! 

Nowe media tworz¹ nowe uzale¿nienia. Obecnie coraz czêœciej mamy
przypadki zaginiêcia w Internecie (wirtualu). Zw³aszcza mieszkañcy ma³ych,
szarych miasteczek odnajduj¹ ¿ycie, jakie chcieliby prowadziæ, w Internecie,
zw³aszcza w jego interakcyjnych formach, jak czatowanie, mailowanie, gry
zespo³owe, 

Dla nich nie jest wa¿ne co siê mówi, wa¿ne, i¿ siê mówi. To jest g³ówny
powód zarzucania Internetu milionami komentarzy, blogów, w³asnych stron.
Jednoczeœnie stwarza to now¹ sytuacjê dla ruchów spo³ecznych - coraz czêœciej
dziêki Internetowi organizuje siê akcje spo³eczne, niektóre na skalê globaln¹
i niektóre niezwykle skuteczne.

M³odzi ludzie niekiedy esemesuj¹ niemal bez przerwy, rekordziœci wysy³aj¹
kilka setek krótkich przekazów dziennie. Nic dziwnego, ¿e ortopedzi coraz
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czêœciej spotykaj¹ siê z przyk³adami chorób nadgarstka, kciuka, przedramienia,
które s¹ pochodne od godzin naciskania klawiszy. Dotykaj¹ one czatowników,
komórkowców, esemesowców, graczy wirtualnych. 

3 Praca
3.1 Roboty czyli koniec rutyny

Wielki filozof staro¿ytnoœci, Arystoteles ze Stagiry, wypowiadaj¹c siê w
swym wielkim dziele Polityka na temat istniej¹cego wówczas w Atenach
niewolnictwa, napisa³, ¿e gdyby kiedyœ czó³enka tkackie potrafi³y mówiæ,
wówczas niepotrzebni staliby siê niewolnicy. By³a to wtedy idea tak
nierealistyczna, ¿e w istocie filozof po prostu usprawiedliwia³ istniej¹cy system
niewolnictwa, dowodz¹c, ¿e do uci¹¿liwych prac trzeba ludzi po prostu
zmuszaæ, bowiem ¿aden prawdziwie wolny cz³owiek dobrowolnie nie
podejmie siê ¿mudnych lub niebezpiecznych zajêæ. 

Okaza³o siê jednak, i¿ niewolnictwo wcale nie jest koniecznoœci¹, bo dobra
zap³ata sk³ania do ka¿dej pracy, a postêp techniczny zmniejszy³ wysi³ek
fizyczny robotnika. Nadal jednak  nie brakuje zajêæ monotonnych, uci¹¿liwych,
niebezpiecznych dla zdrowia, w gruncie rzeczy "niegodnych" istot myœl¹cych.
Charlie Chaplin unieœmiertelni³ postaæ nieszczêsnego robotnika przy mkn¹cej
taœmie monta¿owej w filmie “Gor¹czka wielkiegomiasta”. Wszak¿e postêp
techniczny powoli likwiduje takie nu¿¹ce zajêæ dla robotników fabrycznych.
Ich wykonywanie powierza siê nowej generacji maszyn, robotom
przemys³owym, urz¹dzeniom, które niekiedy ju¿ potrafi¹ lub wkrótce bêd¹
umia³y s³ownie porozumiewaæ siê z cz³owiekiem. 

Termin "robot", zaczerpniêty z powieœci Karola Capka, oznacza³
cz³ekopodobn¹ maszynê, podobn¹ do tych, które w XVII wieku konstruowali
zmyœlni mechanicy. Sterowane przez wewnêtrzny uk³ad sprê¿yn, dŸwigni i kó³,
manekiny wykonywa³y nader skomplikowane ruchy, porusza³y siê, gra³y w
karty, czy nawet pisa³y proste s³owa i zdania. Automaty takie nie nadawa³y siê
jednak do zastêpowania ¿ywych robotników, gdy¿ by³y bardzo kosztowne, a
praca, któr¹ ewentualnie mog³yby wykonywaæ, by³a wówczas bardzo tania.
Brak im by³o sprawnych œrodków napêdu. Znacznie póŸniej pojawi³y siê
ró¿nego typu manipulatory napêdzane silnikami elektrycznymi. Ponadto by³y
zdolne zastêpowaæ cz³owieka tylko przy prostych pracach przy taœmie
produkcyjnej, podaj¹c materia³y, przesuwaj¹c obrabiane obiekty.

Z czasem manipulatory na tyle udoskonalono, ¿e zaczêto je nazywaæ
robotami przemys³owymi. Dzieli siê je na trzy zasadnicze grupy. Pierwsza i
najprostsza, to roboty wspó³pracuj¹ce z innymi maszynami, jak obrabiarki i
prasy. Wykonuj¹ one jednostajne czynnoœci: podawania. przesuwania,
podnoszenia. Druga grupa to urz¹dzenia do spawania, malowania
natryskowego oraz monta¿u. Najczêœciej s¹ u¿ywane przy taœmie produkcji
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samochodów. I wreszcie trzecia kategoria to roboty uniwersalne, zdolne do
wykonywania z³o¿onych i ró¿nych czynnoœci. Maj¹ one du¿¹ zdolnoœæ
wykonywania ruchów, a zarazem mog¹ operowaæ kilkoma manipulatorami.
Dziêki tym w³aœciwoœciom nadaj¹ siê do wykonywania bardzo skomplikowa-
nych prac monta¿owych, nawet do kroju i szycia, modelowania. Oczywiœcie
wszystkie te trzy kategorie robotów s¹ elektronicznie sterowane, a dwie
ostatnie kategorie s¹ kontrolowane przez mikroprocesory. Maj¹ wiêc swój
"sztuczny mózg". Mog¹ mieæ te¿ wbudowane urz¹dzenie do syntetyzuj¹ce
dŸwiêki ludzkiego g³osu, potrafi¹ wówczas "rozumieæ" proste polecenia. Robot
taki reaguje na s³owa cz³owieka, mo¿e go równie¿ informowaæ o swoich
stanach wewnêtrznych. Na razie nie ma ich jeszcze w fabrykach, ale "mówi¹ce"
aparaty znajd¹ zastosowanie w pilotowaniu superszybkich samolotów. Roboty,
w przeciwieñstwie do ¿ywych ludzi, nie tylko siê nie mêcz¹, ale tak¿e nie
zmieniaj¹ otoczenia przez wydzielanie potu czy dwutlenku wêgla. S¹ przeto
nieocenione przy wykonywaniu produkcji uk³adów scalonych, gdzie konieczna
jest zegarmistrzowska precyzja w krystalicznie czystym powietrzu. 

Chocia¿ dzisiejsze roboty, z wyj¹tkiem tych, które dla uciechy dzieci s¹
prezentowane na wystawach techniki, nie maj¹ ludzkich kszta³tów, to s¹ coraz
czêœciej wyposa¿one w zespo³y czujników, czasami nawet w sztuczny wzrok.
Mog¹ porównywaæ widziany obraz z wzorcem zapisanym w pamiêci, a
nastêpnie wykonywaæ serie zaleconych dzia³añ, na przyk³ad obrabiaæ element,
wmontowaæ go w stosowne miejsce, zmieniaæ tor swego ruchu i wypowiadaæ
okreœlone s³owa. Jednak nie maj¹ intelektu.Tylko w filmach science fiction,
zw³aszcza od czasów Wojen Gwiezdnych oraz serialu Star Trek, roboty s¹ nie
tylko cz³ekokszta³tne, ale i przewy¿szaj¹ce cz³owieka, wyposa¿one w
wyspecjalizowane zdolnoœci intelektualne. Lecz w przysz³oœci, kto wie? Roboty
medialne bêd¹ siê porozumiewaæ z cz³owiekiem g³osem, a mo¿e i wzrokiem
i mimik¹. Spo³eczeñstwo w pe³ni medialne udomawia roboty, tak jak
poprzednie spo³eczeñstwa udomowi³y niektóre gatunki zwierz¹t. 

W praktyce przemys³owej dziêki mikroprocesorom mo¿liwoœci robotów
tak siê rozszerzy³y, ¿e s¹ ju¿ obecne w nowoczesnych fabrykach. 
Na razie roboty przemys³owe s¹ szerzej rozpowszechnione tylko w najbardziej
rozwiniêtych gospodarczo krajach, szczególnie w Japonii. Koszt pracy robota
przemys³owego (tj. koszt jego budowy oraz koszt obs³ugi i utrzymania) wynosi
tam oko³o po³owy kosztu robocizny cz³owieka. Jako tañsze roboty wypieraj¹
robotników. Stwarza to nowe, niewyobra¿alne dla filozofa ze Stagiry, problemy
spo³eczne. Nowoczesne "mówi¹ce narzêdzia" zastêpuj¹c ¿ywych
"niewolników" przemys³owych, pozbawiaj¹ czêœæ z nich pracy, a niekiedy
œrodków do ¿ycia. Nie zawsze s¹ wiêc entuzjastycznie witane. Co gorsze,
zmniejszaj¹ szans konkurencji krajów mniej rozwiniêtych o tañszej ¿ywej sile
roboczej. 
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Jeremy Rywkin - w swym studium Koniec pracy - snuje pesymistyczn¹ wizjê
zatrudnienia, wedle której w nieodleg³ej przysz³oœci tylko co pi¹ty cz³owiek
bêdzie mia³ sta³¹ pracê, pozostali znajd¹ co najwy¿ej doraŸne zajêcie. Tym
bardziej ludzie musz¹ rozwijaæ swoj¹ inteligencjê, tylko bowiem ona odró¿ni
ich od automatów. 

Pracê dzieki mediom mo¿emy wykonywaæ tak w biurze, jak i w³asnym
domu, pozostaj¹c z miejscem zatrudnienia w sta³ym kontakcie.

3.2 Telepraca - odzyskany warsztat domowy
Nowoczesne biura coraz bardziej staj¹ siê tak zwanymi biurami

elektronicznymi, nie znaj¹ nie tylko narêkawków i atramentu, ale nawet kalki.
Sporz¹dzanie dokumentów w licznych egzemplarzach zapewniaj¹ Ich
osza³amiaj¹ca kariera zacz¹³ w 1960 roku s³ynny model kserokopiarki 914
firmy Xerox, który wówczas jeszcze wa¿y³ trzysta kilogramów i kosztowa³ 13
tysiêcy dolarów. Potrzeby biurokratów by³y wszak¿e tak wielkie, ¿e nie
odstraszy³ ich ani ciê¿ar ani cena maszyny, wiêc i w krótkim czasie
nieoczekiwanie dla siebie firma sprzeda³ ponad dwieœcie tysiêcy egzemplarzy
tego modelu. Od tej pory kopiarki zadomowi³y siê w biurach na dobre,
kosztuj¹ wielokrotnie mniej, a wa¿¹ niekiedy kilka kilogramów,. maj¹ u³atwion¹
obs³ugê, wiêksz¹ szybkoœæ i mo¿liwoœci. Nazwa firmy sta³a siê nazw¹
rodzajow¹ dla powielania - ksero. 

Oprócz kopiarek, powielaniu dokumentów s³u¿¹ tak¿e drukarki
komputerowe oraz plottery, czyli urz¹dzenia graficzne. Odtwarzaj¹ one
zredagowany dokument stosown¹ iloœæ razy, drukuj¹c go na zwyk³ym papierze,
ró¿nymi czcionkami, tak¿e w kolorach. Ich rozpowszechnienie wskazuje na
pewnik, i¿ biuro elektroniczne mo¿e obyæ siê bez kalki i atramentu, ale z
pewnoœci¹ nie bez papieru. Informacja jest przecie¿ dla cz³owieka, a ten nadal
lubi trzymaæ w rêku wydruk na papierze.  Tote¿ zarówno drukarki i kopiarki
maja zapewnione miejsce w biurze przysz³oœci.

W pracy biurowej wielce u¿yteczna jest telekopiarka (faksymile), zwana
krócej faksem, czyli urz¹dzenie do przesy³ania na odleg³oœæ pisanych
dokumentów i wykresów. Dziêki nim opiesza³y ksiêgowy mo¿e w ostatnim
momencie przes³aæ do centrali sprawozdanie biurowe licz¹ce wiele stron
drobnych cyfr. Wykorzystuje zwyk³e linie telefoniczne. Faks jest coraz szybszy,
g³ównie dziêki Japoñczykom. Nic w tym dziwnego, ich alfabet (kanji) zawiera
ponad trzy tysi¹ce pojedynczych znaków, wiêc trudno by³o im u¿ywaæ
zwyk³ych maszyn do pisania lub teleksów, natomiast telekopiarka pozwala na
wiern¹ transmisjê rêcznie pisanych tekstów. 

W pracy mened¿era pomocny jest specjalnie przerobiony magnetofon, czyli
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dyktafon. Jest to ma³y, porêczny magnetofon o skali przenoszenia pasma od
300 do 3500 herzów, wystarczaj¹cej dla rejestracji i odtworzenia g³osu.
Niekiedy ma peda³owe urz¹dzenie do sterowania odtwarzaniem, co u³atwia
maszynistce przesuwanie, zatrzymywanie i cofanie taœmy, bez odrywania r¹k
od maszyny. Nowsze wersje dyktafonów maj¹ urz¹dzenie do automatycznego
w³¹czania g³osem, co oszczêdza taœmê i skraca czas odtwarzania. Najnowsza
generacja to dyktafony cyfrowe, czêsto zintegrowane z telefonem
komórkowym. Pozwalaj¹ na klasyfikowanie nagrañ, szybkie wyszukiwanie
stosownych fragmentów, a tak¿e na ich wysy³anie komunikatów g³osem przez
telefon do wielu adresatów..

Elektronizacja biura i domu, sprawia, ¿e ¿e wiele prac biurowych mo¿na
wykonywaæ w prywatnym mieszkaniu, na jak przyk³ad przepisywanie tekstu.
Maszynistka bêdzie przekazywaæ przepisany tekst przez modem, albo co
pewien czas przynosiæ dyskietki do biura. W ten sposób bêdzie mo¿na
zapewniæ pracê osobom nie mog¹cym ze wzglêdu na swe zdrowie lub sytuacjê
rodzinn¹ opuszczaæ mieszkania. Zmniejszy to równie¿ koszty utrzymania
instytucji oraz wydatki na przejazdy pracowników. A co pozostanie z
tradycyjnego wyposa¿enia urzêdników w biurach przysz³oœci? Z pewnoœci¹
czajnik (elektryczny) i rytua³ parzenia herbaty.

Jeszcze inaczej Bbêdzie w przypadku telepracy - gdzie w³asne mieszkanie
(ewentualnie specjalne gniazdo biurowe) pozwala na wykonywanie zadanych
czynnoœci, a nastêpnie przesy³anie ich rezultatów do centrum firmy. Tak
pracowaæ mog¹ - i ju¿ to robi¹ - programiœci komputerowi. Nic dziwnego, ¿e
obecnie Indie sta³y siê g³ównym dostawc¹ oprogramowania zlecanego przez
wielkie firmy, na ogó³ amerykañskie. Tañsza si³a robocza, pozostawanie
pracowników we w³asnym œrodowisku, to zalety dla pracodawców i
pracobiorców. S¹ i ujemne - brak kontaktów miêdzy za³og¹, utrudnienie
tworzenia klimatu korporacyjnego, izolacja spo³eczna. Dla pewnych osób - na
przyk³ad niepe³nosprawnych lub kobiet wychowuj¹cych samotnie dzieci - tele
praca jest wrêcz wybawieniem z niewoli domowej.

4 Niedotykalne pieni¹dze
Globalizacja, jak wspomnia³em, ma wa¿ny wymiar gospodarczy. Na plan

pierwszy wysuwaj¹ siê globalne przep³ywy finansowe, a one wymagaj¹
dematerializacji, a œciœlej cyfryzacji operacji bankowych i samego pieni¹dza.

Pieni¹dze: najpierw by³y wielkie jak kamienie m³yñskie, potem mniejsze,
jak muszle, paciorki, kr¹¿ki, kartki. Najpierw by³y z kamienia, macicy per³owej,
br¹zu, ¿elaza, srebra, i — najlepiej — ze z³ota. W koñcu — z papieru. 

Talenty, drachmy, obole, dukaty, talary, z³ote, dolary, marki, jeny.
Potocznie: z³ocisze, górale, tauzeny, zielone. Pobudza³y wyobraŸniê cz³owieka
od zarania dziejów (legendarny Midas któremu wszystko zmienia³o siê w
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z³oto) do twórców musicalu “Kabaret” (piosenka “Money, money”).
Wzdycha³ Kochanowski: "Kto ma pieni¹dze, ten ma wszystko w rêku", a po
latach dopowiada³ mu Tetmajer: "Cz³owiek zginaæ musi; Kto pieniêdzy nie ma,
jest pariasem, nêdza porywa za gard³o i dusi." 

Pieni¹dze zawsze mia³y swój przyjemny wizualny, dotykalny i nawet
dŸwiêkowy wymiar. B³yszcz¹ce z³ote monety, cieszy³y oko swym kolorem i
wzorem, a potrz¹sane w pêkatej sakiewkce rozbrzmiewa³y w s³odkiej dla ucha
muzyce. Banknoty mieni³y siê gam¹ kolorów i postaci. Lecz i to siê obecnie
szybko zmienia. Pieni¹dz jest przecie¿ w istocie jedynie symbolem, znakiem
wartoœci, miernikiem, ale nie towarem. Nie ma przeto potrzeby, aby sam by³
cenny, tak jak z³oto czy drogocenne kruszce. Mo¿e wiêc byæ papierowy. Gdy
wprowadzono w 1694 roku w Europie papierowe pieni¹dze, pocz¹tkowo
odnoszono siê do nich z wielk¹ nieufnoœci¹, uwa¿aj¹c je za podstêp bankierów.
Tote¿ by³y akceptowane tylko pod warunkiem bankowej gwarancji ich
natychmiastowej wymienialnoœci na z³oto. Dopiero w XX wieku zawieszono
wymienialnoœæ. Dzisiaj ju¿ nikt nie w¹tpi, ¿e papierowe pieni¹dze s¹ rzetelnym
œrodkiem p³atniczym.

Od papierowego pieni¹dza do wprowadzenia masowego u¿ycia czeków
(znanych w transakcjach miêdzybankowych ju¿ od dawna) by³ tylko krok.
Czek to kartka o nieustalonej z góry wartoœci, któr¹ okreœla jego wystawca.
Musi jednak mieæ ona pokrycie w pieni¹dzach w danym banku. W krajach
zachodnich obieg czekowy znacznie ograniczy³ u¿ycie gotówki, lecz jego
masowoœæ stwarza³a bankom ogromne problemy. W Stanach Zjednoczonych
rocznie wystawianych jest ponad 50 miliardów czeków, których skasowanie w
bankach poch³ania oko³o jednego procentu dochodu narodowego! Co wiêcej
sprawne realizowanie czeków wymaga szybkiego sposobu sprawdzania ich
pokrycia w zasobach wystawców, czyli dzia³ania ³¹cznoœci miêdzy oddzia³ami
banków. I tutaj pojawia³a siê szansa dla elektroniki. Jeszcze w latach
piêædziesi¹tych banki  rozwinê³y w³asn¹ sieæ teleksow¹ i telefoniczn¹, miêdzy
innymi do weryfikacji czeków. Te usprawnienia nie zmniejsza³y jednak iloœci
bankowych operacji. W sukurs zmêczonym bankierom i kasjerom przysz³o
dopiero elektroniczne przesy³anie œrodków finansowych. 

W dematerializacji pieni¹dza nast¹pi³ wiêkszy postêp, zmiana samej formy
pieni¹dza. Pod koniec lat szeœædziesi¹tych pojawi³y siê w Stanach
Zjednoczonych karty kredytowe, zwane popularnie pieniêdzmi plastykowymi.
Pozwala³y na p³acenie rachunków za pomoc¹ porêcznej plastykowej karty. Jest
na niej wyt³oczony numer, który przez kalkê odbija siê na wystawionym
rachunku. Wystarczy³ wiêc jeszcze podpis w³aœciciela karty, aby potem
sprzedawca pobra³ z banku nale¿n¹ mu pieniê¿n¹ sumê. 

Elektronika jeszcze bardziej udoskonali³a ten system. Wprowadzono karty
z wtopionym odcinkiem taœmy magnetycznej, która zawiera kod w³aœciciela.
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U¿ywane w bankomatach pozwalaj¹ pobraæ niewielk¹ sumê gotówki wprost
z ulicznego automatu pieniê¿nego. Nowe odmiany kart kredytowych
wykorzystuj¹ kod magnetyczny. Wiêksze sklepy i domy handlowe maj¹
maszyny automatycznie odczytuj¹ce karty kredytowe i sprawdzaj¹ce stan
konta, a nastêpnie dokonuj¹ce przelewu.

Pocz¹tkowo elektronicznie przesy³ano w skali miêdzynarodowej. jedynie
zobowi¹zania finansowe miêdzy wielkimi bankami. W nastêpnej fazie objêto
nim obieg pieni¹dza miêdzy bankami a du¿ymi instytucjami. Pieni¹dz zacz¹³
b³yskawicznie siê przemieszczaæ w ca³ym œwiecie, a pieni¹dz to znaczy kapita³.
Wêdrowa³ natychmiast tam, gdzie móg³ zrealizowaæ wiêkszy zysk, na przyk³ad
kupuj¹c lub sprzedaj¹c miejscow¹ walutê. 

Obecnie nast¹pi³a kolejna faza dematerializacji pieni¹dza. Specjalny system
kredytowy umo¿liwia operacje finansowe na ekranie w³asnego monitora
komputerowego z pomoc¹ konta internetowego. Analogicznie mo¿e zamawiaæ
loty samolotowe, miejsca w ekspresach, czy bilety do teatru lub kina
premierowego. Oszczêdza czas i wysi³ek, nic wiêc dziwnego, ¿e maj¹ coraz
wiêcej u¿ytkowników.

Jak ka¿da nowoœæ, tak¿e elektronizacja obiegu pieni¹dza spotyka siê z
zastrze¿eniami. Zamo¿niejsi ludzie, dla których ten system jest pozornie
idealny, mocno siê zastanawiaj¹. Rzemieœlnicy i lekarze niezbyt chêtnie
korzystaj¹ z us³ug bankowoœci elektronicznej, obawiaj¹c siê, ¿e wówczas
wydzia³y podatkowe bez trudu ustal¹ ich dok³adne dochody i wymierz¹
wiêksze podatki. Zwykli ludzie najczêœciej boj¹ siê, ¿e komputer gdzieœ
"zapomni" wpisaæ ich dochód, a tym samym strac¹ swoje oszczêdnoœci.
Najzamo¿niejsi na ogó³ nie chc¹, aby ktoœ móg³ "podgl¹dn¹æ" ich stan
finansowy, czy to bêd¹ s³u¿by pañstwowe, czy wœcibski s¹siad. Bo chocia¿
komputery s¹ zabezpieczone przed niepowo³anymi u¿ytkownikami, to
przecie¿ nie ma takiego kodu, którego nie mo¿na z³amaæ. Okresowe
doniesienia prasowe o sprytnych hakerach "podprowadzaj¹cych" pieni¹dze ze
swego banku, lub z innych przedsiêbiorstw, stale tê nieufnoœæ wzmacniaj¹,
chocia¿ dzisiaj zabezpieczenia s¹ niemal stuprocentowe. Ale przecie¿ nie przed
odpowiednimi w³adzami. Wiêc wielu s¹dzi, i¿ "Strze¿onego Pan Bóg strze¿e".
I tak to najdawniejsze lêki cz³owieka: obawa przed drugim cz³owiekiem
stanowi ci¹gle najwiêksz¹ barier¹ w usprawnianiu ¿ycia spo³ecznego.

5 Chory z komputera
Co pewien czas objawiaj¹ siê uzdrowiciele, którzy rzekomo potrafi¹ leczyæ

wszelkie choroby wy³¹cznie si³¹ swego pola bioenergetycznego, zbli¿aj¹c rêce
do chorego organu. Jest to wiêc leczenie na odleg³oœæ, tyle, ¿e bardzo blisk¹.
Istnieje jednak mniej g³oœna, ale chyba pewniejsza forma telemedycyny, czyli
udzielanie porad lekarskich na odleg³oœæ. Zrodzi³a j¹ potrzeba udzielania
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fachowej pomocy lekarskiej chorym z regionów bardzo odleg³ych od szpitali
i klinik. Nie ma na œwiecie pañstwa, w którym opieka lekarska w ma³ych
miastach i wsiach, by³aby na najwy¿szym profesjonalnym poziomie. Po poradê
specjalistyczn¹ chory musi jeŸdziæ do odleg³ego miasta. Budowa lokalnych
oœrodków zdrowia nie rozwi¹zuje w pe³ni tego problemu, gdy¿ potrafi¹ one
jedynie wykonywaæ zabiegi elementarne, a w ka¿dym bardziej
skomplikowanym przypadku trzeba wysy³aæ pacjenta do szpitala na badania
i zabiegi specjalistyczne. Pomóc tutaj mog¹ jedynie nowoczesne œrodki
telekomunikacji, umo¿liwiaj¹c leczenie na odleg³oœæ. Ludziom mieszkaj¹cym
w rejonach wiejskich b¹dŸ w regionach cywilizacyjnie opóŸnionych, rozwój
nowych œrodków komunikowania daje szansê lepszej opieki lekarskiej.

Oczywiœcie prawdziwe leczenie musi siê odbywaæ w klinikach i szpitalach,
leczenie na odleg³oœæ jako zasada leczenia jest niewskazane. Zdarza siê
wszak¿e czêsto, zw³aszcza w zakresie chorób wewnêtrznych, i¿ zwyk³a porada
lekarska oraz odpowiednio przepisana kuracja lekowa jest bardzo pomocna.
Zdarzaj¹ siê tak¿e przypadki, gdy przed transportem pacjenta do kliniki, nale¿y
dokonaæ b³yskawicznej i trafnej diagnozy.

Jak wygl¹da diagnozowanie na odleg³oœæ, niech zobrazuje przyk³ad z
jednego z najbardziej ruchliwych miejsc na Ziemi, lotniska Logan pod
Bostonem. Przewijaj¹ siê tam codziennie dziesi¹tki tysiêcy pasa¿erów; wielu z
nich miewa dolegliwoœci wywo³ane samym lotem lub nerwow¹ atmosfera
oczekiwania. Rzecz jasna nie sposób tu¿ przy lotnisku zlokalizowaæ szpital lub
klinikê, mo¿na tam jedynie uruchomiæ punkt pierwszej pomocy. I takie w³aœnie
ambulatorium powsta³o w Bostonie. W odró¿nieniu od wielu innych
podobnych placówek zosta³o wyposa¿one w najnowszy sprzêt diagnostyczny
oraz œrodki komunikowania. Dziêki nim dy¿urna pielêgniarka utrzymuje
bezpoœredni¹ ³¹cznoœæ ¿e szpitalem miejskim, gdzie doœwiadczona kadra
lekarska dokonuje w³aœciwej diagnozy. 

Oto przyk³ad takie badania lekarskiego na odleg³oœæ. Do ambulatorium
zg³asza siê pasa¿erka uskar¿aj¹ca siê na bóle w piersiach. Pielêgniarka mierzy
jej puls, temperaturê, ciœnienie, pobiera do analizy krew, a nastêpnie
wprowadza do specjalnego pokoju telekomunikacyjnego, w którym zamiast
doktora znajduje siê monitor oraz kamera telewizyjna. Po w³¹czeniu aparatury,
na ekranie pojawia siê twarz doktora, specjalisty od chorób wewnêtrznych. Z
kolei on na swym monitorze w szpitalu widzi pokazywane wyniki analiz i
obserwuje pacjentkê. Pielêgniarka przez mikrofon podaje doktorowi dane
personalne i historiê chorób pacjenta oraz faksem przesy³a wyniki wstêpnego
badania pasa¿erki. Doktor sam przeprowadza wywiad z chorym pytaj¹c o
dodatkowe szczegó³y. Nastêpnie rozpoczyna siê normalne badanie.
Pielêgniarka obs³uchuje pacjentkê specjalnym stetoskopem, z którego szmery
s¹ przekazywane wprost do s³uchawek doktora. Na tej podstawie wydaje
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diagnozê i zapisuje receptê, która faksem dociera do ambulatorium. W
powa¿niejszej sytuacji teledoktor mo¿e zleciæ natychmiastowy transport
pacjenta do szpitala. 

W przypadku przylotniskowego ambulatorium takie badanie mo¿e siê
wydawaæ zbêdnym luksusem, stosowaniem nowinek technicznych na pokaz,
lub do obci¹¿enia rachunków przewra¿liwionych bogatych pasa¿erek. Ale
przecie¿ taka sama metoda jest przydatna dla wszelkich badañ na odleg³oœæ.

Telemedycyna jest oczywiœcie ograniczon¹ forma diagnozowania i leczenia.
Doœwiadczony lekarz stawia przecie¿ diagnozê opieraj¹c siê nie tylko na
wizualnej obserwacji, ale równie¿ na danych zapachowych i dotykowych. Sam
sam pacjent na ogó³ wiêcej mówi lekarzowi obecnemu w trakcie badania ni¿
jego wizerunkowi na ekranie. Na bezrybiu jednak i rak ryba; lepsza porada na
odleg³oœæ ni¿ ¿adna.

Jeszcze w latach siedemdziesi¹tych na Alasce rozpoczêto tworzenie sieci
telemedycznej, gdy¿ brakuje tam lekarzy i du¿ych szpitali. Satelita ATS-6
zapewni³ po³¹czenie wszystkich ambulatoriów na terenie Alaski z centrum
medycznym Oœrodka Tanana, a dodatkowe ³¹cze umo¿liwi³o miejscowym
lekarzom dostêp do literatury medycznej banku danych w odleg³ym stanie
Maryland.

Wyniki tego eksperymentu by³y bardzo zachêcaj¹ce. Opieka lekarska w
regionach, do których poprzednio niemal nigdy nie dociera³ lekarz sta³a siê
znacznie lepsza. W powa¿niejszych przypadkach natychmiast transportuje siê
pacjenta do szpitala, ale czêsto wystarczy porada na odleg³oœæ. 

Zastosowanie najnowoczeœniejszych œrodków komunikowania oraz
komputerów w medycynie nie ogranicza siê do telemedycyny. Leczenie w
pierwszym etapie postawienie trafnej diagnozy, a ta potrzebuje rozeznania
stanu chorego. Komputer zbiera dane wprost z instrumentów analitycznych,
mo¿e tak¿e przy pomocy specjalnych programów oceniaæ szanse okreœlonej
choroby przy wystêpowaniu danych symptomów i wyników badañ
specjalistycznych. Systemy eksperckie, jak jeden z najstarszych, ale bardzo
udanych program INTERNIST, wspomagaj¹ lekarza w stawianiu w³aœciwej
diagnozy. Podobno INTERNIST czêœciej stawia trafn¹ diagnozê ni¿
pocz¹tkuj¹cy lekarz! Programy komputerowe ostrzegaj¹ przed konfliktowymi
lekami, informuj¹ o skutkach ubocznych zapisanych leków. Wobec rosn¹cego
skomplikowania wspó³czesnej farmakologii, a zw³aszcza coraz wiêkszej iloœci
leków o wielorakim dzia³aniu ubocznym, tylko lekarz wspomagany
komputerem bêdzie móg³ postawiæ w³aœciwa diagnozê i prowadziæ skuteczna
terapiê.

Komputer, a œciœlej mikroprocesor, jest równie¿ pomocny w trakcie terapii.
Nie tylko pozwala œledziæ postêpy leczenia, porównuj¹c je z tempem
przeciêtnym, wysuwaj¹c sugestie co do skutecznoœci leków, ale tak¿e mo¿e
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czuwaæ nad za¿ywaniem lekarstw. Jak wiadomo lekarstwo jest tylko skuteczne
gdy siê je odpowiednio za¿ywa. Jednak¿e spora czêœæ pacjentów zapomina o
porach po³ykania pastylek albo porzuca lekarstwa przed up³ywem przepisanej
kuracji. Dla tych pacjentów skonstruowano komputerowy dozownik, który w
umieszczonej w jego dnie kostce pamiêci zapisuje dok³adn¹ godzinê i porê
otwarcia zakrêtki oraz iloœæ pobranych pigu³ek. Wewnêtrzna bateryjka
wystarcza na szeœæ miesiêcy u¿ywania, przy czym lekarz mo¿e odczytaæ
zebrane dane, tym samym stwierdzaj¹c regularnoœæ kuracji. 

Na koniec, wspomnimy, ¿e choæ komputer dzisiaj staje siê niezbêdnym
pomocnikiem lekarzy, to i on sam zapada na w³asne choroby. Œwiatek
komputerowy ogarnê³a prawdziwa epidemia wirusów, które niszcz¹ zapisane
na dyskach i dyskietkach programy i dane, rujnuj¹c w ten sposób kartoteki,
bazy danych, itp. Przenosi siê go na dyskietkach lub sam wêdruje drog¹
telefoniczn¹ przy transmisji danych. Chocia¿ oczywiœcie ten wirus
komputerowy to nie prawdziwy wirus biologiczny, a tylko z³oœliwa, stworzona
przez informatyka odmiana komputerowego programu, to przecie¿ ukazuje
prawdziw¹ chorobê cywilizacji informatycznej. Dzia³anie tych wirusów bywa
równie szkodliwe i niebezpieczne jak prawdziwych chorób — niegdyœ wiele
szpitali w Stanach Zjednoczonych straci³o kartoteki swoich pacjentów, gdy¿
wdar³ siê do nich w³aœnie taki wirus. Nie mo¿na jednak tu powiedzieæ:
"Komputerze, lecz siê sam!”, bowiem to nie komputery choruj¹, lecz ludzie.
W tym wypadku, na choroby typowo psychiczne.

6 Szko³a zmediatyzowana 
7 Z dyskietk¹ w tornistrze

"Patrzcie, dzieci"  —  mówi³ nauczyciel w opowiadaniu Boles³awa Prusa
Antek, pisz¹c na tablicy wyraz “dom “: "Jaka to m¹dra rzecz pisanie. Te trzy
znaczki takie ma³e i tak niewiele miejsca zajmuj¹, a jednak oznaczaj¹ dom." I
chocia¿ Antek nijak domu na tablicy zobaczyæ nie zdo³a³, to przecie¿
nauczyciel chcia³ dobrze  —  nauczyæ go pos³ugiwania siê pismem, a to znaczy
zdobywaæ, przetwarzaæ i przekazywaæ wiedzê i informacjê. 

Szko³a, podstawowa, œrednia czy wy¿sza, jest przede wszystkim instytucj¹
powo³an¹ do uczenia operowania informacj¹. Jest wiêc wymarzonym polem
do wprowadzania wszelkich nowych œrodków informacji i komunikowania. W
szkole, w której uczy³ siê Antek, jedyn¹ pomoc¹ szkoln¹ by³a zdezelowana
tablica, na której pisano kred¹. W zamo¿niejszych szko³ach uczniowie pisali
wypracowania w liniowanych kajetach, lecz wówczas  na tym ró¿nice w
wyposa¿eniu siê koñczy³y. Dopiero nowoczesna technika oferuje uczniom
znacznie wiêkszy asortyment szkolnych pomocy naukowych.

Niegdyœ Jerzy Waldorff biada³, i¿ roœnie pokolenie g³uchych Polaków. Jak
dot¹d szko³a nie mia³a œrodków, aby temu przeciwdzia³aæ, oprócz metody  —
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jeœli znajdowa³a siê w wielkim mieœcie  — przymusowego zaci¹gania
m³odzie¿y do filharmonii. Aliœci dziêki odtwarzaczom p³yt kompaktowych
mo¿na dokonaæ prawdziwego prze³omu w edukacji w dziedzinie muzyki
powa¿nej tak¿e w szkole. O ile p³yta gramofonowa jest delikatnym,
indywidualnym œrodkiem odtwarzania, ryzykownym do wypo¿yczania, to p³yta
kompaktowa, bardzo odporna na uszkodzenia, nadaje siê doskonale — jak
dobrze oprawiona ksi¹¿ka — do wielokrotnego wykorzystania, nawet przez
niezbyt starannych i dba³ych u¿ytkowników. Pojawia siê zatem szansa, aby
szkoln¹ bibliotekê uzupe³ni³a p³ytoteka. Znaczenie p³yty kompaktowej bêdzie
tym wiêksze jeœli — czego mamy ju¿ pocz¹tki — bêdzie u¿ywana jako
multimedialny bank danych w odtwarzaczu CD-ROM pod³¹czonym do
komputera. P³yta kompaktowa ma ogromn¹ pojemnoœæ informacyjn¹, wiêc
wielkie i drogie encyklopedie czy s³owniki zast¹pi wkrótce ma³a i porêczna
p³yta. Ju¿ obecnie w Wielkiej Brytanii stworzono taki zbiór podstawowych
danych, nazwanych za staronagielskim spisem Doomsday Book, z którego za
pomoc¹ szkolnego lub domowego komputera mo¿na szybko i wygodnie
uzyskaæ najró¿norodniejsze i szczegó³owe informacje o samej Anglii, jej
historii, rozwoju, kartografii, postaciach. I to nie tylko s³owa, lecz i obrazy.
Klasyczna Encyclopedia Britannica ma wydanie on-line, internetowe, które ma ju¿
o wiele wiêcej prenumeratorów ni¿ wydanie drukowane. W polskim internecie
równie¿ znajdziemy wydawnictwa encyklopedyczne.

Zakres wprowadzania nowych technik nauczania w nowoczesnej szkole jest
ogromny, choæ z kilku wzglêdów nie odbywa siê jeszcze w stopniu, na który
zezwalaj¹ techniczne ich mo¿liwoœci. Przede wszystkim, szko³a — w swej
masie nauczycielskiej w œwiecie wszêdzie jest nieco konserwatywna, preferuj¹c
nauczanie oparte o s³owo drukowane, ni¿ uzupe³nione innymi œrodkami
komunikowania. Ponadto, nowe urz¹dzenia s¹ kosztowne, a przecie¿  wszêdzie
szko³y podstawowe i œrednie, utrzymywane z œrodków publicznych, cierpi¹ na
brak funduszy. Dodatkow¹ trudnoœæ stwarzaj¹ koszty nie tyle samego sprzêtu,
ale jego oprogramowania, które na d³u¿sz¹ metê jest znacznie dro¿sze.

Mimo wielu przeszkód nowe technologie zadomowi³y siê na dobre w
szko³ach na œwiecie. Od czasów Antka zmieni³y siê radykalnie podrêczniki
szkolne — dziêki udoskonaleniom drukarstwa (offset i fotosk³ad) s¹ one
dzisiaj bogato ilustrowane i kolorowe. Od pewnego czasu obecna jest w
szko³ach telewizja. Najpierw wkracza³a jako tak zwana telewizja oœwiatowa, ze
specjalnie przygotowanymi programami (teatralnymi, filmowymi,
przyrodniczymi). Jednak¿e jej wad¹ jest narzucanie nauczycielowi czasu
pokazu oraz niemo¿noœæ powtarzania jego fragmentów. Dla oœwiaty jest to
wiêc bardzo niedoskona³y œrodek komunikowania. Mo¿liwoœæ wykorzystania
telewizji zmienia³a siê wraz z pojawieniem siê magnetowidów nowego typu, to
znaczy kasetowych. Szko³y elitarne na Zachodzie jako jedne z pierwszych
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instytucji zaczê³y u¿ywaæ magnetowidów kasetowych systemu U-matic. By³y
one jednak nie tylko kosztowne, ale i nieporêczne. Wszak¿e obecna kariera
odtwarzacza DVD daje szansê jego nabycia ka¿dej szkole (niestety jeszcze nie
u nas). W nieodleg³ej przysz³oœci zapewne szkolna biblioteka bêdzie
uzupe³niona zbiorem p³yt wideo (tak zreszt¹ ju¿ siê dzieje w bogatszych
krajach i szko³ach). Uczniowie bêd¹ mogli po¿yczaæ do domu p³yty z
nagraniami najlepszych spektakli teatralnych, filmów, a zw³aszcza
dokumentalnych filmów historycznych i programów popularnonaukowych dla
swoich domowych otwarzaczy, zaœ mniej zasobni bêd¹ mogli ogl¹daæ je po
godzinach nauczania  na szkolnym projektorze. Nauczyciel bêdzie mia³ zawsze
pod rêk¹ wybór audiowizualnych pomocy dydaktycznych, tak wa¿nych dla
m³odzie¿y, nie bez powodu nazywanych "screeny generation" (pokoleniu
ogl¹daczy).

Pole zastosowañ wideo (DVD) jest ogromne, zwa¿ywszy, ¿e nowe
odtwarzacze maj¹ wbudowany system dŸwiêku wielokana³owegom, a wiêc
doskonale odtwarzaj¹ muzykê powa¿n¹. S¹ wiêc nie tylko narzêdziem
popularyzacji obrazu, ale i wyœmienitego dŸwiêku. Zakres telewizyjnych
programów szkolnych jest przeogromny: od rejestracji pe³nych przedstawieñ
teatralnych, najlepszych filmowych odtworzeñ arcydzie³ literatury œwiatowej,
a¿ po programy techniczne, fizyczne, matematyczne. Wideo mo¿e w jakimœ
stopniu zast¹piæ nawet korepetytora, dostarczaj¹c materia³ów w atrakcyjnej,
³atwej do powtarzania formie.

G³ównym hamulcem rozwoju szkolnego wideo jest powszechny brak
œrodków do produkcji programów. Jednak z pomoc¹ mo¿e przyjœæ tu
amatorska (a w³aœciwie przy obecnym poziomie techniki pó³profesjonalna)
tania cyfrowa kamera wideograficzna, która bêd¹c w posiadaniu szko³y
pozwoli ambitniejszym nauczycielom i uczniom nagrywanie w³asnych
programów (na przyk³ad w formie zarejestrowanej lekcji, lecz uzupe³nionej
wstawkami filmowymi i zdjêciami z podk³adem muzycznym), a nastêpnie
mog¹ one byæ udostêpnianie uczniom, a nawet mo¿na by powielaæ p³yty na
u¿ytek innych szkó³. Mo¿liwoœci s¹ wielkie, rzecz tylko w tym, ¿e rych³o mo¿e
siê okazaæ, ¿e istnieje nadmiar wizualnych materia³ów, a uczeñ, który chcia³by
wspomagaæ sw¹ edukacjê ogl¹daniem kaset nie bêdzie mia³ ju¿ czasu na
w³aœciw¹ naukê. 

W nowoczesnych spo³eczeñstwach, w pracy i w ¿yciu codziennym coraz
wiêksz¹ rolê bêd¹ odgrywa³y nowe techniki komunikowania, w tym i
komputery, nauczanie podstaw korzystania z nich i obs³ugiwania jest równie
wa¿nym zadaniem szko³y, jak nauka pisania i rachunków. W istocie s¹ to
zadania powi¹zane. Skoro w cywilizacji przysz³oœci wiele zawodów, a nawet
wiele czynnoœci zwyk³ego cz³owieka bêdzie wykonywanych przez samodzielne
obs³ugiwanie klawiatury komputera na przyk³ad ¿¹danie informacji na
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dworcach, rezerwacja biletów), to konieczne jest nauczenie wszystkich
elementów obs³ugi komputera. "Analfabetyzm komputerowy" staje siê równie
dotkliwy i ograniczaj¹cy szanse ¿yciowe jak niegdyœ zwyczajny analfabetyzm.
Oczywiœcie, by³y czasy kiedy nawet królowie byli analfabetami, a zadania
pisarskie pozostawiali swoim sekretarzom. I dzisiaj jeszcze niektórzy politycy,
niekiedy tak¿e menad¿erowie, pozostaj¹ wprawdzie komputerowymi
analfabetami, ale czas ich karier dobiega koñca.

Podstawow¹ zasad¹ edukacji komputerowej jest wczeœne oswojenie ucznia
z komputerem. Wbrew pozorom nie jest to trudne. Ju¿ czteroletnie dzieci
potrafi¹, wystukuj¹c na komputerze odpowiednie rozkazy, rysowaæ proste
figury, na przyk³ad "chor¹giewkê" w postaci prostok¹ta i pionowej kreski.
Modny by³ niegdyœ specjalnym jêzykiem programowania, zwanym LOGO,
wynalezionym na u¿ytek najm³odszych przez Seymoura Paperta, informatyka
z Massachussets Institute of Technology. LOGO zawdziêcza³o sw¹
popularnoœæ ¿ó³wiowi, w postaci trójk¹ta na ekranie lub metalowego
zwierzaczka na kó³kach pod kloszem, który porusza siê stosownie do prostych
rozkazów komputera. W ten sposób dziecko rysuje kwadraty, ko³a, choinki,
domy, wzory geometryczne. Dzieci rysuj¹c figury ucz¹ siê wymyœlaæ kolejne
rozkazy, a w ten sposób, niejako instynktownie, ucz¹ siê jêzyka
programowania. LOGO nie jest dzieciêcym jêzykiem programowania, jest
jedynie jêzykiem dogodnym i ³atwym dla dzieci, nadaje siê te¿ do
rozwi¹zywania trudnych problemów.Ale przecie¿ na nauka programowania nie
jest celem samym w sobie. Dzieci i m³odzie¿ mo¿e korzystaæ z komputera na
wiele sposobów. Najczêstszym i najbardziej atrakcyjnym jest wykorzystanie go
do gier, poczynaj¹c od najprostszych, zrêcznoœciowych, do najtrudniejszych,
przygodowych czy pilota¿owych. Komputer mo¿e byæ niestrudzonym sparing
partnerem szachowym czy bridge'owym. Jednak jego zastosowania s¹ znacznie
szersze.

Komputer powinien przede wszystkim s³u¿yæ do pisania wypracowañ z
jêzyka ojczystego. Uczeñ korzysta tu z edytora tekstów do planowania
konspektu oraz pisania, opracowania i poprawiania wypracowañ szkolnych.
Zadania pisze na dyskietce, a ich wydruki pokazuje nauczycielowi. Programy
redakcyjne pomagaj¹ mu usuwaæ b³êdy ortograficzne, gramatyczne i czêœciowo
stylistyczne, ponadto nadaj¹ tekstowi ³adn¹ i czyteln¹ formê. Przy okazji uczy
siê tworzenia w³asnych (i u¿ytecznych) banków danych (bibliografia) i
nadawania wypracowaniom porz¹dnej szaty graficznej.

Atrakcyjne dydaktycznie s¹ te¿ ró¿ne programy symulacyjne. Na przyk³ad
program "Fabryka" prowadzi ucznia przez kolejne etapy budowy zak³adu
przemys³owego, testowania maszyn, rekrutacji za³ogi, prowadzenia bilansu.
Dla tych zastosowañ potrzebne jest ju¿ gotowe oprogramowanie specjalne.
Oprogramowanie oœwiatowe na wysokim poziomie mog¹ tworzyæ tylko
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wyspecjalizowane instytuty, skupiaj¹ce zespo³y informatyków, pedagogów,
plastyków oraz specjalistów z ró¿nych dziedzin. W 1977 roku w stanie Utah
(USA) powsta³ pierwszy Instytut Nauczania Wspomaganego Komputerem.
Przygotowuje on tak zwany "coursware" (to znaczy "oprogramowanie
oœwiatowe") dla ró¿nych przedmiotów nauczania. Dzisiaj dzia³aj¹ tysi¹ce takich
instytutów przygotowuj¹cych materia³y do nauczania na odleg³oœæ.

Jedno jest pewne, czasy tablicy i kajetu mijaj¹ bezpowrotnie. Uczeñ
przysz³oœci bêdzie chodzi³ do szko³y raczej p³yt¹ kompaktow¹ lub pamiêci¹
flash w tornistrze ni¿ z zeszytami i podrêcznikami.

7.1 E-szko³a i m-szko³a
Amerykañskie powiedzenie g³osi, ¿e najlepszymi naci¹gaczami s¹

sprzedawcy starych samochodów i nowych komputerów. Pierwsi potrafi¹
starego gruchota zaprezentowaæ jako model kultowy, drudzy przekonaj¹ nas,
¿e tylko najnowszy i najdro¿szy model komputera nadaje siê do wysy³ania
emaili. Podobnie jak dealerzy nowych samochodów, technoentuzjaœci widz¹
w nowych technologiach rozwi¹zanie wszelkich, nawet najtrudniejszych
problemów spo³ecznych. A przecie¿ edukacja i uczenie siê nie nale¿y do
dziedzin prostych, a z pewnoœci¹ nie zawsze przyjemnych. 

Marzenie, aby uczenie i zapamiêtywanie by³o ³atwe i nie mêcz¹ce
towarzyszy³o narodzinom ka¿dego nowego medium. Dyskusja nad tym
problemem toczy siê od staro¿ytnoœci. Przypomnê, i¿ Platon w dialogu Fajdros
traktuje pismo i alfabet jako lekarstwo na zapominanie oraz porównuje uczenie
siê z pomoc¹ pisma i z pomoc¹ bezpoœredniego kontaktu z nauczycielem.
Wynalazek druku umo¿liwi³ produkcjê podrêczników szkolnych -
zwalniaj¹cych ucznia z samodzielnego sporz¹dzania notatek, a jeszcze bardziej
- z samodzielnego myœlenia. Pojawi³y siê ksi¹¿ki obiecuj¹ce naukê bez wysi³ku:
“Niepró¿nuj¹ce pró¿nowanie” brzmia³o has³o jednej z takich serii. Kursy
korespondencyjne ju¿ w 1728 roku obiecywa³y szybkie i wygodne zdobywanie
wiedzy i stopni naukowych na odleg³oœæ. Radio obiecywa³o edukacjê w domu,
w wygodnym fotelu; telewizja edukacyjna dodawa³a do si³y s³owa potêgê
obrazu. Magnetofon mia³ umo¿liwiæ ³atw¹ naukê jêzyków obcych, nawet przez
sen.

Niewiele siê z tych nadmiernych obietnic ziœci³o. Nauka zawsze jest
wysi³kiem poznawczym, i jak to powiedzia³ Franciszek Bacon, wymaga “oleju
w g³owie i o³owiu w siedzeniu.” Czytanie najciekawszych nawet podrêczników
wymaga intensywnej pracy umys³owej, a nie swobodnego kartkowania.
Podobnie jest z korzystaniem z literatury popularno-naukowej, encyklopedii
czy s³owników. Kursy korespondencyjne zniknê³y. O radiu ju¿ dzisiaj nikt
powa¿nie nie myœli jako narzêdziu edukacji, telewizja trzyma siê lepiej, ale i ona
ustêpuje taœmom wideo i CD-ROM. Magnetofon jest niezast¹piony jako
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urz¹dzenie wspomagaj¹ce naukê jêzyków obcych, ale i jego wykorzystanie
wymaga systematycznoœci i wysi³ku umys³owego.

Przypominam te dawne dzieje i nadzieje, aby tym mocniej postawiæ tezê
“Nihil novi sub sole” czyli nic nowego pod s³oñcem. Obecne zachwyty nad
multimediami, Internetem, wideo i telewizj¹ interaktywn¹ jako instrumentami
e-Edukacji maj¹ bowiem tysi¹cletnie i stuletnie precedensy, które powinny
s³u¿yæ jako ostrze¿enie przed nadmiernym entuzjazmem i optymizmem. 
 e-Edukacja mieœci siê w ramach znanej dziedziny zdalnej edukacji, która
obejmuje dwa komplementarne, ale nie identyczne sfery dzia³ania - zdalne
uczenie siê( perspektywa ucznia) i zdalne nauczanie, perspektywa nauczyciela).

e-Edukacja mo¿e byæ relatywnie tania od strony ucznia/studenta, ale na
ogó³ nie jest tania od strony nauczyciela/szko³y/uczelni. Co wiêcej, wymaga
od nauczyciela tworz¹cego (uczestnicz¹cego) w programie specjalnych
umiejêtnoœci, niekiedy doskona³ej prezentacji medialnej. A tacy nauczyciele s¹
rzadkoœci¹, a ponadto wymagaj¹ wiêkszej p³acy.

Od strony ucznia wymaga e-edukacja nie tylko dostêpu do odpowiedniego
sprzêtu i op³at za jego u¿ywanie, ale tak¿e rozumienia jêzyka i kodów mediów
(co jest na ogó³ zwi¹zane z wiekiem i wykszta³ceniem ogólnym). Edukacja
medialna jest zatem wstêpnym warunkiem skutecznej e-Edukacji.

Potrzeba tak¿e dobrze zrozumieæ zalety i wady, a tak¿e niebezpieczeñstwa
u¿ycia nowych technologii, zw³aszcza Internetu.

Jednak wszystkie przyk³ady historyczne rozczarowañ z wprowadzaniem
nowych mediów do edukacji mo¿na skontrowaæ kontrprzyk³adami,
ukazuj¹cych ich bezdyskusyjne zalety. To pismo - wbrew Platonowi (który
zreszt¹ nie poszed³ drog¹ swego mistrza Sokratesa i swe myœli  zapisa³)
umo¿liwi³o powstanie wiedzy naukowej. To ksi¹¿ka drukowana umo¿liwi³a
rozwój masowej oœwiaty. To radio i telewizja, film dokumentalny i popularno-
naukowy docieraj¹c do najodleglejszych miejscowoœci  u³atwi³y poznawanie
dalekiego œwiata. 

Szko³a, choæ nadal pos³uguje siê g³ównie tablic¹, kred¹ i ¿ywym s³owem,
rozszerza zakres stale wykorzystywanych mediów o pomoce dydaktyczne, jak
rzutniki, projektory, magnetofony i magnetowidy, kamery wideo. Internet
powoli zaczyna byæ uznawany za narzêdzie równie wa¿ne w szkole,  jak tablica
i kreda. 

Badacze z Gartner Group sformu³owali schemat “krzywej przesadnych
oczekiwañ.” wobec nowych wynalazków. Nowa technologia zostaje najpierw
przedstawiona szerokiej publicznoœci i mediom na pokazach, wywo³uje
“pierwsze poruszenie”, w nastêpstwie którego gwa³townie wzrasta
zainteresowanie tematem. Wyra¿a siê to liczb¹ artyku³ów prasowych, w
których jeszcze bardziej podwy¿sza siê poprzeczkê, wchodz¹c w fazê
“wygórowanych oczekiwañ”. Potem pojawiaj¹ siê pierwsze wdro¿enia, jednak
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wiêkszoœæ z nich koñczy siê widoczn¹ pora¿k¹. Poniewa¿ obietnice nie s¹
spe³nione, media i szersza publicznoœæ traci zainteresowanie, a nawet nastêpuje
“faza rozczarowania”. Mo¿na wówczas s¹dziæ, ¿e technologia zawiod³a, gdy¿
niewiele siê o niej pisze i mówi. Tymczasem nadal trwaj¹ prace rozwojowe,
których efektem jest wprowadzenie nowych wersji, opartych na lepszym
rozumieniu danej technologii, jej ograniczeñ, pu³apek, mo¿liwoœci, korzyœci,
strat, oraz ryzyka jej wprowadzania. Nastêpuj¹ akceptowane wdro¿enia, jest to
“faza wykorzystania”, a w jej trakcie pojawiaj¹ siê kolejne produktywne
generacje skutecznych technologii.

Postawiæ zatem mo¿na pytanie, w jakiej fazie znajduje siê e-edukacja w
Polsce i na œwiecie? Szczytu zainteresowania? Rozczarowania? Wzrostu
wykorzystania? Najkrócej odpowiadaj¹c stwierdzê, ¿e e-Edukacja w œwiecie
wkracza w fazê wzrostu wykorzystania, a w Polsce jest jeszcze w fazie
wstêpnego zainteresowania. Niechybnie czeka nas faza rozczarowania, któr¹
trzeba przetrwaæ, aby - doskonal¹c narzêdzia - przejœæ do fazy nastêpnej, fazy
wzrostu wykorzystania.

Zatem, choæ ostro¿noœæ jest ze wszech miar wskazana, wdra¿anie
najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w skrócie e-
Edukacji, jest nie tylko nieuniknione, ale i wskazane. Jednak wdra¿anie to
wymaga œwiadomoœci istnienia bardzo wielu zasadzek i pu³apek, które gro¿¹
realizacji celów dydaktycznych.

Nie ma tu miejsca na szczegó³owe ich przedstawienie, ale warto
przypomnieæ na wstêpie, ¿e od kilku lat ta i pokrewna tematyka jest
podejmowana na organizowanej co dwa lata w Poznaniu z inicjatywy profesora
Wac³awa Strykowskiego z UAM  ogólnopolskiej konferencji “Media i
Edukacja. Ukaza³y siê ju¿ trzy grube tomy (Wydawnictwo eMPi2), a w nich
wiele jest materia³ów przydatnych. Przypominam o tym, aby nie bawiæ siê w
nowych Kolumbów, ponownie odkrywaj¹cych Amerykê.

8 Biblioteka wspomagana komputerem
We wspania³ej powieœci Umberto Eco "Imiê ró¿y" kluczow¹ rolê w

sensacyjnej akcji rozgrywaj¹cej siê w œredniowiecznym klasztorze odgrywa
Biblioteka, zlokalizowana na górnych piêtrach Budynku, którego uk³ad sal
tworzy prawdziwy labirynt. Nie zaprojektowano jej tak bez powodu. Ju¿ w
staro¿ytnoœci biblioteki by³y swoistymi œwi¹tyniami wiedzy. I tylko bibliotekarz
mia³ prawo udostêpniaæ ksi¹¿ki, tylko on wiedzia³ które mo¿na wydaæ do
przepisywania lub studiowania, a które nale¿y trzymaæ jako zastrze¿one.
Poniewa¿  —  jak to wyjaœnia³ opat tego klasztoru  —  "Nie ka¿da prawda jest
dla ka¿dych uszów, nie wszystkie k³amstwa bêd¹ rozpoznane przez pobo¿ne
duszyczki". Aby nie wprowadzaæ zamieszania. nale¿y regulowaæ dostêp do
ksi¹g, choæby wprowadzaj¹c sekcje prohibitów.
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Ze œredniowiecznej przeto tradycji wywodzi siê nie tylko szacunek do ksi¹g,
jako skarbnic wiedzy, ale i wspania³oœæ budynków przechowuj¹cych
drogocenne (w dos³ownym sensie) woluminy, jak i kontrola nad
ksiêgozbiorem. I to pozosta³o do dziœ. Wystarczy wejœæ do której ze s³ynnych
wielkich bibliotek œwiata: Biblioteki Kongresu USA, Bibliotheque Nationale
w Pary¿u, do Reading Room British Museum w Londynie lub do , Biblioteki
Lenina w Moskwie, aby znaleŸæ siê we wspania³ych, bogato zdobionych
czytelniach, gdzie w ciszy i skupieniu odbywa siê odwieczny rytua³:
studiowanie tekstów w celu poszukiwania prawdy. Jednak¿e w odró¿nieniu od
dawnej bibliotecznej praktyki ochrony i konserwacji swych zasobów (ów opat
uzasadnia³ nieudostêpnianie pewnych ksi¹g tym, ¿e "ksi¹¿ka jest delikatn¹
istot¹ ... gdyby przez setki i setki lat ka¿dy móg³ swobodnie u¿ywaæ naszych
kodeksów ¿aden z nich by nie przetrwa³."), wspó³czeœni bibliotekarze dbaj¹ o
maksymaln¹ dostêpnoœæ wiedzy. 

Na jednej z konferencji o spo³eczeñstwie informacyjnym dyrektor
biblioteki publicznej referat pod zaskakuj¹cym tytu³em: "Biblioteka publiczna
w regionie jako interfejs miêdzy organami samorz¹dowymi i administracyjnymi
a obywatelem." 

Jêzyk jest tu zaskakuj¹cy, jak i okreœlenie nowej funkcji biblioteki
publicznej. Jednak te nowoœci nie przes³aniaj¹ istotnego dawnego problemu -
biblioteka, aby trwaæ, musi siê zmieniaæ. Ulega³a specjalizacji, najpierw miejsce
zbioru wszystkich dostêpnych dokumentów pisanych, podzieli³a siê na archiwa
i ksi¹¿nice. Dawniej, traktowana by³a jako miejsce studiów dla wybranych, w
XIX wieku otworzy³a swoje podwoje, staj¹c siê bibliotek¹ publiczn¹, dostêpn¹
dla wszystkich. Gromadzi te¿ dokumenty i dane statystyczne, generowane
przez w³adze pañstwowe i samorz¹dowe. Staje siê centrum realizacji
demokracji i edukacji obywatelskiej. 

Wiedza przecie¿ jest niczym innym jak informacj¹. Tote¿ jej gromadzenie
jest w³aœnie gromadzeniem informacji, zaœ jej dostêpnoœæ — mo¿liwoœci¹
dostêpu do zgromadzonej informacji. Pierwszym instrumentem gromadzenia
wiedzy by³a ksi¹¿ka. Dziêki niej mo¿liwe sta³o siê zgromadzenie takiej iloœci
informacji, która przekracza³a pojemnoœæ ludzkiej pamiêci, a bêd¹c czytana
przez uczonych umo¿liwia³a dyskusjê i korektê, kumulacje prawdy,
oczyszczanie stwierdzeñ z b³êdów i pomy³ek.

Gromadzenie ksi¹g spowodowa³o powstanie bibliotek, magazynów wiedzy.
Najwiêksze z nich dzisiaj posiadaj¹ wiele milionów tomów, z coraz wiêksza
trudnoœci¹ radz¹c sobie z nap³ywem nowych druków. Korzystanie ze zbiorów
tych najlepszych bibliotek nie jest dogodne, a zw³aszcza jest utrudnione dla
uczonych mieszkaj¹cych w innych miastach lub krajach, gdy¿ system
miêdzybibliotecznych wypo¿yczeñ pozostaje ci¹gle niedostatecznie rozwiniêty.

Istotnym usprawnieniem w korzystaniu z zasobów jest obecnie
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upowszechnienie kopiarek bibliotecznych. Tak jak œredniowieczna biblioteka
mia³a obok siebie scriptorium, salê do przepisywania ksi¹g, dzisiejsza posiada
powielarnie, miejsce, gdzie mo¿na  —  w odró¿nieniu od œredniowiecza  —
tanio i bez trudu odbiæ strony najcenniejszych nawet zbiorów. Niekiedy
mniejsze modele kopiarek stoj¹ po prostu w czytelnikach lub na piêtrach
bibliotek. Specjalne kopiarki s³u¿¹ do odbijania stron du¿ych gazet i
czasopism, tak¿e w kolorach. 

Dla korzystania z wydawnictw periodycznych, szczególnie dzienników i
periodyków nieocenione s¹ mikrofilmy — zdjêcia poszczególnych stron
ogl¹dane potem w specjalnych czytnikach i odbijane w specjalnych kopiarkach.
Ka¿dy, kto prze¿y³ udrêkê zamawiania opas³ych tomisk roczników gazet (na
ogó³ z brakuj¹cymi numerami, powycinanymi artyku³ami i potarganymi
stronami), doceni wygodê korzystania z rolki mikrofilmu zawieraj¹cego
niekiedy ca³y rocznik dziennika. 

Ju¿ dosyæ dawno lepsze biblioteki (szczególnie uniwersyteckie) zerwa³y z
praktyk¹ ograniczania dostêpu do pó³ek. Tam gdzie stosuje siê klasyfikacjê
rzeczow¹ zbiorów (np. klasyfikacjê dziesiêtn¹ Deweya), czytelnik sam
odnajduje interesuj¹c¹ go tematykê i od razy widzi potrzebne mu ksi¹¿ki. Nie
ma wiêkszej obawy o wprowadzenie ba³aganu  —  o ile bowiem mo¿na
samemu wyj¹æ ksi¹¿kê, to nie nale¿y jej samemu spowrotem wk³adaæ na
miejsce. Trzeba j¹ od³o¿yæ na specjaln¹ pó³kê sk¹d j¹ zabior¹ pomocnicy
bibliotekarza.

Lecz samo kopiowanie i swobodny dostêp do pó³ek nie rozwi¹zuje jeszcze
problemu gromadzenia zbiorów. W ka¿dej dziedzinie nastêpuje tak lawinowy
przyrost druków, ksi¹¿ek, periodyków, broszur, itp. i¿ nawet najbogatsze i
najwiêksze biblioteki stoj¹ przed niezmiernie trudnym zadaniem gromadzenia
i katalogowania tak wielkiej iloœci informacji. Co gorsze, coraz trudniejsze staje
siê ich wyszukiwanie w katalogach, zw³aszcza gdy czytelnik poszukuje jakiejœ
konkretnej informacji lub dzie³ z pogranicza nauk, a nie tylko ksi¹¿ki znanego
mu autora. 

Polski uczony, zw³aszcza humanista, który jeszcze kilka lat temu czu³ siê
jak ryba w wodzie w najwiêkszych zagranicznych bibliotekach, gdy¿ poza
wiêksz¹ obfitoœci¹ zbiorów wszystko dooko³a by³o swojskie: oczekiwanie
(choæ zazwyczaj du¿o krótsze) na zamówione ksi¹¿ki, kwerenda katalogowa,
cierpliwe sporz¹dzanie notatek, obecnie w pierwszych dniach swego pobytu
mo¿e czuæ siê jak Alicja w Krainie Czarów. Niby wszystko jest takie same, ale
w istocie nic nie jest takie samo. 

W sukurs bibliotekarzom przysz³y komputery. Zamiast tradycyjnych kart
katalogowych (których dla ka¿dej ksi¹¿ki trzeba przygotowaæ kilka:
alfabetyczn¹, przedmiotow¹, tematyczn¹ w kilku wersjach), wprowadza siê do
pamiêci komputera opis bibliograficzny ksi¹¿ki wraz z indeksem s³ów
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kluczowych (opisuj¹cych pewne wa¿ne cechy treœci ksi¹¿ki), a monitory
rozmieszcza siê w salach bibliotecznych. Wówczas ka¿dy czytelnik mo¿e
wywo³aæ na ekranie opis ksi¹¿ki poszukiwanego autora, albo  —  jeœli
interesuje siê jak¹œ szczególn¹ tematyk¹ — uzyskaæ wyczerpuj¹cy spis
wszystkich posiadanych w bibliotece ksi¹¿ek z danego zakresu.

Jest to dzia³anie wielce korzystne, dla czytelników i dla bibliotekarzy, z tym
oczywiœcie. ¿e w pierwszej fazie ogromnie kosztowne, wymagaj¹ce nie tylko
zakupu sprzêtu, ale równie¿ przepisania wszystkich kart na dyski komputera.
Jest to jednak op³acalne, skoro na przyk³ad nie tylko Biblioteka Kongresu
USA, ale równie¿ wielka Biblioteka Publiczna Nowego Jorku przesz³y -na
system komputerowy. W tym ostatnim przypadku konieczne by³o przepisanie
10 milionów kart, które zajmowa³y 8973 szuflady katalogu. Obecnie zamiast
nich czytelnicy maj¹ do dyspozycji 50 terminali komputera, na których mog¹
dokonywaæ poszukiwañ bibliograficznych. 

Biblioteki wykorzystuj¹ posiadany sprzêt komputerowy równie¿ dla
sporz¹dzania list nowoœci, przegl¹dów bibliograficznych, a tak¿e dla
redagowania w³asnych "elektronowych œciennych gazetek", wyœwietlaj¹cych na
¿¹danie ró¿ne informacje ze sfery kultury. Niekiedy urz¹dzane s¹ nawet kursy
programowania dla nastolatków, przyzwyczajaj¹c ich do korzystania z
komputerów dla przetwarzania informacji.

Gdy katalog zostanie skomputeryzowany wypo¿yczanie wiêkszej iloœci
ksi¹¿ek, kolejna udrêka pracowitego uczonego, staje siê drobnostk¹ — po
prostu ka¿da ksi¹¿ka oprócz normalnej sygnatury ma tak¿e swój numer w tzw.
kodzie pr¹¿kowym, serii cieñszych i grubszych pasków, które czyta
automatycznie czytnik bibliotekarza. Jeœli dodaæ, ¿e i czytelnik ma swoj¹ kartê
z magnetyczn¹ wyklejk¹, która automatycznie wprowadza zabierane ksi¹¿ki do
pamiêci komputera, wówczas legalne wyniesienie samemu zabranych z pó³ek
kilkunastu ksi¹¿ek zajmuje niespe³na minutê. Ale gdyby ktoœ "zapomnia³" je
pokazaæ bibliotekarzowi, mo¿e siê spodziewaæ, ¿e przed nosem zamkn¹ mu
siê drzwi i zostanie uruchomiony alarm. Dopiero bowiem specjalne
"odmagnetyzowanie" pozwala na spokojne wyniesienie ksi¹¿ki z biblioteki.

Posiadanie skomputeryzowanego katalogu ma jeszcze jedn¹ zaletê:
umo¿liwia dostêp do informacji bibliotecznej dla u¿ytkowników z innych
miejscowoœci przez modem i w³asny komputer. Mog¹ oni wówczas dosyæ
³atwo zamawiaæ ksi¹¿ki, dokonywaæ poszukiwañ bibliograficznych, a nawet —
jak w przypadku wyspecjalizowanego zbiorów dokumentacyjnych  —
zamawiaæ skróty lub niekiedy pe³ne teksty artyku³ów naukowych
przechowywane w pamiêci komputera. Dla bibliotek naukowych ten w³aœnie
kierunek rozwoju zdaje siê byæ najbardziej obiecuj¹cy. Informacje nie bêd¹
przechowywane w formie pisanej, ale w pamiêci komputerów, oczywiœcie na
trwa³ych noœnikach. a nastêpnie wywo³ywane na ekrany monitorów
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u¿ytkowników lub u nich drukowane. Ten system umo¿liwi dostêp do
œwiatowych zbiorów bibliotecznych teoretycznie ka¿demu u¿ytkownikowi,
tak¿e temu z ma³ego miasteczka ma³ego kraju. Ca³y k³opot w tym, ¿e tak
zorganizowane biblioteki nie bêd¹ mog³y funkcjonowaæ jako s³u¿ba publiczna,
to znaczy bezp³atnie, gdy¿ koszty ich organizacji i utrzymania s¹ zbyt du¿e.
Mo¿na wiêc oczekiwaæ powo³ywania bibliotek specjalistycznych oferuj¹cych,
a œciœlej sprzedaj¹cych informacje dla profesjonalnych odbiorców, czerpi¹cych
konkretne korzyœci ze zdobywanych informacji.

Miêdzynarodowy system wymiany naukowej ju¿ istnieje w wielu krajach.
W Europie powsta³ system EARN (co jest akronimem European Academic
and Research Network. Europejskiej Siedziby Akademickiej i Badawczej).
Nale¿a³o do niego jedenaœcie krajów zachodnioeuropejskich, w tym
najwiêksze: Francja, RFN i Anglia, a poprzez powi¹zanie z uniwersyteckimi
sieciami pó³nocnoamerykañskimi, system ten zosta³ rozwiniêty w prawdziwy
system globalny. Nast¹pi³a wówczas jakby odbudowa oœwieceniowej tradycji
utrzymywania ¿ywego kontaktu miêdzy uczonymi ró¿nych krajów. 

Lepszy okaza³ siê Internet, bowiem lepiej nadaje siê do przesy³ania du¿ych
zbiorów danych, a wiêc referatów, ksi¹¿ek, wyników eksperymentów.  Internet
umo¿liwia korzystanie z wielu tzw. hotlines, gor¹cych linii, inaczej forów
dyskusyjnych na ró¿ne wa¿ne tematy, a tak¿e z wielu elektronicznych
czasopism naukowych.

Choæ to jeszcze sprawa dalszej przysz³oœci, ale kiedyœ biblioteki bêd¹ bez
. . . ksi¹¿ek. Informacje bêd¹ przechowywane nie na papierze, ale na innych
noœnikach. Na przyk³ad na laserowych p³ytach optycznych, takich jak obecnie
u¿ywane w laserowych odtwarzaczach muzyki. Z tym, ¿e na jednej takiej p³ycie
zmieœci siê wielotomowa, bogato ilustrowana encyklopedia. Wówczas i system
wypo¿yczeñ bêdzie ³atwiejszy, a mo¿e nie trzeba bêdzie w ogóle iœæ do
biblioteki po ksi¹¿kê -zamówi siê j¹ przez Internet i wyœwietli na ekranie
domowego komputera. Bêdzie to e-ksi¹¿ka.

Moda na przedrostki e (czyli elektroniczna) nie powinna przes³aniaæ wagi
problemu. Nie wszystko e, co siê œwieci, jakby mo¿na sparafrazowaæ znane
powiedzenie o z³ocie. E-ksi¹¿ka to jedna z elektronicznych form prezentacji
tekstu na ekranie monitora. Jako taka jest mniej przyjazna u¿ytkownikowi  (aby
u¿yæ terminu z jêzyka informatyki) ni¿ stara poczciwa ksi¹¿ka (plain old book,
POB). Ale tak jak stary poczciwy telefon, POT) uleg³ zmianie w telefon
mobilny i wielous³ugowy, tak i eKsi¹¿ka bêdzie zapewne bardziej u¿yteczna,
gdy chodzi o wyszukiwanie, zaznaczanie, wybieranie informacji, a zw³aszcza
o jej hipertekstowoœæ, to znaczy mo¿liwoœæ docierania do innych tekstów
(obrazów, dŸwiêków itp.) Problem nieporêcznoœci takich ksi¹¿ek zapewne
bêdzie rozwi¹zany przez now¹ technologiê monitorów Prasa bran¿owa opisuje
now¹ elektroniczn¹ stronê, jako nowy ca³kowicie system wyœwietlania tekstu.
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Ju¿ nie monitor przed oczami, ale elektroniczna kartka, elastyczna, na której
pojawiaj¹ siê litery i fotografie, trzymana w rêku przez czytelnika, ma byæ
podstawow¹ form¹ eBook.

Bez obawy o naruszenie praw autorskich publikowaæ dzie³a klasyków.
Tak¿e na CD-ROMach, czy w Internecie. Taki charakter ma projekt
Gutenberg (www.gutenberg.net)gdzie umieszczono klasykê, któr¹ mo¿na
œci¹gn¹æ z Internetu bezp³atnie. W Polsce jest kilka miejsc w sieci Internetu,
gdzie mo¿na bezp³atnie przeczytaæ i pobraæ wiele dzie³ literatury polskiej i
œwiatowej. Przyk³adowe adress http://biblioteka.poland.com,
www.literatura.zapis.net.pl, gimnazjum.com.pl/staropolska. Bibliê znajdziemy
pod adresem www.biblia2000.pl., 

Obecnie wielki projekt piêciu uniwersytetów amerykañskich i wyszukiwarki
Google stworzy œwiatow¹ bibliotekê internetow¹. W Polsce dobr¹ inicjatyw¹
jest Narodowa Biblioteka Internetowa - adres www pbi.gov.pl, ale ma jeszcze
malutkie zbiory. 

8.1 Twórca z komputerem 
8.1.1 Media w pracy naukowej

Wynalazek druku i maszyny do pisania ul¿y³y pracy kopistów, ale przecie¿
nie zmieni³y jej charakteru. Dopiero obecnie skryba z komputerem, czyli
nowoczesna sekretarka, dziennikarz, czy uczony zyska³ nowe narzêdzie swej
pracy: klawiaturê i ekran monitora. I choæ pierwsza sw¹ funkcja odpowiada
staro¿ytnemu rylcowi, a druga tabliczce na której rysowano znaki, to razem z
komputerem stanowi³ urz¹dzenie o nieporównanie wiêkszych mo¿liwoœciach.

Jeœli siê bowiem zastanowiæ na tym co w³aœciwie robi pisarz (uczony, literat
czy dziennikarz), a nawet m¹drzejsza sekretarka lub urzêdnik, to od razu
wykryjemy, ¿e w istocie oni manipuluj¹ s³owami. Prawie nigdy nie wymyœlaj¹
s³ów, ich "budulec" ju¿ jest zgromadzony w s³ownikach, nie tworz¹ regu³ ich
sk³adania, gdy¿ to okreœlaj¹ regu³y gramatyczne, natomiast oni tylko jest
odpowiednio zestawiaj¹. Samo przepisywanie jest tylko ostatni¹ faz¹ owych
s³ownych manipulacji i na ogó³ najpierw powstaje wersja robocza, brudnopis,
potem nastêpna, nastêpna, a¿ wreszcie nastêpuje ostateczne przepisanie i  —
niekiedy i sk³adanie do druku.

Nic z³ego nie mo¿na powiedzieæ o komputerowym pisaniu. Klawiatura
komputera w du¿ej czêœci jest taka sama jak klawiatura maszyny do pisania, a
naciskaj¹c klawisze na ekranie uzyskuje siê obraz naciœniêtej litery. Pisanie jest
wiêc takie same jak na zwyk³ej maszynie do pisania, a nawet ³atwiejsze, gdy¿
cofniêcie i zmazanie z ekraniu b³êdnie wystukanej litery jest b³yskawiczne i
prostsze ni¿ jej mazanie. 

Ju¿ to wystarcza, ¿eby entuzjastami komputera stali siê ci wszyscy, którzy

http://www
http://www
http://www
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czêsto przepisuj¹ i poprawiaj¹ teksty. Jeœli ma siê maszynkê, która umo¿liwia
elektroniczny monta¿ tekstu z dotychczas napisanych "kawa³ków", jeœli ta
maszynka pozwala szybko przestawiaæ ró¿ne jego fragmenty, zastêpowaæ jedne
s³owa drugimi, porównywaæ ich pisowniê z s³ownikiem ortograficznym,
podsuwaæ wyrazy bliskoznaczne, numerowaæ przypisy, porz¹dkowaæ paragrafy,
to chocia¿ ona sama nie napisze "Pana Tadeusza", a wszystkie wady tekstu i tak
bêd¹ obci¹¿aæ autora, to jednak z jego ewentualnych zaletach i ona bêdzie
mia³a swój udzia³. Jak to pisze czasami we wstêpach dziêkczynnych: "Zalety
tej ksi¹¿ki s¹ zas³ug¹ tak¿e moich pomocników, ale wszystkie niedostatki tej
ksi¹¿ki s¹ win¹ autora".

Do najbardziej chêtnych u¿ytkowników nowych technik komunikowania
nale¿¹ dziennikarze. Dziennikarz bowiem, jak go kiedyœ okreœli³ Fryderyk
Nietsche, "papierowy niewolnik dnia", z racji swego zawodu jest szczególnie
zainteresowany szybkoœci¹ przekazu. Od wydarzenia do momentu
poinformowania o nim odbiorców powinno up³yn¹æ jak najmniej czasu.
Dziennikarze byli jednymi z pierwszych u¿ytkowników telegrafu i telefonu.
Oni te¿ jako pierwsi zaczêli na wiêksz¹ skalê u¿ywaæ maszyn do pisania.
szczególnie modeli walizkowych. Fotograficzny aparat ma³oobrazkowy, film
w kasecie, magnetofon przenoœny w³aœnie wœród nich znalaz³ entuzjastów.

Obecnie system indywidualnej i redakcyjnej pracy dziennikarskiej ulega
dalszym przeobra¿eniom. Najwa¿niejszym instrumentem w ich pracy staje siê
terminal redakcyjny z programem edytora tekstów. Dziennikarz mo¿e
wygodnie przygotowywaæ swe teksty w formie niemal gotowej do druku, a
nastêpnie, ju¿ bez poœredników, b³yskawicznie przesy³aæ je do ostatecznej
redakcji. Ten "przetwarzacz s³ów" ma tyle wspólnego z maszyn¹ do pisania, co
samochód z wozem drabiniastym. I terminal i maszyna maj¹ klawiaturê, i
samochód i wóz drabiniasty ma cztery ko³a. Jedno i drugie jeŸdzi. jedno i
drugie pisze. Na tym podobieñstwa siê koñcz¹. 

Nauczyæ siê pisaæ na komputerze jest bardzo ³atwo, nie jest równie¿ trudno
zapamiêtaæ polecenia steruj¹ce programami "przetwarzania tekstów". Niektóre
z nich, oprócz ortografii, pozwalaj¹ na poprawê stylistyki. ostrzegaj¹c przed
nadu¿ywaniem pewnych wyrazów. 

W pracy dziennikarskiej zalety komputera nie ograniczaj¹ siê tylko do
redagowania tekstów. Elektronicznie napisane i zredagowane teksty mog¹ byæ
przes³ane do drukarni, gdzie po niewielkiej adaptacji (dostosowania do typu
maszyny drukarskiej) s¹ drukowane. Oczywiœcie zwyk³y dziennikarz pisze swe
teksty tylko w formie normalnego maszynopisu. Dopiero redaktor techniczny
i grafik "³amie" jest tak, aby pasowa³y na dan¹ stronê i do innych tekstów oraz
ilustracji. Elektroniczne "³amanie", tak jak i komputerowe drukowanie (tak
zwany desktop publishing), to jednak sprawy którymi warto siê zaj¹æ
oddzielnie.Nowoczesnego dziennikarza nale¿a³oby raczej wiêc nazywaæ
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redaktronikiem ni¿ redaktorem. 
Oczywiœcie u¿ywanie komputerem ma nie tylko same zalety, ale tak¿e i

wady. £atwo siê jest nauczyæ na nim pisaæ, lecz zbyt d³uga praca, powy¿ej
czterech godzin dziennie, powoduje bóle g³owy i zaburzenia wzroku. 

Najbardziej jednak dziennikarze nie lubi¹ "zagl¹dania im przez ramiê" przez
redaktora naczelnego. Poniewa¿ wszystkie redakcyjne komputery s¹ ze sob¹
po³¹czone z naczelnym w ka¿dej chwili mo¿e na swym monitorze zobaczyæ
co pisze lub co napisa³ jego podw³adny. Z inicjatywy dziennikarzy wprowadza
siê wiêc systemy indywidualnych zabezpieczeñ, aby ochroniæ prywatnoœæ pracy
twórczej w redakcji. W obieg tekst wchodzi zatem nie do razu, lecz po decyzji
samego dziennikarza. U¿ycie systemu elektronicznego sk³adania ma i tê wadê,
¿e niekiedy mo¿na siê "w³amaæ" do systemu redakcyjnego i zamieœciæ (lub
wycofaæ) jak¹œ informacjê. Nie tak dawno prasa szwedzka donosi³a o tym, ¿e
dwaj trzynastoletni uczniowie, aby zrobiæ kawa³ swemu nauczycielowi,
po³¹czyli siê za pomoc¹ telefonu z komputerem w drukarni, który by³
wykorzystywany do sk³adania gazety. Wprowadzili swoje og³oszenie, które
zawiadamia³o, ¿e ów nauczyciel w³aœnie siê o¿eni³ i oczekuje na gratulacje.

Gdy ów dosyæ niewinny ¿art siê wyda³, uczniowie ci stwierdzili, ¿e potrafi¹
dokonaæ zmiany ka¿dego tekstu w gazecie. Taka umiejêtnoœæ wymaga nie tylko
z³amania kodu dostêpu do komputera, ale równie¿ zrozumienia zasad
sk³adania i ³amania kolumn w gazecie, co dotychczas by³o domen¹
doœwiadczonych, wysoko kwalifikowanych redaktorów technicznych.
Elektronika wiêc upraszcza, a nie komplikuje redagowanie.

Mimo pewnych wad i niedogodnoœci wiêkszoœæ redakcji na œwiecie ju¿
zosta³a ca³kowicie zelektronizowana. Ich terenowi i zagraniczni korespondenci
tak¿e s¹ wyposa¿eni w przenoœne komputery. Przy ich pomocy przes³aæ mog¹
z normalnej budki telefonicznej krótki tekst do redakcji. który bez
poœrednictwa papieru, mo¿e zostaæ skierowany do ostatecznej obróbki i
fotosk³adu. Droga od korespondenta do drukarni skraca siê wiêc w
niewyobra¿alny sposób. 

Typowe wyposa¿enie "szalej¹cego reportera" koñca XX wieku, to
przenoœny, mieszcz¹cy siê w teczce mikrokomputer, zwany notebook,
wyposa¿ony w klawiaturê maszyny do pisania, wyœwietlacz ciek³okrystaliczny,
taki jak w zegarkach elektronicznych, ukazuj¹cy 24 wiersze pisanego tekstu,
oraz modem pozwalaj¹cy na wykorzystanie s³uchawki i linii telefonicznej do
komunikacji komputerowej z abonentem zwyk³ej sieci telefonicznej. 

Ale i amatorzy znajduj¹ w mediach pomoc w dziennikarskich dzia³ania. 
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w erze Internetu ka¿dy mo¿e nie tylko œpiewaæ, ale byæ
dziennikarzem. Publikuj¹c w sieci tzw. blogi, czyli w³asne dzienniki wydarzeñ,
stajemy siê dziejopisami. Zak³adaj¹c w³asn¹ stronê - z komentarzami, a
niekiedy oryginalnymi wiadomoœciami, tworzymy w³asn¹ gazetê. W przypadku
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katastrof, kryzysów, konfliktów takie amatorskie dziennikarstwo uzupe³nia
nasz¹ wiedzê, a niekiedy przebija siê na pierwsze strony gazet.

8.2 Sztuka multimediów
Komputer znajduje zastosowanie nie tylko w dziennikarstwie i nauce.

Nawet twórczoœæ artystyczna nie opar³a siê jego sile. Maszyna mo¿e udawaæ
poetê, rzecz jasna tylko w dziedzinie tak zwanej nowoczesnej poezji, w której
trudno doszukaæ siê jednoznacznego sensu. Potrafi on dobieraæ ze s³ownika
wyrazy, ³¹cz¹c je w poprawne gramatycznie zdania. 

Artyœci wszelkich rodzajów sztuki znaleŸli w nowych mediach wspania³e
narzêdzie kreowania nowych rodzajów i gatunków artystycznych. Jedn¹ z nich
jest NET-ART. sztuka sieciowa, czy  artystyczna rzeczywistoœæ wirtualna.
Media wzbogacaj¹ te¿ tradycyjne formy sztuki - koncerty muzyczne s¹
uzupe³nianie projekcjami wideoklipów na wielkich ekranach, niekiedy stanowi
wydarzenie muzyczne dziej¹ce siê w ró¿nych miejscach, pokazywane tylko w
telewizji w ró¿nych krajach.

Leciutko Drz¹ce Nozdrza Wichru
Niebieskie Wody, Mroku Cieñ 
Czy Kiedyœ Bêdzie Wiosny Echo
Czujê Jej Dawny Dzieñ

Czy ten wiersz napisa³ poeta, czy komputer? Trudno jest zgadnaæ, lecz czy
jest to prawdziwa poezja? Raczej nie. Z pewnoœci¹ na pytanie czy komputer
potrafi pisaæ dobre wierze, odpowiedŸ brzmi — nie. Istot¹ dzia³ania
komputera jest dzia³anie wedle systemu zasad dok³adnie i jednoznacznie
okreœlaj¹cych proces wykonania danego zadania, czyli wedle podanego w
programie algorytmu, Daj¹c mu pewien w¹tek, motyw, a nawet ka¿¹c mu
wybraæ go losowo, nakazuje siê dokonywanie przekszta³ceñ wedle ustalonych
schematów i formu³. 

Sztuka jest natomiast zarówno rzemios³em mistrzowskim, opanowaniem
warsztatu, jak i, a w³aœciwie przede wszystkim, twórczoœci¹, odkrywaniem tego,
co nowe, wczeœniej nieznane, zaznaczaniem indywidualnoœci. Jest przeto
zaprzeczeniem algorytmu. Artysta dzia³aj¹cy jak komputer, wedle zadanego
programu, staje siê jedynie rzemieœlnikiem, przestaje byæ twórc¹. I opanowanie
najnowszych technik nie zmieni go w prawdziwego twórcê. Twórczoœæ
wymaga ducha, a wiêc pracy cz³owieka. Algorytmy s¹ tu ma³o przydatne. Ale
tworz¹ wspania³e efekty.

Kim jest postaæ przedstawiona na najs³ynniejszym portrecie œwiata pêdzla
Leonarda da Vinci, tak szczególnie ³¹cz¹ca ³agodny uœmiech z przenikliwym,
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napiêtym spojrzeniem — czy¿ tylko wizerunkiem ma³¿onki florenckiego
szlachcica Gioconda? Czy mo¿e raczej czymœ wiêcej, o czym œwiadczy jej
podobieñstwo do wielu innych malowanych przez niego kobiet i anio³ów?. Ta
zagadka pozostaje jedna z najwiêkszych tajemnic historii sztuki. Komputer
mo¿e jednak pomóc w jej rozwi¹zaniu.

Niedawno, po niemal piêciuset laty od powstania tego obrazu, Lillian
Schwartz u¿ywaj¹c specjalnego komputerowego programu og³osi³a szokuj¹c¹
teoriê — w wizerunku Mony Lisy sportretowa³ siê sam mistrz Leonardo! Obie
postacie maja takie samo umiejscowienie i wymiary nosa, ust, podbródka oraz
czo³a.

 Czy jednak rzeczywiœcie jest to autoportret Leonarda w przebraniu? Wielu
ekspertów uwa¿a takie przypuszczenie za absurdalne, ale inni nie s¹ tego
pewni. W ka¿dym razie komputerowa analiza dzie³ artystycznych staje siê
coraz bardziej fascynuj¹c¹ dziedzin¹ historii kultury. Najpierw zajêto siê analiz¹
utworów poetyckich i literackich. Na przyk³ad analiza czêstotliwoœci u¿ywania
pewnych s³ów i zwrotów pozwala ustalaæ w przypadkach w¹tpliwych
autorstwo, wskazywaæ prawdopodobne dopiski nie pochodz¹ce od autora, itp.

Krytyka artystyczna zyskuje w wieku komputerowym nowe œrodki analizy.
Twórczoœæ zawsze polega³a na eksperymentowaniu z nowymi technikami
artystycznego wyrazu. Zapewne malarstwo zaczê³o siê od rysowania palcem
na piasku, ale szybko siêgniêto po patyk, a potem skonstruowano prosty pêdzel
do malunków (naturaln¹ farb¹, choæby krwi¹) na skale. Kolejne pokolenia
malarzy doskonali³y swój warsztat, wzbogacaj¹c go o nowe materia³y (farby,
p³ótna, papiery), narzêdzia (pêdzle, o³ówki), oraz pomocnicze instrumenty, jak
na przyk³ad prototyp aparatu fotograficznego, czyli camera obscura.
Wynalazek fotografii zapocz¹tkowa³ now¹ dziedzinê sztuki. 

To samo dokona³o siê w sferze dŸwiêku. Zaczynaj¹c od ok³adania kijem
pustego drzewa do wydawania rytmicznych dŸwiêków oraz dmuchania w
wydr¹¿on¹ trzcinê, cz³owiek doszed³ do konstruowania tak wymyœlnych
instrumentów jak skrzypce, organy czy fortepian. W ka¿dej epoce artyœci siêgali
po wszelkie dostêpne im materia³y, narzêdzia i instrumenty, aby poszukiwaæ,
nie zawsze owocnie, nowych form artystycznej ekspresji. Tote¿ historia sztuki
jest zarazem histori¹ wykorzystania ró¿nych mediów do celów artystycznych.

Nasza epoka nie jest tu wyj¹tkiem. Wynalazek kina, radia i telewizji, a
wczeœniej prasy, da³ pocz¹tek wielu nowym formom twórczoœci. Bez prasy
codziennej i tygodniowej nie do pomyœlenia jest felieton, bez radia - serial w
rodzaju Matysiaków (pomiñmy tu jego wartoœæ artystyczna), bez telewizji —
wideodyski. Dzisiaj, artyœci — plastycy, muzycy, filmowcy, fotograficy, pisarze,
architekci — maja do dyspozycji ca³¹ gamê nowych œrodków wspomagaj¹cych
ich twórczoœæ.

Zacznijmy od komputera. Dla jednych, jak dla pisarzy, komputer stanowi
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nie tylko wygodna, nowoczesna i szybka maszynê do pisania, ale tak¿e
narzêdzie sprawdzania ortografii (choæ mo¿e nie powinno siê tego ujawniaæ,
ale nawet najwiêksi powieœciopisarze czasami pope³niali b³êdy), poprawnoœci
gramatycznej (co oczywiœcie nie obowi¹zuje w przypadku arcydzie³, maj¹cych
w³asny styl, ale jest istotne w przeciêtnej produkcji literackiej i
popularyzatorskiej), logicznoœci tekstów (w zachodnich wytwórniach
filmowych u¿ywane s¹ programy komputerowe sprawdzaj¹ce logicznoœæ
scenariuszy seriali, tak aby jakaœ poboczna postaæ, która ginie w wypadku
samochodowym nie pojawi³a siê potem jako ¿yj¹c¹).

Dla rysowników i grafików u¿ytkowych komputer jest coraz bardziej
niezbêdnym narzêdziem pracy, przynajmniej w fazie projektowania. Jeszcze
kilka lat temu pomoc¹ dla nich by³ jedynie kalkotekst czyli naklejanie gotowych
liter. Obecnie korzystaj¹c z specjalnych programów graficznych, na przyk³ad
z popularnego Corela, bez trudu mo¿na przygotowaæ plakat, projekt
opakowania, winietê tygodnika, a nastêpnie wedle w³asnego lub klienta
¿yczenia b³yskawicznie zmieniaæ kolory, liternictwo, rozmiary czy uk³ad
rysunku. 

Grafika i wzornictwo komputerowe znajduj¹ zastosowanie g³ównie w
sztuce u¿ytkowej, choæ coraz czêœciej tworzone s¹ rysunki komputerowo
animowane, tak w filmach rysunkowych jak i filmach science fiction.
Rysownicy w komputerze maj¹ potê¿ne narzêdzie szybkiej realizacji
najbardziej œmia³ych pomys³ów. Przyk³adem nowe filmy rysunkowe, choæby
Shrek.

Pojawienie siê znakomitych technicznie i tanich kamer wideo umo¿liwia
rozwój nowego rodzaju sztuki, zwanej wideo-art, gatunku poœredniego miêdzy
filmem a telewizj¹. Wideokamera œwietnie siê nadaje do rejestrowania
happeningów. Na przyk³ad w "grach z ekranem" artyœci demonstruj¹ rozmaite
sposoby obchodzenia siê z telewizorem, czasami go g³aszcz¹c, czasami do
niego strzelaj¹ z pistoletu. Ca³y happening jest nagrany jako pokaz "œmierci
telewizora".

Wideo-art ³¹czy klimat prywatnoœci z nastrojem wydarzenia artystycznego.
Jego istota polega na czynnej interakcji widowni z pokazem. Programy wideo
maja za cel pobudzenie zazwyczaj biernego telewidza do dzia³ania, czêsto
w¿ywaj¹ widza do zbli¿enia siê do odbiornika, wykonywania pewnych ruchów,
wypowiadania s³ów-zaklêæ. W pewnej mierze wideo-art jest elektronicznym
czarodziejem, daj¹c jakby odpowiednik praktyk szamañskich. 

Elektronika i komputer coraz czêœciej okazuj¹ siê pomocne w twórczoœci
muzycznej. Nowoczesna elektronika stworzy³a ró¿norodne instrumenty.
elektroniczne gitary, organy i pianina, tym samym zmieniaj¹c brzmienie
dŸwiêków i sk³ad orkiestr.
 Trudno sobie wyobraziæ muzykê m³odzie¿ow¹ bez elektronizacji
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instrumentów, a nade wszystko bez potê¿nych wzmacniaczy oraz kolumn
g³oœnikowych. Kolejnym krokiem by³o zbudowanie syntetyzatorów dŸwiêków,
mog¹cych wytwarzaæ wielk¹ iloœæ nowych brzmieñ i tonów. Muzyka jest
asemantyczna, jej elementy nie maja odpowiedników w s³ownikach, a
kompozycj¹ muzyczn¹ rz¹dzi raczej matematyka ni¿ gramatyka. Tote¿ w
po³¹czeniu z odpowiednio zaprogramowanym komputerem syntetyzator
dŸwiêków potrafi nieŸle komponowaæ, a w ka¿dym razie stworzyæ podk³ad
akustyczny niewiele gorszy od tego jaki oferuj¹ przeciêtni kompozytorzy
muzyki rozrywkowej. Syntetyzator dŸwiêku jest istotnym instrumentem
nowoczesnej muzyki, a sam kompozytor staje siê w coraz wiêkszym stopniu
programist¹ muzycznym.

9 Wojna: szukanie piêty Achillesa
Najdzielniejszego bohatera Iliady, Achillesa nie sposób by³o pokonaæ w

otwartej walce. Gdy by³ ma³ym dzieckiem Tetyda, jego matka, zanurzy³a go
w wodach Styksu uodporniaj¹c na wszelkie ciosy. Mimo to mia³ i on s³abe
miejsce — piêtê, za któr¹ trzyma³a go matka w czasie k¹pieli. Dopiero inny
heros, trojañski Parys, pokona³ go, gdy celnie trafi³ go strza³¹ w piêtê. 

Legenda o achilesowej piêcie jest jakby kwintesencj¹ istoty skutecznej walki
— nie ma niezwyciê¿onych ludzi czy armii, trzeba tylko znaleŸæ ich s³abe
miejsce i tam ugodziæ. Tote¿ od najdawniejszych czasów zwyciê¿aj¹ nie
silniejsi, nie najliczniejsi, ale najsprytniejsi. Jak izraelski Dawid, który
kamieniem z procy zabi³ filistyñskiego olbrzyma, Goliata. Trafiaj¹c we
w³aœciwe miejsce — w czo³o.

 Walkê wygrywa siê i si³¹ i sposobem. Si³¹, bo chodzi o fizyczne
zniszczenie, co wymaga mocnego ciosu, ale równie¿ sposobem, bowiem
zadawanie ciosów na oœlep mo¿e jedynie zmêczyæ atakuj¹cego. Historia wojen
jest w du¿ej czêœci histori¹ walk wywiadów. Parys umia³ poznaæ tajemnicê
Achillesa. Odyseusz zna³ charakter Trojan, gdy podsun¹³ im drewnianego
konia. Mitologiczna Semiramida pomog³a mê¿owi zdobyæ twierdzê wskazuj¹c
jej górskie obejœcie. 

 Wojna przeciw Irakowi w 1991 roku by³a pierwszym w historii ludzkoœci
przypadkiem konfliktu, w którym techniki informacyjne — w szerokim
rozumieniu — decydowa³y praktycznie o wszystkim. Si³a jak¹ tam u¿ywano,
nie by³a œlepa, a przeciwnie, precyzyjnie kierowana. By³a to pierwsza wojna
informatyczna. Zaczê³a siê na dobre kilka miesiêcy przed rozpoczêciem
zbrojnego starcia. Od dnia zagarniêcia Kuwejt przez Irak, Amerykanie
intensywnie zbierali dane potrzebne do wojskowego rozgromienia Iraku.
Korzystali ze wszystkich metod wywiadu; wysy³ania szpiegów, fotografowania
wojskowych obiektów, zbierania meldunków dyplomatów. Ale najwiêksza i
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najwa¿niejsza czêœæ informacji, pochodzi³a z kosmosu. A œciœlej z satelitów
rozpoznawczych. Maj¹ one zdolnoœæ rozró¿niania niewielkich nawet obiektów
na Ziemi. Na ich zdjêciach ponoæ mo¿na odczytaæ nag³ówki gazet, a na pewno
ustaliæ numery rejestracyjne pojazdów.

Ci¹g³a obserwacja satelitarna oraz pods³uch telekomunikacyjny jest
statutowym zadaniem jednej z najtajniejszych amerykañskich organizacji
wojskowych — NSA (National Security Agency, Narodowa Agencja
Bezpieczeñstwa). Agencja ta jest tak ma³o znana nawet w samych Stanach
Zjednoczonych, i¿ z³oœliwie mawia siê o niej, ¿e akronim NSA jest w istocie
skrótem od nazwy No Such Agency, w polskim przek³adzie Nie ma takiej
agencji! Literacki jej opis da³ Dan Brown w bestsellerze “Cyfrowa twierdza”.

Jednak NSA nie tylko istnieje, lecz dzia³a na wielk¹, globaln¹ i kosmiczn¹
skalê. Jej bud¿et jest kilkakrotnie wiêkszy ni¿ powszechnie znanej CIA. W
dyspozycji ma dziesi¹tki satelitów zwiadowczych, które s¹ kierowane na
obserwacjê okreœlonych regionów, krajów, obiektów. W jej archiwach
zarejestrowana jest niewyobra¿alna iloœæ danych, miêdzy innymi nagrany krzyk
kosmonautów radzieckich w czasie po¿aru ich statku kosmicznego.

Jeszcze w 1985 roku NSA umieœci³a, na orbicie odleg³ej od Ziemi gdzieœ
miêdzy 112 do 480 kilometrów (dok³adna orbita jest oczywiœcie nieznana),
supertajnego satelitê z serii ICON, który ma zdolnoœæ dostrzegania obiektów
rzêdu 10 do 15 cm. I to tak¿e w nocy! Od tej pory iloœæ takich kosmicznych
zwiadowców jeszcze zwiêkszy³a.

Dane z tych satelitów nap³ywaj¹ tak szybko, ¿e mog¹ je opracowaæ jedynie
najszybsze w œwiecie superkomputery. Rocznie zu¿ywaj¹ one miliony
kilogramów papieru komputerowego. W po³¹czeniu z komputerowym
systemem rozpoznawania obrazów potrafi¹ one wskazywaæ na drobne nawet
zmiany w terenie, a tym samym informowaæ o budowie nowych obiektów,
ruchach wojsk, wystrzeleniu rakiet, itp. 

Oczywiœcie nawet najnowsze techniki satelitarne nie zastêpuj¹ ca³kowicie
wywiadowców, ani oddzia³ów rozpoznania walk¹, niemniej pozwalaj¹ na
bezpieczne zbieranie takich danych, które zdobywa³ filmowy superszpieg,
James Bond. Informacje NSA s³u¿¹ przygotowaniu map, wprowadzanych
nastêpnie do pamiêci pok³adowych komputerów wojskowych samolotów,
okrêtów, rakiet, czo³gów. 

Oprócz obserwacji satelitarnych nowoczesne wojska potrzebuj¹ wielu
innych sposobów zwiadu i rozpoznania. Najwa¿niejszego dokonuj¹ samoloty
typu AWAC z umieszczon¹ z ty³u ogromn¹ kolist¹ anten¹) wyposa¿one w
radar "patrz¹cy do do³u", który mo¿e wykrywaæ obiekty nisko lec¹ce oraz
równoczeœnie œledziæ tory setek rakiet, samolotów i statków. Tak¿e samoloty
zwiadowczo-atakuj¹ce Tornado maj¹ rozbudowany system elektronicznego
rozpoznania terenu. Przekazuj¹ one zebrane dane myœliwcom Jaguarom, które
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dokonuj¹ ataku lotnicznego.
Techniki telekomunikacji gruntownie zmieni³y uzbrojenie wojska. Nie tylko

zapewniaj¹ sta³¹ ³¹cznoœæ z walcz¹cymi oddzia³ami, ale stanowi¹ podstawê
zupe³nie nowych rodzajów broni — zdalnie sterowanych i
samonaprowadzaj¹cych. Taka broñ jest niezwykle skuteczna, na przyk³ad
pociski manewruj¹ce (cruise missiles) i rakiety nowego typu (Pershing II) maj¹
w pamiêci pok³adowego komputera zakodowany obraz terenu oraz zadanego
celu. Potrafi¹ wiêc same naprowadzaæ siê na cel zmieniaj¹c tor lotu. Trudno
jest je trafiæ, natomiast one atakuj¹ z niezwyk³¹ precyzj¹. 

Nowoœci¹ w wojnie w Zatoce Perskiej by³o ogromne nasycenie œrodkami
zarówno zbierania informacji, ³¹cznoœci, jak oraz u¿ycie technik niszcz¹cych
systemy informacyjne przeciwnika. W pierwszej fazie operacji “Pustynna
burza” wojska alianckie wykona³y tzw. uderzenie og³uszaj¹ce, czyli zag³uszenie
systemu ³¹cznoœci przeciwnika. Chocia¿ zapewne nie by³o w stu procentach
skuteczne, Irak, jak ka¿de inne pañstwo, mia³ pewn¹ iloœci¹ kana³ów ³¹cznoœci
odpornych na wszelkie zak³ócenia, lecz zlikwidowa³o przewa¿aj¹c¹ czêœæ
posiadanych œrodków ³¹cznoœci i na moment praktycznie og³uszy³o obronê
przeciwlotnicz¹. To wystarczy³o.
Do ataku wylecia³y bombowce wyposa¿one w pociski sterowane,
naprowadzane na cel z tak¹ dok³adnoœci¹, ¿e pilot wybiera³ nawet nie
pojedynczy budynek, ale pewne jego okno. 

Nowoczesne rakiety (zarówno typu Tomahawk jak i manewruj¹ce, typu
cruise) s¹ sterowane tak dok³adnie, ¿e trafiaj¹ w cel w cel jak w dziesi¹tkê na
tarczy strzelniczej. Gdy obserwuje siê ich lot, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
przelatuj¹c miêdzy budynkami w mieœcie zatrzyma³yby siê na czerwonych
œwiat³ach. 

Ogromny postêp dokona³ siê w kierowaniu samolotami bojowymi.  Pulpit
w kabinie pilota w samolocie myœliwskim F-16 zapewnia trójwymiarowe
widzenie ekranów radarowych. Zaawansowane s¹ prace nad przyrz¹dami,
które bêd¹ g³osem podaj¹ wskazania, aby u³atwiæ koncentracjê wzrokow¹
pilota na samym celu. On zaœ bêdzie w przysz³oœci g³osem sterowaæ
samolotem oraz kierowaæ strzelaniem wzrokiem (gdy koncentruje oczy na celu
ruch ga³ek jest œledzony przez laser, a ten wprowadza dane do komputera) i
s³ownymi polecaniami. 

Tak¿e dowodzenie staje siê coraz bardziej zale¿ne od œrodków ³¹cznoœci
i komputerów. Nawet na szczeblu batalionu u¿ywa siê komputerowego
wspomagania w przetwarzaniu informacji nap³ywaj¹cych z pola bitwy i sztabu.
Tym bardziej na szczeblu sztabów nasycenie œrodkami ³¹cznoœci i
przetwarzania informacji jest niezwykle du¿e. 

Nowe techniki naprowadzania, oparte na technikach komunikowania i
komputerach, u¿ywane w czo³gach, do tego stopnia zwiêkszaj¹ celnoœæ broni,
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¿e z powrotem mówi siê o mo¿liwoœciach wykorzystania ³adunków
konwencjonalnych zamiast g³owic j¹drowych. Pozwalaj¹ one ju¿ dzisiaj
zautomatyzowaæ ³adowanie i kierowanie dzia³em czo³gu, zmniejszaj¹c jego
za³ogê do dwóch ¿o³nierzy.

Nowe techniki przetwarzania informacji i telekomunikacji s¹ podstaw¹
techniki rakietowej, bez komputerów nie by³y przecie¿ mo¿liwe ani loty na
Ksiê¿yc, ani rakiety wojskowe o zwiêkszonej sterownoœci. 

Wynalazcy wojskowi pracuj¹ intensywnie nad w pe³ni zautomatyzowanym
i samodzielnym bojowym transporterem. Okazuje siê to znacznie trudniejsze
ni¿ budowa rakiety manewruj¹cej. Rakieta leci w powietrzu, gdzie nie ma
przeszkód, a teren ziemski jest tak zró¿nicowany, ¿e "oczy" kamery
transportera odbieraj¹ zbyt wiele bodŸców. Jak dot¹d nawet najszybsze
komputery nie mog¹ sobie poradziæ z ich analiz¹. Tote¿ zdo³ano zbudowaæ
bezza³ogowe pojazdy samobie¿ne poruszaj¹ce siê z najwy¿sz¹ szybkoœci¹
piêciu kilometrów na godzinê. Osi¹gniêcie dziesiêæ razy wiêkszej szybkoœci
wymaga komputera maj¹cego moc obliczeniow¹ dziesiêæ miliardów operacji
na sekundê, czyli kilkakrotnie wiêcej ni¿ budowane obecnie modele
superkomputerów.

Równie¿ laser znajduje wielorakie zastosowanie w wspó³czesnej technice
wojennej. Przede wszystkim wykorzystuje siê go do kierowania rakietami, ale
jest u¿ywany do niszczenia pocisków rakietowych. Nie by³ to nowy pomys³ —
za pomoc¹ systemu zwierciade³ i soczewek w staro¿ytnoœci Archimedes
zniszczy³ wrog¹ flotê pod Syrakuzami. 

Smutne to wprawdzie, ¿e najnowsze i wspania³e wynalazki, jak komputer
czy laser, znajduj¹ dzisiaj zastosowanie militarne. Jednak mo¿na siê pocieszaæ,
¿e skoro dzisiejsze wojny bêd¹ wygrywa³y pañstwa, które maj¹ opanowan¹
najnowsz¹ technikê telekomunikacyjn¹ i informacyjn¹, a nie tylko mia³y
pieni¹dze na najnowoczeœniejsz¹ broñ, to nowy ³ad we wspó³czesnym œwiecie
bêd¹ dyktowali m¹drzejsi i najlepiej zorganizowani. Nawiasem mówi¹c, w
dziejach ludzkoœci tak zawsze by³o, i¿ ten kto opanowa³ now¹ technologiê,
zdobywa³ w³adzê. Przyk³adem podbój przez Corteza i jego ma³¹ konn¹
dru¿ynê potê¿nego pañstwa Inków. To kolejny argument za nowoczesnoœci¹.

Na koniec akcent optymistyczny. Komputer znalaz³ te¿ w wojsku
pacyfistyczne zastosowanie  — wkroczy³ do kuchni ¿o³nierskich. Z pomoc¹
komputerów sporz¹dza siê dzisiaj jad³ospisy dla ¿o³nierzy (uk³adaj¹c
ró¿norodne menu, przy zachowaniu niezbêdnej kalorycznoœci). Jedynie przy
obieraniu ziemniaków nie stosuje siê komputerów, tylko rekrutów.

10 Scena publiczna
10.1 Medialna agora: przesuniêcie w³adzy spo³ecznej

Popularne okreœlenie mediów i dziennikarzy nazywa ich “czwart¹ w³adz¹”,
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pozostaj¹c¹ poza tradycyjnym trójpodzia³em na w³adzê ustawodawcz¹
(parlament), wykonawcz¹ (rz¹d) i s¹downicz¹. W istocie nazwa “czwarta
w³adza” wywodzi siê od okreœlenia dziennikarzy przez E. Burke “czwartym
stanem” (obok szlachty, duchowieñstwa i mieszczañstwa). Oni to, siedz¹c na
galerii parlamentu, nie mieli wprawdzie w³adzy formalnej, decyzyjnej, lecz mieli
i maj¹ wp³yw na opiniê publiczn¹, co w spo³eczeñstwie demokratycznym jest
równowa¿ne, a czêsto i mocniejsze od w³adzy politycznej i administracyjnej.
Wystarczy wskazaæ na uni¿onoœæ z jak¹ politycy z najwy¿ej pó³ki (mówi¹c
jêzykiem mediów) poddaj¹ siê aroganckim “przes³uchaniom” przez
trzeciorzêdnych dziennikarzy, aby przyznaæ racjê niemieckiemu znawcy
mediów Hansowi M. Kepplingergowi, i¿ ” system komunikowania masowego
sta³ siê funkcjonalnym warunkiem wstêpnym dla innych systemów i
podsystemów.

Granice przesunê³y siê na korzyœæ komunikowania masowego. Mo¿na to
przypisaæ w szczególnoœci zmienionej sytuacji prawnej, zmienionemu
przejmowaniu legitymizacji i zwiêkszaj¹cej siê skutecznoœci mediów.” Czwarta
w³adza staje siê powoli pierwsz¹, a wolnoœæ i tajemnica dziennikarska stawia
media praktycznie poza kontrol¹ polityczn¹ i odpowiedzialnoœci¹ spo³eczn¹.
I choæ pluralizm oznacza rozproszenie si³y mediów, to wspó³czesne procesy
globalnej koncentracji mediów powoduj¹ jej skupianie w rêkach nielicznych
“baronów medialnych”.

10.2 Koloseum i amfiteatr medialny
WyobraŸmy sobie, ¿e re¿yser teatralny w poszukiwaniu nowych efektów

artystycznych postanowi³ wystawiæ sztukê na Ksiê¿ycu, czyli  w miejscu
odleg³ym od widowni o 384 700 kilometrów, a na dodatek chcia³by, aby ka¿de
s³owo, a nawet szept, by³y s³yszane przez ka¿dego z miliarda widzów, tu na
Ziemi. Niemo¿liwe? A jednak takie widowisko ju¿ raz siê odby³o: 20 lipca
1969 roku kroki pierwszego cz³owieka na Ksiê¿ycu obserwowa³y setki
milionów telewidzów na wszystkich kontynentach. S³owa astronauty Neila
Armstronga — “Jest to ma³y krok cz³owieka, lecz wielki krok ludzkoœci” —
dotar³y do nich na falach radiowych po up³ywie oko³o jednej sekundy, czyli tak
jakby jego g³os dochodzi³ z odleg³oœci 300 metrów na Ziemi. Postêp
techniczny w dziedzinie œrodków przesy³ania informacji umo¿liwi³ osi¹gniêcie
celu, którego nie by³by w stanie osi¹gn¹æ nawet miliard ludzi krzycz¹c razem.

Podobnym, choæ mniej zaskakuj¹cym i globalnym, a nie kosmicznym,
wydarzeniem medialnym by³a satelitarna transmisja opery Tosca latem 1992
roku. Akcja dziej¹ca siê w Rzymie w ró¿nych miejscach oraz porach dnia i
nocy by³a na bie¿¹co przekazywana telewidzom na wszystkich kontynentach.

Powy¿sze przyk³ady ilustruj¹ niezwyk³e mo¿liwoœci wspó³czesnych
mediów (œrodków komunikowania), które umo¿liwiaj¹ natychmiastowe
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przesy³anie dŸwiêków i obrazów na niewyobra¿alne odleg³oœci.
Walka sportowa i jego ogl¹danie od wieków by³a ulubion¹ rozrywk¹

t³umów. Rzymianie arenê budowali nieopodal agory i amfiteatru. Tytu³
piosenki Toma Waitsa “Koloseum œwiata” doskonale siê chwyta globalny i
medialny charakter wspó³czesnego sportu. Ju¿ staro¿ytne olimpiady by³y nie
tylko wspó³zawodnictwem sportowym, ale tak¿e wielkim wydarzeniem. Choæ
same zawody ogl¹da³o relatywnie niewielkie audytorium, znaczn¹ jego czêœæ
stanowili przybysze z ró¿nych czêœci greckiego œwiata, którzy potem
opowiadali co widzieli i co prze¿yli. Wieœæ o zwyciêzcach roznosi³a siê po ca³ej
Helladzie. Imiona ich stawa³y siê s³awne, a anegdoty o przebiegu igrzysk
opowiadano na rynkach i w portowych tawernach. By³y to wiêc wydarzenia
globalne — na skalê ówczesnego ma³ego helleñskiego œwiata. 

Starogreckie igrzyska olimpijskie by³y jednoœci¹ czasu i przestrzeni, tak dla
zawodników, jak i widzów. I chocia¿ s³awa zwyciêzców (a niekiedy i
zwyciê¿onych) szybko siê rozchodzi³a po ca³ej Helladzie, to tylko ci, którzy
byli na stadionie byli nie tylko kibicami, ale i jedynymi widzami. 

Nowoczesne igrzyska od pocz¹tku by³y wspó³kreowane przez nowoczesne
œrodki komunikowania, tj. najpierw przez prasê, wkrótce przez radio i film, a
od trzydziestu lat równie¿ (a dzisiaj przede wszystkim) przez telewizjê i
wszelkie inne wspó³pracuj¹ce z ni¹ techniki rejestrowania, przesy³ania i
przetwarzania informacji, od teleksów i satelitów komunikacyjnych do
magnetowidów i komputerów. 

Pierwotnie rozpowszechnianiu idei olimpijskiej i przedstawianiu przebiegu
zawodów i wyników sportowych w dramatycznej formie s³u¿y³a prasa i
fotografia sportowa. Masowa prasa codzienna natychmiast odkry³a w sporcie
wyœmienity temat, dla wszystkich zrozumia³y a zarazem atrakcyjny i
dramatyczny. 

Prasa jednak by³a spóŸniona przynajmniej o jeden dzieñ w
sprawozdawczoœci. Brakowa³o jej tak¿e wizualnoœci, choæ z fotografii prasowej
tematyka sportowa by³a najlepiej technicznie rozwiniêta. Gdy pojawi³o siê
radio zniknê³y ograniczenia czasowe, transmisje mog³y byæ na ¿ywo, czyli
równoleg³e z dziej¹cymi siê wydarzeniami. Ten aspekt symultanicznoœci
imprezy sportowej i jego medialnego przedstawienia nada³ transmisjom
radiowym niezwyk³y rezonans spo³eczny. Pamiêtaj¹ go zapewne starsi
radios³uchacze, choæby z transmisji Wyœcigu Pokoju ("Tu helikopter. Tu
helikopter").

Telewizja niemal od chwili swego odkrycia znalaz³a siê stadionach.
Pierwsz¹ Olimpiad¹ na której u¿yto kamer telewizyjnych by³a Olimpiada w
Berlinie w 1936 roku. By³y to wówczas jednak próbne transmisje kablowe.
Wizualny obraz Olimpiady przedstawia³y w okresie miêdzywojennym kroniki
filmowe, film sportowy oraz na bie¿¹co fotografia prasowa, a transmisje na
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¿ywo nadawa³o radio. Niemniej by³ to pocz¹tek trwa³ego zwi¹zku
nowoczesnych mediów i sportu.

Arena sta³a siê globalna, a widownia - monstrualna w rozmiarach. Szacuje
siê, ¿e Olimpiadê w Atenach w 2004 ogl¹da³o cztery miliardy ludzi. Piêæ kó³ek
olimpijskich, officjalne logo igrzysk, jest najlepiej znanym symbolem na
œwiecie. Rozpoznaje go ponad trzy czwarte doros³ych mieszkañców naszego
globu. Jest bardziej znany i lepiej kojarzony ni¿ krzy¿, pó³ksiê¿yc, flaga
amerykañska, nie wspominaj¹c o symbolach ONZ czy Unii Europejskiej.

Umasowienie w latach szeœædziesi¹tych telewizji i udoskonalenie techniki
transmisji na ¿ywo otworzy³o nowe perspektywy przed programami
sportowymi. G³ówne cechy telewizji to wizualnoœæ, symultanicznoœæ i
powtarzalnoœæ. Doskonale siê one sprawdza³y w transmisjach sportowych.
Telewizja odkry³a sport, tak¿e jako czynnik zwiêkszania sprzeda¿y
odbiorników (telewizja kolorowa w Europie upowszechni³a siê w zwi¹zku z
zimow¹ Olimpiad¹ w Grenoble). A z kolei sport zwi¹za³ siê z telewizj¹. 

Obie te dziedziny kultury popularnej wzajemnie na siebie oddzia³uj¹ i obie
siê zmieni³y. Telewizja, doceniaj¹c popularnoœæ sportu, wprowadzi³a liczne
transmisje i ró¿nego typu audycje sportowe w swój najlepszy czas antenowy.
Olimpiady i niektóre inne imprezy o œwiatowym charakterze (przede
wszystkim mistrzostwa œwiata w pi³ce no¿nej) sta³y siê widowiskami
telewizyjnymi na skalê planetarn¹. Wielkie imprezy sportowe, zw³aszcza
Olimpiady doskonale nadaj¹ siê do realizacji tzw. telewizji globalnej czy
planetarnej.

Globalna telewizja to postêp techniki komputerowej i oraz postêp w
telekomunikacji — satelity, œwiat³owody, telefony komórkowe. Oznacza to
wiêcej kana³ów transmisji,  œwiatowy zasiêg, programy na ¿ywo,
powtarzalnoœæ,wizualnoœæ, nasycenie  wiêkszoœæ czasu antenowego wype³niaj¹
programy danego typu (Olimpiady wype³niaj¹ do 200 godzin transmisji).

Sprawozdawcy sportowi i ich pomocniczy personel stanowi¹ wiêkszoœæ
(poza s³u¿b¹ porz¹dkow¹) osób, uczestnicz¹cych w igrzyskach, ³¹cznie wiêcej
ni¿ sportowców i dzia³aczy. 

Ale telewizja nie jest biernym i obiektywnym œrodkiem transmisji, jest
kreatorem widowiska. Nie tylko dlatego, ¿e zmienia charakter odbioru (zamiast
miejsca na stadionie, wœród widowni, telewidz na ogó³ znajduje siê samotnie
w swym mieszkaniu, pozbawiony przyjemnoœci zbiorowego prze¿ywania w
t³umie). Tak¿e dlatego, ¿e zmienia charakter pokazywanego widowiska. U¿ycie
teleobiektywów o d³ugich ogniskowych i w¹skich k¹tach sp³aszcza przestrzeñ,
eksponuje detale, a ³¹cznie z bezpoœrednimi powtórkami (replay) przyczynia siê
do znacznego deformowania widowiska, zmieniaj¹c geometriê stadionu i
samych zawodów. Nie tocz¹ siê one ju¿ w jednowymiarowej skali czasowej, a
same zawody, z akcentowaniem wszelkich dramatycznych epizodów, raczej s¹
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przedstawiane jak widowisko teatralne. Pokazywana rzeczywistoœæ telewizyjna
jest daleka od tego co siê dzieje na stadionie. Jest bardziej gwa³towna i bardziej
emocjonuj¹ca, choæ bez istnienia efektu tzw. zarazy psychicznej t³umu. 

Jest rzecz¹ pasjonuj¹c¹ œledzenie ruchów kamery telewizyjnej oraz s³owa
komentatora, czêsto obraz ma niewiele wspólnego z tym, co siê aktualnie
widzi. Jeszcze wiêkszy dystans dzieli to co siê dzieje na stadionie a tym co
widzimy aktualnie w telewizji - niekiedy to bêd¹ same reklamy, albo widok
zachodz¹cego s³oñca, lub nawet scenki uliczne z miejscowoœci gdzie odbywa
siê impreza.

Telewizja mo¿e rozszerzyæ i pog³êbiæ doœwiadczenie sportu. Z wieloma
kamerami, powtórkami, zwolnieniami, oraz komentatorami, re¿yserzy
telewizyjni produkuj¹ dramatyczne widowiska niedostêpne dla kibiców na
stadionie. Zmiany kadrów, wciêcia, niespodzianki wizualne. Zrozumia³e
przeto, ¿e wiêkszoœæ ludzi woli ogl¹daæ sport w telewizji ni¿ na stadionie.

Jednak¿e, paradoksalnie, gdy telewizja dostarcza widzowi doznañ w
pewnym sensie lepszych ni¿ bezpoœrednie ogl¹danie, to jednoczeœnie
strywializuje i rozmywa tradycyjne doœwiadczenie sportowe. Za du¿o wielkich
gier, za du¿o emocji, za du¿o dodatkowych sensacji. Widzowie trac¹
entuzjazm, gra ju¿ nie podnieca tak jak dawniej. 

Poœrednio telewizja te¿ wprowadza czy wzmacnia pewne wartoœci w
miejsce tradycyjnych wartoœci sportowych, jak sportowa postawa, uprzejmoœæ,
podporz¹dkowanie w³asnego ego wy¿szej sprawie, gra dla radoœci, natomiast
wprowadza walkê za wszelk¹ cenê, bycia numer jeden, walka tylko o w³asne
ego, i gra tylko dla pieniêdzy. 

Ale telewizja nie tylko zmienia samo widowisko, co by³oby naturalne. Ona
zmienia sam sport. Pocz¹tkowo te zmiany by³y niewielkie. Telewizja dawa³a
sportowi szansê zdobycia nowych widzów i kibiców (szczególnie w mniej
popularnych dawniej dyscyplinach), a tak¿e uzyskania zaplanowanego i sta³ego
dochodu z op³at za transmisje (co organizatorów uwalnia³o od troski o pe³n¹
kasê z biletów wstêpu). 

Lecz z biegiem lat, z biegiem dni nawet, sport coraz bardziej zacz¹³ siê
uzale¿niaæ nie tylko od wp³ywów za prawa transmisji (stale rosn¹cych).
Olimpiada w Seulu zosta³a dostosowana do najlepszego czasu antenowego w
USA. Z uwagi na kilkanaœcie godzin ró¿nicy czasu wobec Stanów
Zjednoczonych zawody musia³y siê rozpoczynaæ wczeœnie, odbywaæ miêdzy
od 8 rano do 11,, a Korea przyjê³a nawet czas letni, aby lepiej do Olimpiadê
prezentowaæ ca³emu œwiatu. 

By³y przewodnicz¹cy MKOLu, Samaranch dostrzega symbiozê mediów i
sportu "media-drukowane, mówione, fotograficzne i elektroniczne, s¹
integraln¹ czêœci¹ ruchu olimpijskiego i w ka¿dym znaczeniu s¹ cz³onkiem
rodziny olimpijskiej." Ale media nie tylko jako œrodki transmisji s¹ niezbêdne
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dla sportu. Media jako noœniki reklamy s¹ g³ównym dostarczycielem pieniêdzy
dla wspó³czesnego sportu, a s¹ to pieni¹dze równie ogromne jak wielkie s¹
audytoria. 

To co czyni telewizjê tak wa¿n¹ dla sportu to fakt, ¿e dostarcza ona
pieniêdzy dla Igrzysk. Wielkich pieniêdzy, nie tylko dla organizacji zawodów,
samych zawodników (poœrednio i bezpoœrednio), ale tak¿e i dla dzia³aczy.

Mecenat nad sportem i sztuk¹ ma dawn¹ tradycjê, ju¿ greccy kupcy
popierali swoich atletów. I korzystali z wzrostu handlu. Ju¿ w latach
dwudziestych naszego stulecia niektóre Amerykañskie firmy sponsorowa³y
sport. Potem sta³o siê to normaln¹ praktyk¹. Dodatkowe dochody przynosi
marketing sportowy  Specjaliœci od sprzeda¿y wszelkich produktów, nie tylko
sprzêtu sportowego, wykryli, ¿e powi¹zanie ich towarów ze sportem wychodzi
im na korzyœæ. Nadaje ich produktom cechy dynamizmu, m³odoœci,
aktywnoœci, kojarzonych generalnie ze sportem, i psychologicznie
przenoszonych na tak odleg³e od sportu towary jak kosmetyki, podpaski,
napoje, ubiory. 

— Ten sport wymaga szybkiego biegu, a to jest mo¿liwe przez buty
Addidasa, wiêc  Addidas sponsoruje bieg.

— Ten sport jest fotogeniczny, dobre zdjêcia robi Kodak, i Kodak
sponsoruje tê dyscyplinê.

Ten sport wymaga energii, a Red Bull j¹ daje, wiêc Red Bull sponsoruje np.
Ma³ysza.

Sport zyska³ w telewizji niezwykle bogatego sponsora — ca³y niemal rynek
masowej produkcji. Jednak¿e marketingowcy tak naprawdê nie interesuj¹ siê
sportem, a tylko jego publicznym wizerunkiem. A ten kszta³tuje telewizja.
Tote¿ stadion mo¿e byæ pusty (nie trzeba go pokazywaæ), zawody mog¹ siê
rozgrywaæ - jak rajd Pary¿-Dakar - na pustyni, wa¿ne aby by³a tam kamera
telewizyjna a przed telewizorami zasiada³o dostatecznie du¿o widzów. 

Zrozumienie wspó³czesnych Olimpiad wymaga uchwycenia zasadniczo
nowej roli pe³nionej przez globaln¹ telewizjê oraz inne media w ruchu
olimpijskim. Olimpiada jest tu rozumiana jako wydarzenie medialne. Jest wiêc
nie tylko sportem, ale procesem komunikowania miêdzyludzkiego.
Wspó³czesna Olimpiada jest w istocie po³¹czeniem sportu, telewizji
komercjalnej i korporacyjnego marketingu (sponsorship). Dwa jej finansowe
filary  to prawa transmisji telewizyjnych i prawa korporacyjnego
sponsorowania.10 najwiêkszych marek sponsoruj¹cych to Coca-Cola, IBM,
Sony, Porsche, McDonald, Disney, Honda, Toyota, Seiko i BMW.

Jeœli zatem globalne spo³eczeñstwo medialne ma swoj¹ arenê, tak jak mia³y
areny najmniejsze nawet greckie-pañstwa miasta, to jest ona wirtualna,
tworzone tak na stadionach i boiskach, jak na sto³ach monta¿owych sieci
telewizyjnych. Ta mediatyzacja sportu jest kolejnym dowodem na
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fundamentaln¹ rolê mediów we wszelkich sferach i dziedzinach ¿ycia.

10.2.1 Terroryzm wobec telewidzów 
Wspó³czesny terroryzm ma wyj¹tkowo brutalne medialne oblicze.

Oczywiœcie sam terror jest du¿o starszy ni¿ media masowe. Niemniej, ich
powstanie - od czasów wielkonak³adowej prasy - zrodzi³o nowy typ terroru,
ukieronkowanego medialnie, czyli takiego, który wykorzystystuje media
masowe dla dotarcia do opinii publicznej, zdobycia jej uwagi, akceptacji oraz
legitymizacji swego dzia³ania. Szuka rozg³osu, w³aœnie dlatego w Internecie
pokazywane s¹ ohydne sceny œcinania g³ów zak³adników w Iraku. 

Terror to nie tylko u¿ycie si³y, ale przede wszystkim wp³ywanie na opiniê
publiczn¹, œwiadomoœæ spo³eczn¹, psychikê jednostkow¹ i zbiorow¹. Jego cel
to sianie strachu, koncentracja uwagi na okreœlonych tematach, wywo³anie
histerii zbiorowej. Terroryœci planuj¹ swoje akcje nie tylko w sferze materialnej,
ale i - a w³aœciwie g³ównie - symbolicznej. Dlatego umiejêtnie wykorzystuj¹
logikê dzia³ania mediów - ich misjê dostarczania informacji, balansowania
opinii. Terroryœci sprawnie korzystaj¹ równie¿ z najnowszych mediów
(Internet).

Nie sam czyn, ale jego aran¿acja, wybór obiektów, czasu i scenariusza
wskazuje na planowany, programowany i re¿yserowany charakter
terrorystycznego aktu i spektaklu. Znany amerykañski telewizyjny komentator
sieci ABC Ted Koppel ju¿ w 1984 roku zg³asza³ tezê, i¿ “media, a szczególnie
telewizja, i terroryœci potrzebuj¹ jedni drugich, a miêdzy nimi istnieje wrêcz
symbiotyczna relacja. Bez telewizji terrorysta staje siê jak przys³owiowe drzewo
w filozoficznym lesie, które to drzewo, gdy pada samotnie, a nikt tego nie
widzi, ani nie s³yszy, nie ma racji bytu. I telewizja bez terroryzmu, choæ nie
zostaje pozbawiona przedstawiania interesuj¹cych zdarzeñ, jest wszak¿e
pozbawiona jednego z najbardziej spektakularnych.”

Koppel czyni tu aluzjê do znanej filozoficznej tezy subiektywnego realizmu
George`a Berkelya, i¿ Esse percipi, to znaczy “Istnieæ, to byæ postrzagnym”. I
choæ w realnym œwiecie jest ona nie do obrony, to w œwiecie medialnym jest jak
najbardziej prawdziwa. Tak od lat g³osi George Gerbner, senior amerykañskich
badaczy telewizji. Czego nie ma w telewizji,  spo³ecznie nie istnieje. 

W poodbnym duchu pisa³ Paul Livingston: “Nigdzie McLuhanowska
koncepcja globalnej wioski nie jest tak dobrze ilustrowana jak w
miêdzynarodowym terroryŸmie.” A znany pisarz powieœci szpiegowskich, by³y
agent brytyjskiego wywiadu, John le Carre, tê sam¹ myœl wyrazi³ literacko:
“Terror jest teatrem. My inspirujemy, my przera¿amy, my oburzamy, my
wzbudzamy gniew albo mi³oœæ. My edukujemy. Teatr tak¿e.  Terrorysta jest
wielkim œwiatowym aktorem.” Terror, akty destrukcji, to atrakcyjny temat.
Dlatego media wykorzystuj¹ terror.Przede wszystkim straszliwe wieœci dobrze
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siê sprzedaj¹ - wzrasta nak³ad i ogl¹dalnoœæ. 
Zdarza siê, ¿e terroryœci sami terroryzuj¹ media, na przyk³ad domagaj¹c siê

publikacji swych ¿¹dañ. Ale s¹ to przypadki szczególne. Na ogó³ media same
dobrowolnie nag³aœniaj¹ akty terroru, a nawet oœwiadczenia terrorystów. To jest
zrozumia³e w œwietle doktryny dziennikarskiej obiektywnoœci. Media za swój
podstawowy obowi¹zek uznaj¹ informowanie, wiêc wszelkie embargo na
wiadomoœci jest sprzeczne z ich misj¹ zawodow¹. Jednak relacje z aktów
terroru na ogó³ wykraczaj¹ poza zwyk³e informowanie, amplifikuj¹ je przez
powtarzanie, dramatyzuj¹ przez szczegó³y. Charakterystyczne jest tu
wyjaœnienie Howella Rainesa, redaktora naczelnego The New York Timesa,
dlaczego w tak powa¿nym dzienniku zamieszczono 12 wrzeœnia 2001 roku,
szokuj¹ce zdjêcie mê¿czyzny, który wyskoczy³ z okna pal¹cego siê World Trade
Center, bêd¹cego obiektem ataku terrorystycznego. Raines t³umaczy³: “To by³a
trudna decyzja. Ale chc¹c pokazaæ prawdê o tragedii, nie mo¿na odrzucaæ
wszystkiego, co dramatyczne. “ 

Istotnie, to powa¿ny dylemat - gdzie kryje siê prawda o terroryŸmie?  Czy
w liczbie ofiar, czy mo¿e w wyrazie twarzy spadaj¹cego na œmieræ cz³owieka?
I jak¹ wiedzê o œwiecie da³o to zdjêcie? Mo¿e rzeczywiœcie zdjêcie to jest
wspó³czesn¹ kontynuacj¹ cyklu grafik Francesco de Goi “Okrucieñstwa
wojny”, tyle ¿e u¿ywaj¹¹³ nowych mediów - teleobiektywu i aparatu
fotograficznego?

Czy jednak media nie staj¹ siê w³adz¹, czy mo¿e zak³adnikiem terrorystów?
Bowiem - znaj¹c zasady dziennikarstwa oraz logikê komercyjnych mediów -
terroryœci w skuteczny sposób wp³ywaj¹ na ich przekazy. To s¹
najpowa¿niejsze dylematy wspó³czesnego spo³eczeñstwa - na ile media
odzwierciedlaj¹ zewnêtrzne informacje, a na ile przez ich prezentacjê kszta³tuj¹
- jak mawia³ Walter Lippman - obrazy w ludzkich g³owach. 

10.3 Globalny bazar
Internet jest nowym szczególnym œwiatowym rynkiem zakupów.

Prze³omem niew¹tpliwie by³o powstanie globalnej ksiêgarni, Amazon.com.
Mo¿na w niej zamówiæ niemal ka¿d¹ ksi¹¿kê wydan¹ w jêzyku angielskim (i nie
tylko), a p³aci siê kart¹ kredytow¹. Na ekranie pokazywane s¹ opisy ksi¹¿ki,
ok³adka, fragmenty recenzji bran¿owych i czytelniczych, proponuje
egzemplarze nowe i u¿ywane (to drugie jest istotne w przypadku wyczerpania
nak³adu). W Polsce dzia³a te¿ wiele podobnych internetowych ksiêgarni, co
wobec wzrostu oferty wydawniczej jest niezwykle korzystne. 

Ale nie tylko ksi¹¿ki, a jeszcze bardziej p³yty czy utwory muzyczne (w
formacie CD czy MP3) s¹ dobrze sprzedawanym towarem. Coraz wiêcej jest
ofert prezentów, w tym perfum, a tak¿e bielizny (na ogó³ nie dla siebie, ale jako
podarunek), a tak¿e ofert rzeczy u¿ywanych - np. samochodów.
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Kupuj¹c przez Internet ³atwo porównuje siê ceny, dowiaduje o szczegó³ach
technicznych produktów. 

Dla firm i przedsiêbiorstw Internet jest szczególnie cenny jako dla
porównywania ofert ró¿nych dostawców, negocjacje maj¹ wówczas formê B2B,
czyli biznes do biznesu. Stanowi¹ formê wirtualnego przetargu.

W spo³eczeñstwie medialnym zmedializowane  s¹ nie tylko zakupy przez
Internet. Wartoœæ i cena towaru jest tym wiêksza, im lepsza jest jego marka - a
tê kszta³tuj¹ kampanie marketingowe i public relations. Miejsca tradycyjnych
zakupów - sklepy - staj¹ siê galeriami handlowymi,. a w istocie œwi¹tyniami
handlu, stwarzaj¹c wrêcz bajkow¹ sceneriê dla wydawania pieniêdzy. Nawet ich
nazwy wskazuj¹ na mityczny œwiat konsumpcji - np.. warszawska Arkadia.

Lecz nie wszystko w Internecie jest tak bajecznie kolorowe i tak radosne jak
zakupy. Obok wyboru i wolnoœci w spo³eczeñstwie medialnym istnieje mniej
zachwalany problem kontroli i nadzoru.

11 Diab³y i anio³y Internetu
Ka¿de medium - mowy i pisma nie wy³¹czaj¹c - mo¿e s³u¿yæ dobrym i z³ym

dzia³aniom, mo¿e sk³aniaæ do dobrych i z³ych uczynków, mo¿e stwarzaæ
szanse, ale i zagro¿enia, nieœæ dobro, ale i z³o, przekazywaæ prawdê, ale i fa³sz.
Tak by³o równie¿ z pierwszym medium masowym - Gutenberg jako pierwsze
swe wielkie dzie³o drukowa³ Bibliê, jednak i on sam i jego kontynuatorzy nie
wahali siê drukowaæ heretyckich broszur religijnych, rycin pornograficznych,
pamfletów politycznych. Druk, powielaj¹c treœci, u³atwia³ do nich dostêp, na
dobre i na z³e. Nic dziwnego, ¿e naturaln¹ reakcj¹ w³adzy by³o blokowanie
treœci uznanych za szkodliwe - rozwinê³a siê instytucja imprimatur, pojawi³ siê
Index Librorium Prohibitorum, i w nieodleg³ym czasie - cenzura. 

Oczywiœcie to nie media, lecz ich u¿ytkownicy s¹ sprawcami tak dobra, jak
i z³a. Jednak pewne media, choæby w swej roli masowych dystrybutorów i
amplifikatorów treœci, u³atwiaj¹ osi¹ganie celów tak godnych, jak i niegodnych.
W pewnych sytuacjach mog¹ wrêcz pomagaæ w osi¹ganiu celów przestêpczych,
i wówczas spo³ecznie po¿¹dane staje siê ich monitorowanie i blokowanie.

11.1 Prawa obywatelskie w spo³eczeñstwie informacyjnym
Jeœli “spo³eczeñstwo medialne” ma istotnie spo³eczeñstwem, to znaczy

realn¹, wielk¹ i rozproszon¹ grup¹ ludzi, to podstawowe pytania socjologii
dotycz¹ce natury pañstwa, jego ustroju, struktury spo³ecznej, kryteriów
przynale¿noœci, uprawnieñ i obowi¹zków obywateli pozostaj¹ wa¿ne.

A zatem, nale¿y okreœliæ typ systemu politycznego w³aœciwy spo³eczeñstwu
medialnemu. Nie podlega dyskusji, ¿e ma to byæ system demokratyczny,
natomiast dyskusyjn¹ kwesti¹ pozostaje rodzaj demokracji - nadzieja na
realizacjê idei demokracji bezpoœredniej, realizowanej wprost i codziennie przez
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obywateli jest nadal nik³a. Pozostaj¹ dwa typy demokracji - aktualna,
reprezentacyjna, realizowana przez wybieranych co kilka lat przedstawicielach
ludu, oraz druga, przysz³oœciowa, deliberacyjna demokracja zak³adaj¹ca rozwój
wykorzystania nowych technologii teleinformacyjnych, w tym Internetu, dla
sta³ego dialogu w³adzy i obywateli (Barber, 1998). 

Slavko Splichal, profesor Uniwersytecie w Lublianie, wylicza cztery
zasadnicze za³o¿enia odnosz¹ce siê do obywateli w ka¿dym z typów
demokracji:

1. Obywatele s¹ dobrze poinformowani.
2. Obywatele interesuj¹ siê polityk¹.
3. Obywatele maj¹ równe prawa wypowiadania siê i udzia³u w

podejmowaniu decyzji.
4. Wszelkie decyzje s¹ poddane publicznej debacie. 
Jednak rzeczywistoœæ polityczna w krajach demokratycznych daleko odbiega

od tych za³o¿eñ. Giddens, doradca socjologiczny premiera Wielkiej Brytanii,
Tony Blaira, formu³uje rozczarowanie zachowaniami obywateli jako ̀ paradoks
demokracji` i pisze “Nawet w dojrza³ych demokracjach, które inne kraje
mia³yby naœladowaæ, rozpowszechnione jest rozczarowanie demokratycznymi
procedurami. W wiêkszoœci krajów Zachodu zaufanie do polityków mocno
spad³o ostatnimi laty. Mniej ludzi idzie g³osowaæ, wiêcej ludzi, szczególnie
m³odych, powiada, ¿e nie s¹ zainteresowani parlamentarnymi uk³adami.”

Za³o¿enia Splichala trzeba zatem zast¹piæ tezami przeciwstawnymi:
Teza 1. Obywatele s¹ s³abo poinformowani. Dwa podstawowe œrodki

informacji o sprawach publicznych i pañstwowych, partie oraz media, kiepsko
dzisiaj pe³ni¹  rolê informatora. Partie polityczne tradycyjnie informuj¹ce swych
cz³onków, chocia¿ czyni³y to tendencyjnie, trac¹ swe g³ówne kana³y transmisji:
zebrania, prasê i publikacje partyjne. Ich rolê przejê³y media masowe, s³u¿¹ce
jako obiektywny informator oraz jako podium prezentacyjno-dyskusyjne.
Jednak nowsze tendencje rozwoju mediów masowych wskazuj¹ na
przekszta³canie dziennikarskich wiadomoœci w inforozrywkê, preferuj¹c
atrakcyjnoœæ formy kosztem wagi tematu wiadomoœci. Jednoczeœnie skracane
s¹ programy publicystyczne. Niektórzy wrêcz oskar¿aj¹ telewizja za zanik
demokratycznej kultury politycznej. “W trzydziestosekundowej migawce
wyborczej jest miejsce zaledwie na agresjê, podkopywanie reputacji i
upraszczaj¹ce wszystko slogany” twierdzi Daniel J. Weitner.

Teza 2. Media masowe ograniczaj¹ informacjê i dyskusjê polityczn¹,
bowiem odbiorcy, zw³aszcza m³odzi, mniej interesuj¹ siê polityk¹,  co wi¹¿e siê
te¿ z spadkiem zaufania do polityków, rozczarowaniem skutecznoœci¹
realizowania programów i obietnic wyborczych. Media, zw³aszcza komercjalne,
w staraniach o pozyskanie jak najwiêkszej widowni, nie podejmuj¹ chêtnie
tematów trudniejszych, natomiast eksponuj¹ negatywy, kryzysy, k³ótnie. 
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Teza 3. Obywatele w demokratycznym pañstwie choæ maj¹ formalnie równe
prawa wypowiadania siê, to nie maj¹ równego dostêpu do forów dyskusyjnych,
jakimi na razie s¹ przede wszystkim media masowe i specjalistyczne. Dlatego
w sytuacjach ekstremalnych miejscem ich wypowiedzi jest ulica, a œrodkiem -
demonstracja. Równy udzia³ w podejmowaniu decyzji jest, poza wyj¹tkowymi
wypadkami referendów, oczywist¹ fikcj¹.   

Teza 4. Znakomita wiêkszoœæ decyzji rz¹dowych i samorz¹dowych nie jest
podawana do wiadomoœci, a tym bardziej dyskusji.

Z powy¿szych tez wynika, ¿e niespe³nione s¹ brzegowe warunki
demokracji. Na faktyczne ograniczenie praw obywatelskich (to znaczy
przyznanie praw formalnych, ale bez ich realizacji) wp³yw ma wiele czynników,
z których istotnym czynnikiem jest zbyt s³abe przygotowanie polityczne
obywateli do pe³nego udzia³u we wspó³czesnym systemie demokratycznym.

Dane socjologiczne z badañ wykonanych na zlecenie OECD wskazuj¹, ¿e
Polacy wykazuj¹ wiêkszy ni¿ inne narody analfabetyzm funkcjonalny. Ponad
po³owa ma trudnoœci z rozumieniem prostych tekstów, jak ulotki promocyjne,
wiadomoœci dziennika telewizyjnego, instrukcji obs³ugi, informacji o u¿ywaniu
leków. Badania przeprowadzono piêæ lat temu, od tego czasu nast¹pi³ formalny
wzrost wykszta³cenia Polaków, ale aktualne wypowiedzi nauczycieli i
profesorów wskazuj¹ jedynie na bardzo powolne poprawianie faktycznego
wykszta³cenia.

Rysuj¹cy siê problem podzia³u na "posiadaj¹cych informacje" i "nie
posiadaj¹cych informacji" dostrzega Parlament Europejski. W tym stanie rzeczy
do rangi zasadniczych zagadnieñ urasta - zdaniem niektórych prawników -
kwestia zakotwiczenia w porz¹dku prawnym i odpowiedniego ukszta³towania
tzw. czynnego prawa do informacji; fundamentalnego znaczenia nabiera
postulat stworzenia sprawiedliwych szans w  dostêpie do nowych technologii,
swoboda dostêpu, rozpowszechniania i odbioru informacji. 

Istotnym warunkiem ograniczaj¹cym dostêp do informacji jest dostêpnoœæ
i korzystanie z mediów masowych oraz Internetu. O ile telewizja i radio s¹
urz¹dzeniami powszechnego u¿ytku, to dostêp do telewizji satelitarnej i
kablowej jest nadal przywilejem mniejszoœci. Prasa codzienna - podstawowe
Ÿród³o rozszerzonej informacji bie¿¹cej - dociera do coraz mniejszej iloœci
Polaków, g³ównie z uwagi na sw¹ cenê oraz kiepsk¹ dystrybucjê w terenach
pozamiejskich. Z kolei dostêp do Internetu jest nadal bardzo spo³ecznie
ograniczony, a co wiêcej s³abnie dynamika jego iloœciowego rozwoju.

Sieci ³¹cz¹ ró¿nych ludzi, z ró¿nych krajów, kultur, organizacji. Nie ma
gwarancji, ¿e bêd¹ one wyrównywaæ szanse rozwoju, a nie umacniaæ podzia³
na "informacyjnie bogatych" i "informacyjnie biednych". Zw³aszcza dzieci w
krajach biedniejszych mog¹ byæ upoœledzone, co ograniczy szanse ich krajów
w przysz³oœci. St¹d potrzebne jest uznanie zasady "publicznego dostêpu" do
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baz danych, odpowiednika dawnych publicznych bibliotek.
"Powszechna us³uga" jest szczególnym pojêciem podzielanym przez

operatorów telekomunikacyjnych na œwiecie. Zazwyczaj oznacza, i¿
"telefoniczna us³uga musi byæ dostarczana dla ka¿dego, niezale¿nie od jego
miejsca zamieszkania i dochodu". Pojêcie zosta³o  na pocz¹tku XX wieku
wprowadzone przez Theodora Vaila, prezesa amerykañskiej telefonii. Sta³a siê
zasad¹ etyczn¹ zachodnich publicznych operatorów sieci telefonicznych, którzy
byli monopolistycznymi dostawcami us³ug. Uznawano wówczas za naturalne,
¿e operatorzy telekomunikacyjni s¹ odpowiedzialni za zapewnienie i
utrzymywanie powszechnej sieci telefonicznej i tanich po³¹czeñ. 

Jednak obecnie idea powszechnej us³ugi telekomunikacyjnej jest
kwestionowana z dwóch powodów. Po pierwsze, z finansowych, gdy¿ jej
wprowadzanie by³o mo¿liwe dziêki subsydiowaniu us³ug lokalnych przez
rozmowy miêdzynarodowe i miêdzymiastowe, przez przedsiêbiorstwa oraz
abonentów wielkomiejskich. W konkurencyjnym otoczeniu nie jest mo¿liwe
takie przesuwanie dochodów, tym bardziej, ¿e taryfy telefoniczne bêd¹ ulega³y
obni¿eniu.

Drugi powód odnosi siê do zakresu us³ugi powszechnej. Gdy dawniej
telefonia g³osowa by³a jedyn¹ ofert¹ telekomunikacji, jej zakres by³
ograniczony. Obecnie, gdy technologia siê rozwija, powstaje problem: czy
powszechna us³uga ma pozostaæ ograniczona do telefonii g³osowej czy
obejmowaæ szerokopasmowy ISND oraz tzw. us³ugi multimedialne?

Zgodnie z Raportem OECD "us³uga powszechna obejmuje nastêpuj¹ce
cztery elementy:

(1) powszechny dostêp geograficzny 
(2) powszechny dostêp ekonomiczny 
(3) powszechn¹ wysok¹ jakoœæ us³ugi
(4) równe dla wszystkich taryfy.
Jakkolwiek technologie komunikacyjne s¹ zawsze spo³ecznie regulowane,

to praktyka polityczna odró¿nia³a zawsze komunikowanie prywatne od
publicznego. To drugie jest kontrolowane znacznie dok³adniej, nawet w
najbardziej liberalnych krajach. Telefonia g³osowa by³a uznana za œrodek
komunikacji prywatnej, maj¹cy charakter tzw. powszechnego noœnika, a wiêc
œwiadczenia wy³¹cznie us³ug ³¹cznoœciowych na rzecz trzeciej strony
(u¿ytkowników). Stopieñ jej kontroli by³ ograniczony do zakazu ingerencji w
sieæ (np. przy³¹czania w³asnych aparatów). Koncepcja oparta by³a na dzia³aniu
innych œrodków transportu, jak kolej lub samoloty, z tym ¿e uznawano
dopuszczalnoœæ tzw. "naturalnego monopolu" w dziedzinie telekomunikacji.
Gdy tylko technologia to umo¿liwi³a, Stany Zjednoczone w latach 80.
zrezygnowa³y z zasady monopolu, wprowadzaj¹c tzw. deregulacjê. Obecnie
zasada ta - jako liberalizacja - zosta³a przyjêta przez Uniê Europejsk¹. 
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Zasadniczo nale¿y uznaæ liberalizacjê infrastruktury telekomunikacyjnej za
zjawisko pozytywne. Odpowiedzialnoœæ za rozwój sieci kablowych przejmuj¹
coraz czêœciej podmioty komercyjne, konkuruj¹ce z pañstwowymi
monopolami. Rodzi siê jednak  pytanie, czy nie nale¿y wprowadzaæ tego
rodzaju rozwi¹zañ prawnych, które nak³ada³yby pewne publiczne obowi¹zki
na dysponentów sieci, operatorów, dostawców us³ug itd,  w bardzo
ograniczonym stopniu wzorowane na ustawie o radiofonii i telewizji.

Problemem jednak sta³a siê konwergencja us³ug telefonicznych i
informatycznych, czyli po³¹czenie noœnika powszechnego, tradycyjnie
zachowuj¹cego neutraln¹ pozycjê wobec treœci oraz us³ug informatycznych, z
natury zwi¹zanych z okreœlonymi treœciami. Pojawi³ siê problem kontroli
politycznej, obyczajowe, prawnej, itd. na treœciami upowszechnianymi przez
sieci telematyczne (Internet). W czystej formie przejawi³o siê to w dyskusji nad
pornografi¹ dzieciêc¹, treœciami rasistowskimi i faszystowskimi, oraz
informacjami niebezpiecznymi spo³ecznie (porady produkcji narkotyków,
budowy bomb) w Internecie. 

Specyfik¹ komunikacji internetowej jest niezwyk³a ³atwoœæ maskowania
w³asnej osoby, czasu i miejsca dzia³alnoœci. Internet wrêcz zachêca sw¹
technologi¹ do mno¿enia treœci bez prawdziwej identyfikacji nadawcy,
natomiast u³atwia rozpoznanie odbiorców - choæ tak¿e mog¹ oni wystêpowaæ
w maskach spo³ecznych. Odwraca zatem tradycyjny uk³ad medium masowego:
nadawca jest znany, odbiorca pozostaje anonimowy. 

Jednoczeœnie jest oczywiste, ¿e Internet z uwagi na sw¹ niezwyk³¹ skalê
(ponad pó³miliarda dokumentów, miliardy emaili, dziesi¹tki milionów stron,
miliony czatów, itd.), transgraniczne  dzia³anie, stanowi idealne miejsce dla
rozlicznych dzia³añ szkodliwych, a jednoczeœnie trudnych do identyfikacji,
lokalizacji i eliminacji. Im bardziej Internet siê rozwija, tym jego potencja³
szkodliwego, jak i pozytywnego wp³ywu siê zwiêksza. 

Zatem Internet, jako wrêcz niewyobra¿alnie wielka œwiatowa sieæ
teleinformacyjna, o wielorakich funkcjach i us³ugach, wymaga coraz
dok³adniejszego monitorowania. Ta teza zabrzmi dla entuzjastów Internetu
z³owrogo, jako preludium do internetowej cenzury. Tak jednak nie jest -
cenzura w dok³adnym sensie to dokonywana przez w³adze (œwieckie czy
religijne) arbitralna i dyskrecjonalna eliminacja pewnych treœci (dzie³) przed ich
publikacj¹. Czym innym jest s¹dowy zakaz rozpowszechniania - tutaj orzeka siê
w oparciu o jawne i precyzyjne przepisy ustawowe i konstytucyjne w procesie
prawnym. Wreszcie czym innym jest kontrola spo³eczna np. blokuj¹ca dostêp
do pewnych treœci (np.  filmy dozwolone od lat 18), czy samokontrola
producentów przekazów (przestrzeganie zasad obyczajnoœci, unikanie jêzyka
nienawiœci, wulgaryzmów, itp.). 

Poza aspektem typowo prawno-politycznym (swobody obywatelskie),
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problem kontroli treœci w sieci globalnej ma wymiar miêdzynarodowy (KTO
ma uprawnienia kontrolne?), merytoryczny (JAK okreœliæ np.  pornografiê
dzieciêc¹, gdy rzeczywistoœæ wirtualna pozwala konstruowaæ obrazy bez
rzeczywistych aktorów?), kulturowy (CO jest uznawane za wywrotowe,
szkodliwe, itd). Liberalne podejœcie do treœci. Za tym rozwi¹zaniem optuj¹
Stany Zjednoczone, które s¹ z ró¿nych wzglêdów niechêtne wszelkim, nawet
w dobrej wierze i uzasadnionym, ingerencjom w swobodny przep³yw
informacji w skali miêdzynarodowej. W latach 70. na forum UNESCO i ONZ
by³a mocno lansowana inicjatywa krajów III œwiata (popierana przez ZSRR i
ówczesne kraje socjalistyczne) w zakresie "Nowego ³adu informacyjnego".
Mia³a ona ograniczyæ pozycjê amerykañskiego przemys³u medialnego w skali
œwiatowej, zapewniæ bardziej zbalansowany przep³yw informacji. Zosta³a
jednak storpedowana przez USA, które w ostatniej instancji wycofa³y siê z
UNESCO. Unia Europejska, mimo tendencji do ochrony w³asnych kultur, nie
bêdzie siê mocno przeciwstawiaæ USA.

W pierwszym odruchu, nawet Stany Zjednoczone,  najbardziej liberalne
ustawowo pañstwo œwiata, wprowadzi³y w 1996 roku tzw. Communication
Decency Act, Ustawê o moralnoœci w ³¹cznoœci", która nak³ada³a na
operatorów sieci pewne obowi¹zki kontrolne (w tym kontekœcie mo¿na
przypomnieæ, ¿e w USA poczta pe³ni pewne funkcje cenzorskie, np. zakazuje
siê przesy³ania miêdzy stanami materia³ów uznanych za szkodliwe spo³eczne,
jak pornografia, propaganda wroga, itp.). Jednak w czerwcu 1997 roku S¹d
Najwy¿szy odrzuci³ tê ustawê, uznaj¹c j¹ za sprzeczn¹ z konstytucyjn¹ zasad¹
wolnoœci s³owa. Obecnie, raczej k³adzie siê nacisk na samokontrolê dostawców
us³ug, oraz umo¿liwienie kontroli programów ogl¹danych przez dzieci. przez
rodziców z pomoc¹ tzw. V-chip (V od s³owa violence, przemoc) .

Filozofia Internetu jako medium wolnego i - przyznajmy - anarchicznego,
podkreœla walory jego maksymalnie nieskrêpowanego dzia³ania. Jednak jego
dalszy rozwój wymaga tak¿e zwiêkszania wiarygodnoœci i bezpieczeñstwa
u¿ytkowania. Jeœli Internet ma siê staæ zapleczem dla elektronicznego handlu
i bankowoœci musi gwarantowaæ bezpieczeñstwo transakcji, a to wymaga
wprowadzenia szeregu zabezpieczeñ, z podpisem cyfrowym w³¹cznie. Tak¿e
wysoka jakoœæ i wiarygodnoœæ wielu dokumentów i informacji wymaga
ograniczenia dostêpu - choæby ze wzglêdu na koniecznoœæ pobierania op³at za
ich wykorzystanie. 

Przedmiotem zainteresowania s¹ natomiast problemy bezpiecznego
wykorzystania Internetu przez m³odzie¿ i dzieci. Zagro¿enia, a nawet
przestêpstwa, jakich bywaj¹ ofiarami, s¹ tu odmienne. Nie chodzi o utratê
pieniêdzy, nierzetelne transakcje, choæ i one s¹ istotne i czêste, ale charakter
niebezpieczeñstw jest tu taki sam, jak w przypadku innych u¿ytkowników sieci.
Natomiast dzieci i m³odzie¿ poprzez Internet maj¹ czêsto u³atwiony kontakt
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z treœciami szkodliwymi, zagra¿aj¹cymi ich rozwojowi duchowemu i niekiedy
fizycznemu. Najczêœciej wymieniane s¹ tu treœci pornograficzne, chocia¿ to
tylko wierzcho³ek góry lodowej. Równie istotne s¹ treœci umacniaj¹ce
negatywne stereotypy etnicznie, szerz¹ce nienawiœæ rasow¹, pogardê narodow¹,
itp. Niektóre z nich mo¿na kwalifikowaæ jako przestêpcze, inne jako szkodliwe,
wreszcie znaczn¹ czêœæ jako niepo¿¹dane. Inne jeszcze konsekwencje wynikaj¹
z pseudo-presonalnego charakteru komunikowania internetowego, np. emaili,
czatów, a nawet komórkowych rozmów i esemesów. Internet staje siê terenem
dzia³ania pedofili.  Ka¿da z tych kategorii wymaga innego traktowania. 

Istniej¹ dwa odmienne podejœcia do kontroli szkodliwych i niepo¿¹danych
treœci w Internecie. Pierwsza metoda jest bli¿sza tradycyjnej cenzurze, polega
na filtrowaniu (przez specjalne oprogramowanie) treœci (s³ów, obrazów)
uznanych za niepo¿¹dane. Druga metoda jest bli¿sza autoregulacji i polega na
oznaczaniu czerwonym kó³kiem treœci jako niewskazanych (niepo¿¹danych,
szkodliwych) dla okreœlonych grup u¿ytkowników (bliska stosowanego w
telewizji systemu oznaczania), co jest nazywane ratingiem. Ta druga metoda
wymaga wspó³pracy z dostawcami Internetu (ISP), wymaga bowiem analizy i
oznaczania stron umieszczanych na ich serwerach. 

Pionierem regulacji Internetu s¹, tak jak z jego wynalezieniem i wdro¿eniem,
Stany Zjednoczone. I chocia¿ sytuacja, tak¿e prawna, jest tam zmienna
(uchwalane prawa s¹ kwestionowane w S¹dzie Najwy¿szym i niejednokrotnie
odrzucane), to wiele akcji ma realny wp³yw na dostawców i wykorzystanie
Internetu. 

W 1996 roku Komisja Europejska wyda³a oœwiadczenie zatytu³owane
"Nielegalne i szkodliwe treœci w Internecie," w którym podkreœlono “wysoce
zdecentralizowan¹ i transnarodow¹ naturê Internetu” i rekomendowano
“skoordynowan¹ reakcjê na miêdzynardowym i Europejskim szczeblu.”
Odrzuca ona wszelki system kontroli oparty na blokowaniu dostêpu po³¹czony
z utworzeniem czarnej listy miejsc i stron, uznaj¹c,¿e “tego typu restryktywny
system jest nie do przyjêcia w Europie, bowiem powa¿nie naruszy³by wolnoœci
jednostek i tradycje polityczne.” W dodatku, by³by on przeciwko zasadzie
wolnego handlu, która rz¹dzi prawnymi ramami rynku. 

Stwierdza natomiast, ¿e jest za u¿ywaniem oprogramowania filtruj¹cego
instalowanego na komputerach u¿ytkowników i które umo¿liwia nadzór
rodzicielski. Jest to rozwi¹zanie pragmatyczne które zapewnia poszanowanie
ró¿nych form wra¿liwoœci rodzinej i narodowej bez szkody dla wolnego obiegu
informacji. Oœwiadczenie podkreœla efektywnoœæ oprogramowania PICS
(Platform for Internet Content Selection).

Zachêcaj¹c dostawców treœci i oprogramowania "do formowania wspólnej
platformy dla u¿ycia systemów filtruj¹cych w ramach Unii", Komisja zachêca
europejskich dostawców us³ug do przyjêcia ich w³asnych kodeksów etycznych
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i prosi dostawców Internetu do rozpoczêcia procesu samoregulacji poprzez
ustanawianie "sygnalizuj¹cych" procedur przez telefoniczne linie ("hotlines").
 W 1998 roku Rada Komisja Europejskiej przyjê³a Plan dzia³ania w zakresie
promocji bezpiecznego wykorzystania Internetu poprzez walkê z szkodliwymi
lub nielegalnymi treœciami w globalnych sieciach. Plan dzia³ania podejmuje
cztery g³ówne kierunki akcji:
1. Tworzenie bezpiecznego otoczenia (przez samoregulacjê dostawców treœci)
2. Rozwój systemów filtrowania i ratingu (oceniania) 
3. Popierania dzia³añ uœwiadamiaj¹cych 
4. Dzia³ania wspieraj¹ce 
 W zakresie nielegalnych i szkodliwych treœci, konieczne jest znalezienie
w³aœciwej proporcji miêdzy zabezpieczeniem wolnego przep³ywu informacji
oraz gwarancjami ochrony spo³eczeñstwa, a specjalnie dzieci przed natrêtnymi
formami marketingu, przemocy,  pornografii, itp. 

Przyk³adem samoregulacji jest w Wielkiej Brytanii porozumienie miêdzy
dostawcami us³ug internetowych, stowarzyszeniami zawodowymi oraz policj¹
z poparciem rz¹du angielskiego, które  doprowadzi³o do powo³ania the
Internet Watch Foundation finansowanego przez instytucje prywatne. Jego
g³ówne cele obejmuj¹z apobieganie rozpowszechnianiu w Internecie
nielegalnych materia³ów, dostarczanie u¿ytkownikom programów i narzêdzi
ochrony ich samych i ich dzieci przed szkodliwymi treœciami i kontaktami. 

IWF powo³a³ cia³o konsultacyjne którego cz³onkowie pochodz¹ z ró¿nych
organizacji, tak dostawców Internetu, jak rz¹du, policji, rad medialnych.
Okazuje siê jednak, ¿e wiêkszoœæ negatywnych materia³ów pochodzi spoza
Zjednoczonego Królestwa. St¹d powsta³ pilny postulat miêdzynarodowej
kooperacji. 

Polska, choæby ze wzglêdu na swe aspiracje wejœcia do Unii, nie mo¿e w
programach rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego pomijaæ negatywnych
aspektów rozwoju Internetu (i mediów pokrewnych). Zatem pierwszym
zadaniem jest identyfikacja problemu, wyró¿nienie ró¿norakich kategorii
zagro¿eñ, pozyskanie bran¿owych mediów. Nie bêdzie to ³atwe, bowiem
niedawna przesz³oœæ kontroli mediów nie kojarzy siê dobrze. Jednak nie nale¿y
bagatelizowaæ zagro¿eñ, ale dostêp do treœci budz¹cych nienawiœæ, stopieñ
wulgaryzmów w czatach, komentarze na stronach wa¿nych portali s¹
przyk³adem rozpowszechniania treœci szkodliwych. 

Nastêpnym krokiem bêdzie popularyzacja oprogramowania filtruj¹cego, a
tak¿e oznaczanie stron jako niewskazanych dla pewnych grup m³odzie¿y.
Samoregulacja tak¿e jest ma³o popularna w Polsce, trudno bêdzie do niej
przekonaæ zarówno nauczycieli, jak i rodziców, a tym bardziej dzieci i
m³odzie¿. Zakazany owoc  przyci¹ga. Niemniej na d³u¿sz¹ metê ostrze¿enia i
filtry u³atwiaj¹ korzystanie z Internetu, a uczenie przez szko³ê i dom
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korzystania z mediów audiowizualnych pomo¿e tak¿e w bezpiecznym
surfowaniu w Internecie. 

Sieci stawiaj¹ wyzwania prawu rz¹dz¹cemu informacj¹ oraz w³asnoœci¹.
Pojawia siê pytanie, istotne zasadnicze dla spo³eczeñstwa informacyjnego, gdzie
le¿y granica miêdzy przestêpstwem, a korzystaniem ze swobód obywatelskich
w dziedzinie komunikowania.

Istotny problem dotyczy tego, czy, a jeœli tak - to w jakim stopniu, przep³yw
informacji  w sieciach mo¿e byæ poddawany kontroli pañstwa, zw³aszcza ze
wzglêdu na ochronê bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Do stawiania
takich pytañ sk³ania rozpowszechnianie w sieciach pornografii, prowadzenie
agitacji przez skrajne organizacje polityczne. 

Realizacja prawa do kodowania informacji przekazywanych w sieciach
komputerowych, a przez to i prawa do tajemnicy korespondencji, napotyka
jednak powa¿ne sprzeciwy. I tak np. we Francji zakazano osobom prywatnym
i organizacjom tego rodzaju dzia³añ, przewiduj¹c za ich stosowanie wysokie
kary pieniê¿ne, a nawet pozbawienia wolnoœci. Z kolei w USA próbowano
wdro¿yæ inicjatywê Clipper Chip. Wed³ug tego projektu wolno  kodowaæ
wiadomoœci, tylko jeœli zostanie zdeponowany klucz dekoduj¹cy w
odpowiednim urzêdzie rz¹dowym w³adza ma zatem w istocie mo¿liwoœæ
rozszyfrowania ka¿dego komunikatu. Krytycy tego rozwi¹zania porównuj¹ go
do zobowi¹zania stosowania w drzwiach do mieszkañ tylko okreœlonej serii
numerowanych zamków, przy których produkcji zawsze automatycznie drugi
klucz dostarczany jest odpowiedniej w³adzy. Inicjatywa ta upad³a, ale problem
pozosta³.

Wszystkie ¿¹dania ograniczaj¹ce swobodê kodowania danych przesy³anych
w sieciach komputerowych wyp³ywaj¹ od policji oraz tajnych s³u¿b
pañstwowych, a uzasadniane s¹ potrzebami aktywnej walki z organizacjami
przestêpczymi. Z kolei przeciwnicy swobodnego "pods³uchiwania"
korespondencji elektronicznej, nawet jeœli zgadzaj¹ siê na pewne ograniczenia
jej tajemnicy, to jednak chc¹, aby zosta³o zapewnione:  dokonywanie wyboru
metody kodowania i nie zak³ócone jej stosowanie oraz utrzymywanie w
tajemnicy klucza, tj. faktu zastosowania kodu, u¿ytej metody oraz sposobu
dekodowania. Uwa¿aj¹ oni, i¿ ograniczenie prawa do tajemnicy mo¿e mieæ
podstawê jedynie w konkretnym postanowieniu sêdziego, wydawanym wed³ug
kryteriów podobnych do tych, jakie stosuje siê przy decyzjach o przeszukaniu
mieszkania.

11.2 E- administracja, sprawny rz¹d i urzêdy
Pojawienie siê sieci komputerowych ma wp³yw na rozwój sfery publicznej,

w której odbywa siê debata publiczna miêdzy obywatelem a w³adz¹. Tworzy siê
nowa, ponadnarodowa sfera publiczna, dziêki Internetowi dyskusja na tematy
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publiczne odbywa siê niezale¿nie od czasu i przestrzeni, a przede wszystkim
przekracza granice. Dziêki komputerowym bazom danych obywatel ma
wiêksze mo¿liwoœci uzyskania informacji. Ze wzglêdu jednak na nierówny
dostêp do informacji, pojawi¹ siê nowe czynniki dziel¹ce spo³eczeñstwo na
lepiej i gorzej poinformowanych, na tych, którzy potrafi¹ zrobiæ u¿ytek z
posiadanych informacji dziêki wy¿szemu poziomowi wykszta³cenia i
kompetencji w korzystaniu z najnowszych technologii. Sieci daj¹ mo¿liwoœæ
udzia³u w g³osowaniach, wyborach i referendach bez koniecznoœci udawania
siê do urzêdu czy lokalu wyborczego. 

Celem programu e-administracja jest usprawnienie pracy administracji
publicznej oraz znaczne obni¿enie kosztów jej funkcjonowania, dziêki
wdro¿eniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Oto jego zarys.

Najistotniejszym problemem administracji z punktu widzenia interesanta,
zarówno osoby prywatnej jak i firmy, jest nieczytelnoœæ procedur i niemo¿noœæ
zdobycia informacji zarówno na temat prawid³owego rozpoczêcia danej
procedury jak i stanu sprawy. Urz¹d powinien byæ dostêpny, przyjazny, otwarty.
Na styku urz¹d-obywatel s¹ do rozwi¹zania nastêpuj¹ce problemy: brak
informacji o strukturze urzêdu i kompetencjach jego poszczególnych struktur
oraz np. o przetargach, nowych zarz¹dzeniach itp. brak informacji o
procedurach, wymaganych dokumentach,  koniecznoœæ osobistego kontaktu z
urzêdnikiem po to by otrzymaæ blankiet czy wype³niæ formularz, niemo¿noœæ
uzyskania informacji o bie¿¹cym stanie sprawy, brak mo¿liwoœci zdalnego
za³atwiania spraw urzêdowych z urzêdem, za poœrednictwem Internetu lub
komputera. 

Pojawienie siê nowych technologii potencjalnie zmienia sposób komunikacji
administracji publicznej z obywatelami. Sieci komputerowe daj¹ administracji
nowy rodzaj dostêpu do obywatela, niezapoœredniczony przez media. Dostawcy
us³ug internetowych nie pe³ni¹ w tym przypadku roli filtra i kontrolera
przekazów maj¹cych swe Ÿród³o w administracji publicznej. Mo¿na przyj¹æ, ¿e
nadany przekaz dotrze w niezmienionej formie do odbiorcy. Problemem
pozostaje zainteresowanie potencjalnych odbiorców stronami internetowymi,
które realizuj¹ ich prawo do informacji. Dodatkowym utrudnieniem jest tak¿e
fakt, i¿ w przeciwieñstwie do bezpoœredniego kontaktu z urzêdnikiem w tym
przypadku odbiorca ponosi koszty po³¹czenia internetowego ze stron¹
administracji publicznej.

Obecnie ka¿dy urz¹d gromadz¹cy dane o osobach fizycznych lub prawnych
tworzy odrêbny i niezale¿ny rejestr, który co najwa¿niejsze, jest niezgodny ( w
sensie informatycznym ) z pozosta³ymi. Obecnie istniej¹ tak ró¿ne systemy
rejestracji jak: PESEL, NIP, REGON, CRS, CEPIK Po³¹czenie systemów
przyniesie oszczêdnoœci w skali ca³ego pañstwa w ujednolicony i spójny Rejestr
Pañstwowy.
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Program e-urz¹d oznaczaæ bêdzie z punktu widzenia obywatela
kontaktuj¹cego siê z urzêdem zasadnicz¹ zmianê jakoœciow¹, podobn¹ do tej,
jak¹ dla ka¿dego klienta banku, by³o upowszechnienie bankomatów, a obecnie
bankowoœci elektronicznej.

Automatyzacja i informatyzacja wiêkszoœci procedur u³atwi ka¿demu
obywatelowi dostêp do urzêdu . Efektem dodatkowym, który w ten sposób
zostanie osi¹gniêty bêdzie zapewnienie pe³nej przejrzystoœci dzia³ania urzêdu,
jego struktur oraz zadañ, które wykonuje. W wyniku realizacji programu w
znaczny sposób poprawi siê zarz¹dzanie finansami pañstwa, nadzór nad
wydawaniem œrodków publicznych, bezpieczeñstwo osi¹gniête dziêki znacznej
poprawie sprawnoœci s³u¿b podleg³ych wojewodom, a tak¿e efektywnoœæ
administracji bez koniecznoœci zwiêkszania zatrudnienia.

Wizyta w urzêdzie, czy osobista czy za pomoc¹ mediów elektronicznych -
przestanie byæ uci¹¿liwoœci¹. Zmniejszy siê liczba czynnoœci zwi¹zanych z
gromadzeniem, przyjmowaniem i redystrybucj¹ informacji przez urzêdników,
którzy od tej pory bêd¹ mogli poœwiêciæ wiêcej czasu na za³atwianie sprawy.
Urzêdomat znajdzie szczególne zastosowanie w wydzia³ach komunikacji,
urzêdach paszportowych, przy wystêpowaniu o zezwolenie. Funkcje
urzêdomatu powinny byæ udostêpnione zarówno z urz¹dzeñ sta³ych jak i za
poœrednictwem sieci publicznej ( np. Internetu). Terminal dostêpowy pracuj¹cy
w gminie pozwoli na za³atwienie wielu czynnoœci wymagaj¹cych np. kontaktu
ze znacznie oddalonym urzêdem powiatowym czy wojewódzkim. Zmniejsza
to znacznie uci¹¿liwoœci w za³atwianiu spraw urzêdowych osób chorych,
starszych lub niezamo¿nych dla których wyprawa do innego miasta stanowi
istotny problem.

Wdro¿enie podpisu elektronicznego, umo¿liwi rozszerzenie funkcji
urzêdomatu do wiêkszoœci procedur administracyjnych. Natomiast
elektroniczny obieg informacji wewn¹trz urzêdu, stworzy mo¿liwoœæ zdalnego
korzystania z us³ug urzêdu, z jednego zintegrowanego np. dla grupy urzêdów
stanowiska dostêpowego. ( podobnie jak dzisiaj u¿ywa siê jednego bankomatu,
bez wzglêdu na to w którym banku posiada siê konto czy jak¹ kartê siê
posiada). 

Wprawdzie nowoczesne demokracje upowszechniaj¹ wykszta³cenie na
poziomie œrednim (co ju¿ dzisiaj jest minimalnym warunkiem œwiadomego
uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym), to nadal wiêkszoœæ wyborców nie
osi¹gnê³a tego poziomu, a niektórzy z tych, którzy je maj¹, zdobyli je bardzo
dawno, tak i¿ w znacznej mierze zapomnieli czego siê nauczyli, a wiedza ich
tak¿e uleg³a dezaktualizacji. Nawet niektóre osoby z wy¿szym wykszta³ceniem,
zw³aszcza z zakresu nauk œcis³ych, te¿ maj¹ trudnoœci w rozumieniu
wspó³czesnych zjawisk politycznych.
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11.3 Pañstwo nadzoru i powszechna inwigilacja 
Socjolog brytyjski A. Giddens zwraca uwagê, ¿e gdy mówimy o

spo³eczeñstwie w istocie myœlimy o "pañstwie narodowym" (nation state).
Pañstwo narodowe rozumiane jest jako ograniczona przestrzeñ objêta wspóln¹
w³adz¹ polityczn¹. Dla niego informacja ma szczególne znaczenie, st¹d ze swej
natury pañstwa takie s¹ "spo³eczeñstwami informacyjnymi." Musz¹ one znaæ
swych obywateli (i tych którzy nimi nie s¹),  okreœlaæ zasoby allokacyjne
(planowania i administracja) oraz zasoby w³adcze (si³a i kontrola). 

Œwiat jest z³o¿ony z pañstw narodowych, czego wyrazem jest ONZ.
Dlatego nadal nie ma obywateli œwiata, lecz s¹ ró¿ne nacje, Polacy, Brytyjczycy,
Francuzi, itd. Minimalnym obowi¹zkiem pañstwa jest utrzymanie integralnoœci
swoich terytoriów. Gotowoœæ do prowadzenia wojny jest podstawowym
wymogiem nowoczesnego pañstwa. Pañstwa narodowe wy³aniaj¹ siê z wojny
i s¹ podtrzymywane przez wielkie nak³ady na obronê i wojnê.Konieczne s¹ dla
nich dok³adne statystyki rekrutów oraz aparat propagandy, a tak¿e
informatyzacja wojny. John Erickson twierdzi: "nowoczesne dzia³ania
wojskowe nie operuj¹ tylko broni¹ ... Operuj¹ informacj¹, rozkazami,
sterowaniem i kontrol¹. Informacja porusza rzeczy. Strzela. Kieruje bron¹.
Sygnalizacja ma znaczenie podstawowe. Jeœli chcecie rozbrojenia -  pozb¹dzcie
siê komputerów." 

Pañstwo nowoczesne œledzi nie tylko wrogów. Obserwuje sojuszników,
prowadzi wywiad gospodarczy, nadzoruje w³asnych obywateli. Œwiat, w którym
obecnie ¿yjemy, jest zorganizowany jak nigdy dotychczas: nasze ¿ycie jest
planowane i organizowane przez instytucje pañstwowe w bezprecedensowy
sposób. Nie oznacza to automatycznie powa¿nego ograniczania osobistych
wolnoœci. Te by³y zawsze ograniczone przez nêdze, g³ód, zarazy, wojny, itp.
Jednak stopniowo ogranicza siê bardziej ludzk¹ swobodê dzia³ania. 

W zamian za gotowoœæ walki w obronie i dla pañstwa, obywatele uzyskuj¹
prawa polityczne i spo³eczne: ochronê gdy s¹ granic¹, emerytury w podesz³ym
wieku, itp. Pañstwo ma ambicjê zapewniania dobrobytu, a w ka¿dym razie
gwarantowania zasi³ków dla bezrobotnych. Musi wiêc gromadziæ dane o
ludziach potrzebuj¹cych wsparcia. Konsekwencj¹ rosn¹cej organizacji jest
rosn¹ca potrzeba wiedzy o obywatelach i spo³eczeñstwie musimy j¹ tworzyæ,
aby wiedzieæ, co im potrzeba, jak zaspokoiæ ich potrzeby. Rutynowy nadzór jest
podstaw¹ organizacji. Organizacja i obserwacja s¹ braæmi syjamskimi, które
rozwinê³y siê wraz z rozwojem nowoczesnego œwiata.

Œledzenie ludzi nie jest zjawiskiem nowym, ju¿ Theodore Adorno pisa³ o
spo³eczeñstwie administrowanym, a Foucault wskazywa³ na "wiêzi wiêzienne".
Max Weber opisywa³ biurokracjê i "racjonalizacjê" ¿ycia zbiorowego. Jednak
w ich koncepcjach wymiar informacyjny by³ drugorzêdny, dopiero Chris
Dandeker wprost oœwiadczy³: "wiek biurokracji jest tak¿e er¹ spo³eczeñstwa
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informacyjnego". Niemniej niebezpieczeñstwa rosn¹cej biurokratycznej
obserwacji i nadzoru s¹ oczywiste:
- Zbyt du¿o zbieranych informacji. 
- Zbyt ³atwy do nich dostêp dla instytucji pañstwowych i komercjalnych, w
celu politycznego i handlowego nadzoru. S³abnie ochrona prywatnoœci.
- Ambicj¹ aparatu pañstwowego jest widzieæ wszystko (metafora "szklanego
domu", "panopticonu"). 

Dla wielu ludzi przera¿aj¹ca jest "orwellowska" wizja nadzoru totalnego
spo³ecznego, ucieleœniona w stalinowskiej Rosji. Ale przecie¿ nadzór ma
równie¿ pewne pozytywne aspekty. Nale¿y bowiem odró¿niaæ indywidualizacjê
od indywidualnoœci. Indywidualizacja to wskazywanie i poznanie osoby, przez
jej nazwisko, miejsce zamieszkania, styl ¿ycia, etc. Indywidualnoœæ natomiast
to samokreœlenie, bycie panem w³asnego losu.

Demokracja wymaga indywidualizacji - np. wybory wymagaj¹ sporz¹dzania
list wyborczych, ustalania i zaznaczania kto mo¿e g³osowaæ. A zatem
wzmacnianie praw politycznych jednostki prowadzi do indywidualizacji, ta zaœ
wi¹¿e siê z zwiêkszaniem nadzoru. Sta³e monitorowanie jest istotnym
elementem dzia³ania nowoczesnych organizacji. W tradycyjnej wsi wystarcza
kontrola spo³eczna, nadzór s¹siedzki, choæ bywa bardzo uci¹¿liwa. £agodzi j¹
zapominanie, przecie¿ ludzie maj¹ zwykle krótk¹ pamiêæ, przekrêcaj¹ fakty,
ulegaj¹ sympatiom i antypatiom, a co najwa¿niejsze tej kontroli mo¿na unikn¹æ
opuszczaj¹c spo³ecznoœæ lokaln¹.W spo³eczeñstwach nowoczesnych nasze
dzia³ania s¹ rejesterowane na sta³e i w skali co najmniej narodowej. Jesteœmy
pod ci¹g³¹ kontrol¹ (np. w zakresie przestêpstw, kredytów, podatków), a uciec
od niej jest coraz trudniej. Niekiedy nie pomaga nawet emigracja za granicê (np.
d³ugi z kart kredytowych). 

Rozszerzenie pañstwa narodowego, jego zaabsorbowanie problemami
wojny i obrony, wzrost praw obywatelskich i powinnoœci, rozszerzenie
korporacyjnego kapitalizmu, oznacza rozwój "nadzoruj¹cego spo³eczeñstwa".
Nie znaczy to. ¿e ¿yjemy w nowym rodzaju wiêzienia, lecz otwarty pozostaje
problem kto sprawuje kontrolê informacyjn¹, a wiêc i w³adzê nad innymi
ludŸmi.  Jednak im sami wiêcej wiemy o innych, tym wiêksze s¹ nasze
mo¿liwoœci wyboru dzia³ania. 

Nie bagatelny jest te¿ problem nadzoru przez wielki biznes i
miêdzynarodowe korporacje. Ich dzia³y marketingu zbieraj¹ ogromne iloœci
danych o obywatelach, nie zawsze w ich interesie.  Miejskie spo³ecznoœci s¹
coraz bardziej monitorowane. Informacja jest coraz bardziej z³o¿ona, wnikliwa,
dok³adna, gromadzona w bankach, analizowana, krzy¿owana [przyk³adem s¹
filmy w których z pomoc¹ komputera szuka siê przestêpcy). Ale na ogó³
informacje s³u¿¹ tylko identyfikacji i opisowi statystycznemu grup i warstw a
nie jednostek. 
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Nowe media s¹ przynajmniej w równej mierze elementem nadzoru i
kontroli, jak wyzwolenia spo³ecznego. Realizuje siê niebezpieczna idea
elektronicznego obserwatorium, czyli systemu sta³ej obserwacji obywateli.
Jansen (1988) ostrzega: "Kable zosta³y ju¿ za³o¿one, obserwatorium dzia³a
automatycznie." 

Z kolei od czasu naukowego zarz¹dzania  Taylora menad¿erowie s¹ przede
wszystkim kontrolerami ludzi, a obserwacja personelu jest ich wa¿n¹ funkcj¹.
Us³ugi lokalizacyjne, oferowane przez niektóre sieci komórkowe,  s¹
popularnym narzêdziem wœród pracodawców. - firm, które sprawdzaj¹
po³o¿enie swoich samochodów oraz "namierzaj¹" pracowników. Zwykle dane
o po³o¿eniu samochodu przesy³ane s¹ za pomoc¹ nadajnika GPS wtedy
informacja o pozycji pojazdu pracownika dociera do centrum kontroli poprzez
GPRS (pakietowa transmisja danych).

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ lokalizowania pracowników za pomoc¹
s³u¿bowych telefonów komórkowych. Us³uga "Gdzie Oni S¹" opiera siê na
SMS-ach - telefon z funkcj¹ "szef" wysy³a wiadomoœci SMS o treœci "gdzie
[numer telefonu]" pod specjalny numer. Firma dostaje informacjê o miejscu
przebywania pracownika - miasto i nazwê ulicy, lub nawet mapkê z
zaznaczonym punktem, jeœli ³¹czy siê przez WAP.

Równoczeœnie nowe media daj¹ wielkie nowe mo¿liwoœci pods³uchiwania.
Powszechne staje siê rejestrowanie rozmów, fotografowanie, filmowanie wideo.
Techniki szpiegowskie, nie tak dawno rezerwowane dla Jamesa Bonda, s¹
dzisiaj w zasiêgu niemal ka¿dego obywatela. I on z nich coraz chêtniej korzysta.
Od czasów tzw. afery Rywina w Polsce upowszechnia siê zwyczaj tajnego
nagrywania rozmów (z pomoc¹ urz¹dzenia nazwanego ironicznie “ma³ym
Michnikiem”), w których mog¹ padaæ, b¹dŸ to korupcyjne b¹dŸ niemoralne
propozycje. Ta kwestia prowadzi nas do rozwa¿enia problemu natury
cz³owieka jako u¿ytkownika mediów. 
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12 Cz³owiek jako medium dla mediów
¯yjemy w œwiecie, który - jak pisze Gleik w ksi¹¿ce Szybciej: “Informacja

pieni siê i przelewa z kana³u na kana³, zostawiaj¹c wiry i spirale samoodwo³añ.”
(s. 78). Wedle badañ z koñca 2004 roku, co pi¹ty Polak przynajmniej raz w
miesi¹cu korzysta z Internetu. Robi to w domu, kafejce internetowej, u
znajomych, rodziny, w szkole czy pracy. Internautami s¹ przede wszystkim
ludzie m³odzi mieszkaj¹cy w du¿ych miastach. Przewa¿aj¹ osoby z
wykszta³ceniem wy¿szym lub œrednim, a tak¿e osoby stanu wolnego. 45 proc.
to kobiety. Internauci najczêœciej szukaj¹ informacji, aktualnych wiadomoœci,
odczytuj¹ pocztê, s³uchaj¹ muzyki.

Mê¿czyŸni odwiedzaj¹ te¿ strony dotycz¹ce motoryzacji, sportu,
komputerów i gier. Kobiety natomiast czêœciej czytaj¹ w Internecie horoskopy,
psychozabawy, wysy³aj¹ kartki internetowe oraz szukaj¹ informacji na temat
zdrowia. A¿ 90 proc. internautek w wieku 15-24 lat korzysta z czatów i
komunikatorów. Robimy to raz, dwa razy w tygodniu (15 proc.), codziennie z
innymi osobami przez Internet rozmawia 8-9 proc. internautów. Najchêtniej
kobiety wybieraj¹ godziny wieczorne i noc (50 proc. w godz. 18-21, 37 proc. w
godz. 21-24). Internauci przyznaj¹ siê, ¿e lubi¹ rozmawiaæ o seksie on line,
u³atwia i to bowiem anonimowoœæ. Czêsto jednak zmieniamy dane o sobie.
Kobiety zmieniaj¹ wiek, wygl¹d i miejsce zamieszkania, mê¿czyŸni natomiast
podaj¹ nieprawdziwe dane odnoœnie wykonywanego zawodu i swojej orientacji
seksualnej. ( zrealizowano przez TNS OBOP na zlecenie Schering Polska)

Cz³owiek musi zatem znaleŸæ sposoby adaptacji do nowego œrodowiska.
Inaczej zamiast immersji zostanie zatopiony. Adaptacjê najlepiej badaæ na
przyk³adzie m³odego i najm³odszego pokolenia - ich zalety i wady s¹ w du¿ej
mierze pochodn¹ zmieniaj¹cego siê otoczenia i nowych mo¿liwoœci i wymagañ
spo³ecznych. 

12.1 Pokolenie SMSów
Dla katechetów, pedagogów, nauczycieli akademickich, a tak¿e dla

policjantów, sêdziów s¹dów dla nieletnich, a w istocie dla wszystkich tych,
którzy maj¹ roboczy kontakt z dzisiejsz¹ m³odzie¿¹, staje siê powoli oczywiste,
¿e dorasta ca³kiem nowe pokolenie ludzi m³odych. Wyra¿a siê to w ich
zachowaniu, w szczególnoœci s³ownym, w ich wygl¹dzie, a bezpoœrednio w
pracy, nauce, odpoczynku. 

Nie tylko gry uzale¿niaj¹. Marketing zmierza do formowania konsumenta.
Wielkie korporacje miêdzynarodowe odkry³y wielki polski rynek m³odzie¿owy
i wtargnê³y ze swymi towarami.  Z nimi wszed³ agresywny system
komercjalnego marketingu. Coca-cola, która niegdyœ by³a napojem zakazanym,
sta³a siê napojem polecanym. D¿insy przesta³y byæ z rodzimego teksasu, a sta³y
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siê oryginalnymi Levi-Strausami lub Wranglerami. Filmy, zw³aszcza
amerykañskie, zala³y polskie ekrany, tak w kinie, jak i w domu. 

Muzyka tak¿e podleg³a ewolucji, jazz straci³ swój urok, a rock rozdzieli³ siê
na dziesi¹tki nurtów. Powiedz mi czego s³uchasz, a powiem kim jesteœ - tak
mo¿na zaadoptowaæ powiedzenie dawne odnosz¹ce siê do ksi¹¿ek. Nowe
pokolenie to pokolenie audiofilów, s³uchanie radia i muzyki zastêpuje im
najczêœciej modlitwê porann¹ i wieczorn¹. S¹ posiadaczami ró¿norodnego
sprzêtu odtwarzaj¹cego, w tym specjalnie dla nich wymyœlonych przez Sony
przenoœnych otwarzaczy, walkmanów. 

Powierzchownie rzecz ujmuj¹c, zwraca uwagê wiêksze upodobnienie
wygl¹du i ubioru. Ludzie m³odzi - przynajmniej w Polsce - s¹ nieco wy¿si,
szczuplejsi, a wiêc i smuklejsi ni¿ inni. S¹ jednak bardziej delikatni, a nawet
chorowici, co stwierdzaj¹ badania poborowych. S¹ bardziej podobni do siebie,
ró¿nice miêdzy miastowymi a wsiowymi ch³opakami i dziewuchami s¹ dzisiaj
mniejsze ni¿ kiedykolwiek wczeœniej, jakkolwiek ró¿nice w obrêbie miastowych
s¹ wiêksze i wyrazistsze ni¿ dawniej. 

S³ownictwo - zw³aszcza w sytuacjach prywatnych - maj¹ potoczne, w silnym
stopniu przejête od  mediów, z silnym dodatkiem mocnych wulgaryzmów. Tu
zmiana jest najwiêksza wœród dziewcz¹t, szczególnie nastolatek.

Oczywiœcie dzisiejsze pokolenie ludzi m³odych nie jest pierwszym tak
wyraŸnie odrêbnym. Niemal ka¿da grupa pokoleniowa ma swoje odrêbnoœci,
które sumarycznie próbuje scharakteryzowaæ nadana mu nazwa. Zatem na
œwiecie po wojnie mówi³o siê o pokoleniu rockendrola, o pokoleniu baby
boomers, o pokoleniu yuppies, o pokoleniu X. Urodzone po 1980 roku
pokolenie zyska³o okreœlenie Generacja Y, e-generacja, Video Kids,  Millenium
Kids, Net Generation.  Mówi siê tak¿e o pokoleniu stale pod³¹czonym (ang.
generation always on). Ja zaproponowa³em kilka lat temu okreœlenie “pokolenie
SMSów”, ta forma komunikowania nie tylko przypad³a im wyj¹tkowo do gustu,
ale i opanowa³a zachowanie.

Oto przyk³ad z niedawnych doniesieñ prasowych. 14-letnia W³oszka z
Savony nabawi³a siê ostrego zapalenia œciêgien d³oni, mia³a ca³kowicie Lekarz
d³ugo nie móg³ ustaliæ przyczyny bólu, podejrzewaj¹c pocz¹tkowo, ¿e jest nim
z³e trzymanie d³ugopisu lub rakiety tenisowej. Dopiero wywiad lekarski
przyniós³ odpowiedŸ na pytanie, co spowodowa³o kontuzjê. Dziewczyna
przyzna³a siê, ¿e wysy³a bardzo du¿o SMS-ów do kole¿anek i kolegów. Przy
okazji przypomniano ¿e niedawno m³ody mieszkaniec Genui trafi³ na
pogotowie z ostrym stanem zapalnym œciêgien nadgarstka, wywo³anym przez
wielogodzinne granie na Playstation.

Ju¿ Platon zauwa¿y³, ¿e gdy zmienia siê styl muzyki,zmienia siê ustrój
pañstwa. Dzisiaj ta staro¿ytna prawda nabiera nowego wymiaru. Media
elektroniczne i audiowizualne, wszechobecne w ¿yciu wspó³czesnej m³odzie¿y,
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zmieniaj¹ w najg³êbszym, choæ jeszcze nierozpoznanym w pe³ni sensie, jej
spo³eczn¹ osobowoœæ. Nie powinien nas dziwiæ paradoks wynikaj¹cy z raportu
Biblioteki Narodowej, i¿ choæ roœnie liczba osób studiuj¹cych i ludzi z
wykszta³ceniem wy¿szym, Polacy czytaj¹ niewiele. Po prawdzie, czytaj¹ i nawet
sami pisz¹, jednak nie s¹ to ksi¹¿ki.
  Na naszych oczach odchodzi w przesz³oœæ era Gutenberga, oparta na
drukowanym obszernym przekazie wiedzy i sztuki. Teatr,a potem kino, choæ
operuj¹ce obrazem, nie zagrozi³y prymatowi ksi¹¿ki i prasy, bowiem kontakt
z nimi, nawet czêsty, nie by³ codzienny. Dopiero radio, a potem telewizja sta³y
siê mediami powszechnego, codziennego, a obecnie ca³odniowego u¿ytku.
Obecne pokolenie licealistów i studentów jest pierwszym pokoleniem
ekranowym, ang. screeny generation, traktuj¹cym obraz jako równorzêdny, a
w³aœciwie lepszy, bo prostszy i atrakcyjniejszy ni¿ przekaz ksi¹¿kowy.  Jest to
bowiem pokolenie które od kolebki ros³o przed telewizorem, a dojrzewa przed
monitorem komputera i z telefonem komórkowym w rêku, który s³u¿y ju¿ nie
tylko do rozmowy, ale i czytania i pisania wiadomoœci, wkrótce do p³acenia,
¿eglowania w Internecie, itp.. Rodzi siê cz³owiek medialny i mobilny.
  Sprawdza siê tym samym teza s³ynnego proroka mediów, Marshalla
McLuhana: “Technologia elektroniczna - pisa³ w 1967 roku - jako medium
naszych czasów przekszta³ca i zmienia charakter stosunków spo³ecznych oraz
wp³ywa na wszystkie sfery naszego ¿ycia. Zmusza ona do ponownego
rozwa¿enia ka¿dej idei,ka¿dego dzia³ania i ka¿dej instytucji, które dotychczas
uznawaliœmy za podstawowe. Wszystko ulega zmianie - ty, twoja rodzina,
s¹siedztwo, wykszta³cenie, twój stosunek do innych ludzi. Wszystkie media
przekszta³caj¹ nas ca³kowicie: nic nie zostanie niezmienione, nietkniête.” 
 McLuhan wyjaœnia, ¿e media stanowi¹ przed³u¿enia naszych zmys³ów, na
przyk³ad lornetka stanowi przed³u¿enie oka. Jednak przed³u¿anie zmienia
charakter percepcji. Lornetka, tak jak i obiektyw kamery, przybli¿a wizualnie
odleg³e przedmioty, a zarazem zawê¿a pole widzenia. Jednak media
komunikacyjne nie tylko przed³u¿aj¹ nasze zmys³y i  zmieniaj¹ percepcjê. Nie
tylko dostarczaj¹ informacji, ale programuj¹ ludzk¹ sferê doznañ, a przez ni¹
i umys³. 

Pokolenie ekranowe jest inaczej formowane ni¿ pokolenia poprzednie. Od
wieków dzieci kochaj¹ bajki - i nie myl¹ ich z rzeczywistoœci¹! Ju¿ kilkuletnie
dziecko intuicyjnie rozumie, ¿e bajka to bajka, wiêc to tata jest œw. Miko³ajem,
i - niestety - nie ma z³otych rybek. Dziecko dobrze odró¿nia rzeczywistoœæ od
wirtualnoœci, czyli fakty od wiary i ¿yczeñ. Jednak bajki, mity, a póŸniej religia,
i - bez obrazy - telewizja, s¹ mu konieczne dla wykszta³cenia systemu wartoœci.
 Telewizja, elektroniczna piastunka, stale nam opowiada, pokazuje, i
kulturowo programuje ludzki umys³, w sensie dostarczania schematów, norm
i kryteriów oraz sposobu doœwiadczania i dzia³ania. Jednoczeœnie styl jej staje
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siê coraz bardziej asocjacyjny, wideoklipowy. Dzieci i m³odzie¿ przyzwyczajaj¹
siê do coraz wiêkszego tempa narracji, skrótowoœci, zmiennoœci, regu³
monta¿u, kodów dŸwiêkowych. I coraz czêœciej siê po prostu nudz¹ wolnym,
tradycyjnym tempem narracji. Objaœnia problem profesor Kazimierz
Krzysztofek: “Pokolenia wychowane na mediach wizualnych maj¹ inn¹
strukturê percepcji... maj¹ skrócony zakres skupienia uwagi ... co ma powa¿ne
konsekwencje w procesie edukacyjnym: 45 minut dla ucznia to w wiêkszoœci
czas stracony.” 

Podobnie twierdzi B. Scarlata, nauczycielka drugiej klasy prywatnej szko³y
podstawowej w Nowym Jorku: “Wspó³czesne dzieci nale¿¹ do Video
Generation , czekaj¹ na to, aby byæ zabawianymi. Jest pierwszy dzieñ w szkole
w drugiej klasie, a ja jestem obiektem, który siê pojawia na ich ekranach. Jestem
ograniczona tym, ¿e brakuje mi cyberopowabu. Jestem tylko nauczycielk¹
rywalizuj¹c¹ z szybk¹ przemierzanym œwiatem, który - poza moj¹ lekcj¹ -
oferuje im technologia.” 

M³odzi ludzie s¹ przyzwyczajeni do gier komputerowych, a wiêc i
interaktywnoœci. Szko³a nie dostarcza im tak silnych bodŸców, a zw³aszcza
ogranicza ich wolnoœæ zmiany zajêæ. St¹d Scarlata wskazuje, ¿e brak im
cierpliwoœci, a sta³ej fluktuacji uwagi i nadmiernej przerzutnoœci towarzyszy
niepokój i krótkie, zmienne odpowiedzi na pytania nauczyciela. Roœnie tak¿e
zjawisko nadpobudliwoœci psychoruchowej. Objawia siê ono w
niekontrolowanych napadach z³oœci i agresji, a tak¿e przez zaburzenia
nerwowe.

Nowe pokolenie ma ubo¿sze s³ownictwo, ma tak¿e problemy z
akcentowaniem i wymow¹, co jest zwi¹zane z ograniczaniem d³u¿szych
interakcji s³ownych z rówieœnikami, a zw³aszcza doros³ymi. Gry i CD-ROMy
s¹ wprawdzie interaktywne, ale nie interpersonalne, nie ucz¹ poprawnego
wys³awiania siê, wymawiania s³ów, itd. To zreszt¹  widaæ tak¿e u m³odych
doros³ych, nawet polityków. 

Jak wynika z wielu badañ, podsumowanych W. Cwalinê, (2001, str. 42): 

* To pokolenie któremu puls bije szybko. Bombardowani obrazami maj¹
sta³¹ nies³abn¹c¹ potrzebê odbierania nowych pobudzeñ,

* Zdalna kontrola, np. pilot od telewizora i innych urz¹dzeñ, najlepiej
symbolizuje ich rzeczywistoœæ : zmiana jest sta³a, a koncentracja uwagi -
kaprysem.

* Nic ich nie szokuje. S¹ zmêczeni stale nap³ywaj¹cym strumieniem
informacji, lecz nie potrafi¹ bez niego ¿yæ. Wychowani na przekazie
telewizyjnym w znacznym stopniu siê wobec niego uodpornili,  zw³aszcza
wobec jego si³y perswazyjnej. Nic nie robi na nich wiêkszego wra¿enia. Maj¹
nieograniczony dostêp do œrodków masowej informacji i zasobów informacji,
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s¹ lepiej poinformowani ni¿ ich poprzednicy. S¹ bardziej œwiadomi problemów
œwiata.

* Nie ufaj¹ doros³ym, a dziedzinach multimedialnych ich wiedza przekracza
wiedzê nauczycieli.

* Jest to pokolenie prefiguratywne (M. Mead). Nastêpuje odwrócenie ról:
dzieci s¹ nauczycielami rodziców; syn uczy ojca jak obs³ugiwaæ komputer,
magnetowid, telefon komórkowy, pomaga mu buszowaæ w Internecie. 

Zarazem jest to pokolenie o bardziej tolerancyjnym spojrzeniu na œwiat,
ceni¹cym ró¿norodnoœæ i odmiennoœæ. Bardziej uznaje wartoœci
indywidualizmu (w³¹cznie z uznaniem odpowiedzialnoœci jednostki za swój
los), a tak¿e bardziej ceni wartoœci samorz¹dowe ni¿ pañstwowe.

Dla tego pokolenia, jak wynika z badañ przeprowadzonych przez
Japoñczyków, komunikowanie medialne, zw³aszcza on-line, jest ³atwiejsz¹
form¹ ni¿ komunikowanie osobowe, face-to-face.  

Dla e-pokolenia wymarzonym medialnym sposobem komunikacji sta³a siê
komórka, a wœród jej rozlicznych funkcji, telefoniczne wysy³anie tekstowych
wiadomoœci. SMS, czyli po angielsku Short Message System (po polsku Krótkie
Wiadomoœci Tekstowe). W przeciwieñstwie do zwyk³ej rozmowy, SMS
pozwala na zostawianie wiadomoœci do póŸniejszego odbioru,a wiêc zachowuje
cechy listu. Znana wczeœniej poczta g³osowa jest znacznie dro¿sza i w pewnych
sytuacjach mniej wygodna. SMSy s¹ jakby prywatnym telegrafowaniem. 

SMS z wielu wzglêdów sta³ siê niezmiernie popularn¹ form¹ wymiany
informacji przez ludzi m³odych. Pozwala  na rozsy³anie komunikatów do wielu
adresatów, co u³atwia np. wys³anie SMSów jako kartek pocztowych z wakacji.
Mo¿na je przecie¿ wysy³aæ w czasie pracy, zebrañ, negocjacji, wyk³adów. SMS
pozwala na komunikacjê anonimow¹ (kontynuacja tradycyjnych “dowcipów”
telefonicznych), czasami niestety przestêpcz¹. 

To nowe medium u³atwia porozumiewanie siê na odleg³oœæ, w prywatnych
i publicznych sprawach, SMS staj¹ siê œrodkiem komunikacji w sytuacjach
rewolucyjnych - ust¹pienie prezydenta Filipin Josepha Estrady w styczniu 2001
by³o wynikiem nacisku opozycji,która w swym dzia³aniu wykorzystywa³a
Internet, a potem tak¿e SMS z telefonów komórkowych. W ci¹gu krytycznego
tygodnia wys³ano 70 milionów SMS, o ponad po³owê wiêcej ni¿ normalnie.
Dziêki SMS i telefonom komórkowym Filipiñczycy mogli siê informowaæ,
porozumiewaæ, organizowaæ, gdy¿ wiadomoœci do nich dochodzi³y szybciej ni¿
podawa³o je radio i telewizja. 
 SMSy musz¹ byæ bardzo krótkie - z telefonu komórkowego mo¿na wys³aæ
najwy¿ej oko³o 25 s³ów. Zatem mo¿na na tu odwo³aæ siê do stylu
telegraficznego, który jednak pe³ni¹cego nie tylko funkcjê informacyjn¹, ale, i
to g³ównie, fatyczno-emotywn¹. SMSy s³u¿¹ zarówno do depeszowego
powiadamiania (np. “Przyje¿d¿am jutro o 10, wyjdŸ na dworzec”), “Jesteœmy
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w pubie ̀ U Szkota`), jak potrzymania kontaktu, podzielenia siê prze¿yciami. A
zatem: “Pozdrowienia z Kanarów”, “By³o cool”, “Trzymaj siê”, itd. 

SMSy doskonale wyra¿aj¹ i zarazem kszta³tuj¹ osobowoœæ wspó³czesnej
m³odzie¿y. Ju¿ pisanie wiadomoœci na ma³ej cyfrowej klawiaturze telefonu
wymaga sporej zrêcznoœci i cierpliwoœci. Trudno jest poprawiaæ b³êdy, a jeszcze
trudniej kontrolowaæ interpunkcjê. Gramatyka jest traktowana lekko, a
interpunkcja uwa¿ana za zbyteczn¹. Prekursorem u¿ytkownika SMS jest Krzyœ
z Kubusia Puchatka, który pisa³: PRO SZE ZWONID� JE�LIKTO HCE PO
RADY. Jednak, jego b³êdy nie sprawia³y trudnoœci rozumienia,  gdy¿ ten tekst
czytali jego  przyjaciele ze Stumilowego Lasu, jeszcze s³absi w ortografi.

Emaile i inne formy komputerowej telekomunikacji zachêcaj¹ do niedba³ej
ekspresji s³ownej i pos³ugiwania siê ¿argonem. Poniewa¿ polski jêzyk ma
d³u¿sze wyrazy, chêtnie stosuje siê angielskie zwroty, np. see you, zamiast do
zobaczenia, albo nawet CU, czyli to samo, ale w wymowie angielskiej. Z kolei
sorcia to spolszczone angielskie sorry, krótsze, wiêc lepsze ni¿ nasze
“przepraszam”. 

Poprzednikiem i odpowiednikiem SMSów s¹ dyskusje w Internecie,
zarówno w grupach dyskusyjnych, jak i moderowanych wywiadach, czyli
tzw.czatach. Z Internetu zaczerpniêto tzw. emikony, czyli specjalne znaki
wyra¿aj¹ce proste emocje. A zatem :-) to smile, czyli uœmiech, radoœæ
(zauwa¿my, ¿e jest to przekrêcona poziomo ikona uœmiechniêtej twarzy), a
znak :-( analogicznie oznacza smutek. Emotikon :-0 to zdumienie, a tak¿e
zachwyt. 

Ale tak¿e skróty, np. CU, to angielskie fonetyczne, sijou,  czyli zapis zwrotu
“See you”, do zobaczenia. Ale przecie¿ takie sposoby nie s¹ nowe. Ju¿
Rzymianie swe inskrypcje wykuwali w kamieniu, materiale drogim,
oszczêdzaj¹c miejsce i pracê. Zamiast pisaæ na nagrobkach Senatus Populusque
Romanus (Senat Ludu Rzymskiego) pisali S.P.Q.R, zamiast consul - COS,
zamiast viri clarissimi (m¹¿ wybitny) - VV.CC. Na grobach chrzeœcijañskich
pisze siê œ.p. czyli œwiêtej pamiêci. Skróty s¹ potrzebne równie¿ w druku.

Na miniekranie komórki nie ma miejsca na akapity, formatowanie, ró¿ne
kroje czcionki, itp.. Tym bardziej w krótkim przekazie esemesowskim trudno
rozwin¹æ jak¹kolwiek myœl krytyczn¹, st¹d brak i argumentacji i logicznej
struktury wywodu. Dominuj¹ natomiast informacje, emocjê i opinie. Nale¿y
pisaæ krótko i w swym mniemaniu dowcipnie. Jak w w nag³ówkach Gazety
Wyborczej. 
 Te cechy przenikaj¹ do prac seminaryjnych i dyplomowych studentów, oraz
do materia³ów dziennikarskich m³odych reporterów. Coraz bardziej zwiêz³e
staj¹ siê serwisy radiowe i telewizyjne, poprzedzane tzw. headami (forszpany),
czyli krótkie zapowiedzi dalszych wiadomoœci. S¹ one utrzymane w stylu
informacyjnych esemesów. 
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 M³odzie¿ wychowana na mediach audiowizualnych, przyzwyczajona do
pisania emaili oraz esemesów nie wykazuje zainteresowania grub¹ ksi¹¿k¹,
poszukiwaniem Ÿróde³ archiwalnych,gromadzeniem danych statystycznych.
Wybiera swobodne ¿eglowanie w Internecie, o którym s¹dzi, ¿e jest
Wszechnic¹ Wiedzy Wszelakiej a nie e-Œmietniskiem. Jak to przyjemnie
poklikaæ myszk¹, wyszukaæ kilka tekstów na zadany przez profesora lub szefa
temat, zapisaæ na dysku, skopiowaæ do edytora tekstów, wyci¹æ co trzeba, i
opatrzyæ w³asnym nazwiskiem.

Mo¿e jednak w tej postawie jest metoda, jak¿e inaczej poradziæ sobie z
wspó³czesnym zalewem informacji i przekazów medialnych? Kto ma dzisiaj
czas na zag³êbianie siê w lekturze dziesiêciu tomów “W poszukiwaniu
straconego czasu”, to na pewno go sam straci.

Wiêc szybko zmieniaj¹cym siê œwiecie mamy szybko komunikuj¹c¹ siê
m³odzie¿, mobiln¹ kulturowo, spo³ecznie i fizycznie. 

Ale Wesele Wyspiañskiego genialnie prorocze, napisane dla transmisji SMS:
Powiedzenia “Chiñczyki trzymaj¹ siê mocno”, “Trza byæ w butach na weselu”,
to jakby zapowiedŸ stylu esemesów.

Najm³odsze pokolenie bywa okreœlane jako generacja Y, e-generacja, Video
Kids,  Net Generation. Ze swej strony proponujê nazwê pokolenie SMSu, gdy¿
jego cech¹ jest medialnoœæ i mobilnoœæ. Telefon komórkowy sta³ siê
niezbêdnikiem, instrumentem przetrwania w grupie i mieœcie. Zapewnia nie
tylko wymianê informacji, ale i ³¹cznoœæ grupow¹, oraz stanowi oznakê
przynale¿noœci pokoleniowej. Jest to pokolenie w³¹czone w sieæ, on-line. St¹d
nie powinien nas dziwiæ paradoks wynikaj¹cy z raportu Biblioteki Narodowej,
i¿ choæ roœnie liczba osób studiuj¹cych i m³odych ludzi z wykszta³ceniem
wy¿szym, Polacy czytaj¹ niewiele. Po prawdzie, czytaj¹ i nawet sami pisz¹,
jednak nie s¹ to gazety i ksi¹¿ki, ale emaile, strony www i - najczêœciej - SMSy.

Jednoczeœnie styl jej staje siê coraz bardziej asocjacyjny, wideoklipowy. Dzieci
i m³odzie¿ przyzwyczajaj¹ siê do coraz wiêkszego tempa narracji,skrótowoœci,
zmiennoœci, regu³ monta¿u, kodów dŸwiêkowych. I coraz czêœciej siê po prostu
nudz¹ wolnym, tradycyjnym tempem narracji. Nowe pokolenie ma ubo¿sze
s³ownictwo, ma tak¿e problemy z akcentowaniem i wymow¹, co jest zwi¹zane
z ograniczaniem d³u¿szych interakcji s³ownych z rówieœnikami, a zw³aszcza
doros³ymi. Gry i CD-ROMy s¹ wprawdzie interaktywne, ale nie
interpersonalne, nie ucz¹ poprawnego wys³awiania siê, wymawiania s³ów, itd.
To zreszt¹  widaæ tak¿e u m³odych doros³ych, nawet polityków.Tym bardziej
w krótkim przekazie esemesowskim trudno rozwin¹æ jak¹kolwiek myœl
krytyczn¹, st¹d brak i argumentacji i logicznej struktury wywodu. Dominuj¹
natomiast informacje, emocjê i opinie. Nale¿y pisaæ krótko i w swym
mniemaniu dowcipnie. M³odzie¿ wychowana na mediach audiowizualnych,
przyzwyczajona do pisania esemesów nie wykazuje zainteresowania grub¹
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ksi¹¿k¹, poszukiwaniem Ÿróde³ archiwalnych, gromadzeniem danych
statystycznych. Wybiera swobodne ¿eglowanie w Internecie, o którym s¹dzi,
¿e jest Wszechnic¹ Wiedzy Wszelakiej a nie e-Œmietniskiem.

13 Medialnoœæ i mobilnoœæ

13.1 Media i my
W odró¿nieniu od teoretyków globalizmu twierdz¹cych, ¿e dzieki mediom i

komunikacji œwiat siê kurczy, hiszpañski filozof Ortega y Gasset (1993) zwróci³
uwagê jeszcze w 1933 roku, i¿ w istocie œwiat siê rozrós³: 

“¯aden zak¹tek ziemi nie jest ju¿ zamkniêty w swym geometrycznym obszarze, jego ¿ycie
staje siê w wielu momentach ¿yciem pozosta³ych czêœci œwiata. ( ...) Mamy teraz do czytania
z prawdziw¹ wszechobecnoœci¹ ka¿dego miejsca na ziemi. Owa bliskoœæ tego, co dalekie, owa
obecnoœæ tego, co nieobecne, spowodowa³a cudowne wrêcz rozszerzenie siê horyzontów ¿ycia
ka¿dego cz³owieka. Œwiat tak¿e siê rozrós³. Prehistoria i archeologia odkrywaj¹ przed nami
zamierzch³e epoki historyczne.  (...) Unicestwiaj¹c przestrzeñ i czas zarazem je o¿ywiamy.
Sprawiamy, ¿e u¿yczaj¹ nam swej ¿ywotnoœci, mo¿emy przebywaæ w wiêkszej iloœci miejsc
ni¿ kiedyœ... Jednak w ostatecznym rachunku istotny rozrost œwiata nie polega na
zwiêkszeniu siê jego wymiarów, ale na tym, ¿e mieœci wiêcej rzeczy. A rzecz - w najszerszym
sensie tego s³owa znaczeniu  - jest tym wszystkim, czego mo¿na po¿¹daæ, co mo¿na zniszczyæ
... wszystkie te nazwy oznaczaj¹ najró¿niejszego rodzaju czynnoœci ¿yciowe.” (str. 35-6).

Wspó³czesnoœæ niew¹tpliwie charakteryzuje ogromne zwiêkszenie
dostêpnych cz³owiekowi informacji. Powoduje to doznanie nadmiaru i
prze³adowania. Nastêpuje psychologiczne przyt³oczenie  cz³owieka. Dawne
sposoby poznawania, zw³aszcza naukowego, które  zaleca³o pe³ne poznanie
dostêpnych Ÿróde³, przeczytanie wszystkich wa¿niejszych ksi¹¿ek i artyku³ów
po prostu jest nierealne dla pojedynczego cz³owieka, a nawet dla zespo³u
badawczego. Pozostaje hipertekstowoœæ, poznanie nieco przypadkowe, ale przy
wyczuciu i inteligencji staje siê dobrym œrodkiem  radzenia sobie z zalewem
informacji. 

13.2 Psychologia Internetu

13.3 Kolumbowie Internetu: kompetencje medialne i edukacja medialna 
W spo³eczeñstwie medialnym umiejêtnoœci niezbêdne dla skutecznego

funkcjonowania, a nawet wrêcz do prze¿ycia rozszerzaj¹ siê na ca³¹ sferê
nowych i starych mediów. Tak jak w spo³eczeñstwie przemys³owym minimum
umiejêtnoœci intelektualnych to umiejêtnoœæ czytania i pisania, tak w
spo³eczeñstwie medialnym jest nim umiejêtnoœæ korzystania z komputera
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w³¹czonego do sieci, wykorzystanie funkcji telefonu komórkowego,
programowania radioodbiornika i magnetowidu, fotografowanie i filmowanie
cyfrowe, itp. Lecz nie chodzi tylko o zwyk³¹ sprawnoœæ techniczn¹, ale tak¿e
rozumienie dzia³ania tych urz¹dzeñ, a co wa¿niejsze pos³ugiwanie siê nimi
zarówno dla zwyk³ej zabawy, jak i dla celów poznawczych i praktycznych. 

U¿ywaj¹c metaforyki morskiej, tak rozpowszechnionej w opisach Internetu,
mo¿na powiedzieæ, ¿e zadaniem szko³y jest uczenie ¿eglowania a nie
sufrowania w Internecie. Surfing to wspania³y sport utrzymywania siê na desce
na falach, natomiast ¿eglowanie to podró¿ morska z wytyczonym celem,
wymagaj¹ca opanowania sztuki ¿eglarskiej, w tym u¿ywania instrumentów
(busole, mapy) i posiadania wiedzy. Has³o profesora Ryszarda Tadeusiewicza,
pioniera wprowadzania powszechnych technik teleinformatycznych w ¿ycie
uczelni i studentów, “B¹dŸ Kolumbem cyberprzestrzeni”, jest wyœmienit¹
dyrektyw¹ dla wszystkich m³odych ludzi.

Istotê nowej kondycji cz³owieka wyra¿a dobrze okreœlenie “wiek dostêpu”.
Jeremy Rifkin (2000) z pasj¹ wykazuje, ¿e ju¿ nie w³asnoœæ, ale dostêp okreœla
bogactwo, a tak¿e ludzkie mo¿liwoœci. Nie trzeba posiadaæ, aby korzystaæ, a co
wiêcej - czêsto nie mo¿na posiadaæ tego z czego trzeba i chce siê korzystaæ. A
zatem bieda dzisiaj to nie brak w³asnoœci, ale brak dostêpu. Coraz wiêcej
wszelakiego rodzaju dóbr jest u¿yczane, a nie sprzedawane. Za ka¿d¹ chwilê
u¿ytkowania trzeba odpowiednio p³aciæ. 

Dostêp dzisiaj to podstawowe prawo cz³owieka, tyle ¿e nie zapisane w
konstytucjach. One wymieniaj¹ prawa wolnoœciowe i spo³eczne, ale brak w nich
praw medialnych (dostêpu do publicznych i prywatnych mediów na
okreœlonych warunkach). Dostêp nale¿y rozwa¿aæ na ró¿nych poziomach.

Pierwszy i fundamentalny jest powi¹zany z ekonomi¹, a wiêc i bogactwem.
Ten dostêp wymaga posiadania pieniêdzy, i to coraz wiêkszych, aby op³aciæ
dostêp do dóbr, w tym dóbr kultury. Instytucje publiczne, jak biblioteki, oferuj¹
wprawdzie dostêp ale do dzie³ klasycznych, na ogó³ tylko ksi¹¿ek
drukowanych. Kapita³ jest wiêc nadal potrzebny, tak¿e w wieku dostêpu. Kto
ma kasê, ten ma dostêp. Ale ona nie wystarcza.

Dostêp drugi z uwagi na symboliczny charakter wielu dóbr, jest warunkowany
przez posiadane przygotowanie - szkolnego, intelektualne, kulturalne, pozycjê
spo³eczn¹, itd. Jest wiêc pochodn¹ kapita³u kulturowego. Dostêp mo¿e byæ
bierny, czyli odbiorczy, ale i czynny, czyli twórczy. Na szczêœcie nowe media
daj¹ szansê wiêkszej iloœci ludzi bycie twórczymi, czyli nadawcami. Jednak
nadal dostêp do globalnej i narodowej agory jest regulowany i nie
bezwarunkowy. Jeœli rozumieæ go jako bramê (ang. gate), to ma swoich
bramkarzy (gate-keeperów). Nie cenzorzy pañstwowi, jak dawniej, ale
odŸwierni medialni (w³aœciciele, redaktorzy, dziennikarze) reguluj¹ pojawianie
siê na scenie medialnej. I coraz czêœciej s¹ nimi wielkie korporacje medialne,
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reguluj¹ce dostêp do swoich mediów. A kto ma ma dostêp, ten w wieku
dostêpu ma w³adzê.

Jurgen Habermas (1964) w swojej znanej koncepcji "sfery publicznej" (a
dok³adniej "bur¿uazyjnej sfery publicznej") jako podstawy demokracji, oskar¿a
komercjalny rynek medialny o  likwidacjê warunków swobodnego wyra¿ania
opinii, m.in. przez deregulacjê telewizji, telefonii, komercjalizacjê mediów.
Zanikaj¹ dziœ biblioteki publiczne, a ksi¹¿ki na p³ytach kompaktowych oraz
Internet wzmacniaj¹ trend ku fragmentaryzacji i indywidualizacji ¿ycia
spo³ecznego.

13.4 Wykluczenie spo³eczne
Nowe media, choæ konstruowane jako przyjazne u¿ytkownikowi, s¹ jednak

w swym dzia³aniu lub u¿ytkach na tyle skomplikowane, i¿ przyczyniaj¹ siê do
zwiêkszania ró¿nic spo³ecznych, a tak¿e narastania ró¿nic w stopniu
poinformowania. Ju¿ dawno zauwa¿ono, ¿e w skali masowej komputery
znajduj¹ entuzjastów g³ównie wœród m³odzie¿y, a jako narzêdzia pracy u osób
w wieku œrednim. 

Tworzy siê wiêc luka informacyjna miêdzy osobami z wykszta³cenia (lub
pewnych cech osobowych) bardziej predestynowanych do korzystania z
nowych mediów. Spo³eczeñstwo bardziej siê ró¿nicuje ni¿ ujednolica.
Powiêksza siê dystans miêdzy zrozumieniem œrodowiska technicznego a
informacyjn¹ ignorancj¹

Obok gospodarki globalnej i  nasycenia informacj¹, trwaj¹ i rozrastaj¹ siê
grupy upoœledzone, klasa pariasów, nie tylko informacyjnych. Castells
wskazywa³ na Los Angeles, najbardziej nowoczesne, a jednoczeœnie najbardziej
rozwarstwione miasto na œwiecie, w którym liczba bezdomnych dorównuje, a
zapewne przewy¿sza liczbê cudownych dzieci komputerowych.

Skoro wspólnota opiera siê na komunikowanie, a komunikowanie dzisiaj jest
zwi¹zane z dostêpem i u¿ytkowaniem mediów, to jest oczywiste, ¿e wszelkie
upoœledzenie - czy to intelektualne czy finansowe - oznacza wykluczenie z
pe³nego ¿ycia wspólnoty. Ani technika, ani rynek nie powinny tworzyæ klasy
banitów - wykluczonych z dobrodziejstw informacyjno-medialnej cywilizacji.

14 Zamiast podsumowania - P2C2BE
Indyjska przypowieœæ opowiada o œlepcach, którzy chcieli opisaæ s³onia. Jeden

z nich twierdzi³, ¿e s³oñ jest jak wielkie pieñ drzewa, drugi - i¿ raczej
przypomina wê¿a, trzeci - ¿e jest cienki, ale twardy, ostry i zakrzywiony, a
jeszcze inny - ¿e jest miêkki i tarczowy w kszta³cie. Jak ³atwo siê domyœleæ,
ka¿dy z nich opisywa³ czêœæ s³onia - pierwszy jego nogê, drugi - ogon, trzeci -
kie³, a czwarty - ucho. I tak jest chyba z nami, dostrzegamy elementy systemu
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obiegu informacji, ale nie widzimy jeszcze ca³oœci. Na pewno, tak jak s³oñ, to
zwierze, ten obieg jest obiegiem medialnym, opartym o technologie i narzêdzia
medialne. Jedne z nich s³u¿¹ nieŸle rozpowszechnianiu tekstów, inne obrazów
po³¹czonych z dŸwiêkiem, inne - zapewniaj¹ kana³y zwrotne. 

Niemo¿liwe zadanie na dziœ opisanie nowych mediów, wszystko bowiem
p³ynie, zmienia siê b³yskawicznie, a wobec niepewnoœci przysz³oœci
przewidywanie jest najmniej ryzykowne. Technologia siê nie zmienia wedle
planów wynalazców. “Technologia tylko proponuje, natomiast spo³eczeñstwo
decyduje,” zwraca uwagê Dennis McQuail (1998: 43). Mo¿emy odrzuciæ
zarówno obietnice sprzedawców nowych komputerów, tak jak nie wierzymy
sprzedawcom u¿ywanych samochodów. Ale nie ma powodu, aby podzielaæ lêki
i strachy konserwatystów, którzy kreœl¹ przesz³oœæ w barwach najczarniejszych,
a przesz³oœæ - w ró¿owych i z³otych. 

To co nam jest najpilniej potrzebne, to krytyczna (czytaj - rozwa¿na) wiedza
o mediów, stanowi¹ca pomost miêdzy dawnymi a nowymi mediami, oparta na
znajomoœci technologii multimedialnych, dobrym przygotowaniu teoretycznym
z zakresu nauk spo³ecznych oraz rozeznaniu i pomocy w dzia³aniu nowych
ga³êzi przemys³u kulturalnego. Niema³e to wymagania, wielkie wyzwanie dla
szko³y i nauczycieli. Nie trzeba siê jednak lêkaæ. 

Salmon Rushdie w swej ksi¹¿ce “Harun i morze historyjek” (1992) u¿ywa
zwrotu “Process Too Complicated To be Explained,” czyli w jêzyku
internautów i esemesowiczów - P2C2E, jako rytualnej repliki na pytania zbyt
dociekliwego swego dzieciaka Haruna, gdy ten stara³ siê wnikn¹æ w
funkcjonowanie cudownych maszyn, które zaludniaj¹ królestwo wirtualnych
rzeczywistoœci.

Tak te¿ mo¿na zakoñczyæ i tê ksi¹¿kê - procesy dzia³ania mediów we
wspó³czesnym œwiecie s¹ po prostu niezwykle zmienne i z³o¿one. Jednak
musimy z nimi ¿yæ i tê ich z³o¿onoœæ braæ pod uwagê, tak w praktyce, jak i w
poznaniu. Dobrze by³oby, aby autorzy nie zapomnieli o metodologicznej
dyrektywie wielkiego polskiego socjologa Floriana Znanieckiego, analizowania
zjawisk spo³ecznych z tzw. humanistycznym wspó³czynnikiem. W przypadku
mediów powinni uwzglêdniaæ tê prost¹ prawdê o cz³owieku, któr¹ Leszek
D³ugosz, bard Piwnicy pod Baranami, wyrazi³ w wierszu “Z wiosn¹ -
internautom...”:

Przez wiosenne roztopy
Przez rozbryzgi - woda i kaczeñce 

spod kopyt
Nie posy³amy ju¿ jeŸdŸca galopem
Ale przycisk telefonu
Internetu
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W³¹czony
- I biegnie
Wiadomoœæ
Z wiosn¹
Ta sama
Wci¹¿ nieodmieniona

- Bo to, co serce z wiosn¹ 
ma do powiedzenia

To siê nie zmienia.

Leszek D³ugosz, Dusza na ramieniu, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003, s.
131. 
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Niemal dwa tysi¹ce lat minê³o od wydania w Rzymie pierwszej gazety. Od tej
pory niemal ka¿de stulecie przynosi³o coraz czêstsze nowe odkrycia i wynalazki
w dziedzinie œrodków komunikowania. Celem podanej ni¿ej chronologii jest
przedstawienie najwa¿niejszych dat z historii rozwoju technik komunikowania
i ukazanie zawrotnego tempa ich doskonalenia w okresie ostatnich dwóch
stuleci. Zw³aszcza dziedzina telekomunikacji, czyli transmisji sygna³ów na
odleg³oœæ oraz dziedzina gromadzenia i przetwarzania informacji, by³y i s¹
dziedzinami ogromnego postêpu. Jeœli jeszcze na pocz¹tku XIX wieku
g³ównym œrodkiem komunikowania masowego by³y gazety, plakaty i ulotki
sk³adane i drukowane rêcznie, a telekomunikacja by³a mo¿liwa co najwy¿ej z
pomoc¹ optycznego telegrafu Chappe`a, to na pocz¹tku XX wieku narzêdziami
oddzia³ywania masowego by³a wielkonak³adowa prasa (u¿ywaj¹ca maszyn
rotacyjnych i linotypów), znana by³a fotografia, u¿ywano telefonu i telegrafu,
dokonano pierwszych pokazów kinowych oraz transmisji radiowych. Od tej
pory arsena³ technik informacji i rozrywki masowej wzbogaci³ siê o radio,
zarówno na falach krótkich jak i ultrakrótkich, telewizje (zwyk³¹, kablow¹,
satelitarn¹), oraz o niezliczon¹ iloœæ rozmaitych urz¹dzeñ do zbierania,
przesy³ania, opracowywania informacji (kopiarki, telekopiarki, komputery) i to
w jak najwierniejszej formie (odtwarzacz laserowy, cyfrowy zapis dŸwiêku).
Radio zdoby³o 50 milionów s³uchaczy w niemal 40 lat po jego wynalazku,
telewizja potrzebowa³a na to tylko 13 lat, a Internet - zaledwie 4 lata! 

Narastaj¹ce tempo pojawiania siê nowych wynalazków w dziedzinie œrodków
komunikowania (nowych mediów) mo¿na przedstawiæ obrazowo. Williams.
WyobraŸmy sobie, i¿ ca³y okres historii ludzkoœci od powstania mowy
artyku³owanej a¿ do roku 2000 naszej ery uznamy za odpowiednik jednej
pe³nej doby, czyli dwudziestu czterech godzin. Godzina na takim zegarze
reprezentuje tysi¹c piêæset lat.

Pocz¹tek tej umownej doby, czyli pó³noc, zaczyna siê 360 stuleci temu, w
czasach gdy cz³owiek porozumiewa³ siê jedynie przy pomocy gestów, mimiki
i prostych s³ów. Na naszym metaforycznym zegarze, przez kolejne osiem
godzin nic specjalnego siê nie dzia³o , dopiero oko³o ósmej rano (czyli 12
tysi¹ce lat przed nasza er¹) pojawiaj¹ siê malowid³a naskalne. Cz³owiek
opanowa³ technikê malarsk¹. 

Przez wiele nastêpnych godzin znowu nic prawdziwie nowatorskiego siê nie
pojawia, dopiero oko³o ósmej wieczorem, po dwunastu umownych godzinach
od pocz¹tku doby, wymyœlono pierwsze systemy pisma: hieroglify egipskie
oko³o  godz. 20:40, a pismo alfabetyczne o godz. 21:38. 
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Od tej pory tempo rozwoju mediów ulega przyspieszeniu: kilka minut po
godzinie dziesi¹tej pojawiaj¹ siê pierwsze zapisane utwory literackie, a po
pó³torej godziny, czyli dwa tysi¹clecia póŸniej, Gutenberg rozpoczyna swym
wynalazkiem erê s³owa drukowanego.

Od tego momentu do pó³nocy (czyli dnia dzisiejszego) pozosta³o tylko
dwadzieœcia dwie minuty. Tempo rozwoju œrodków komunikowania ulega
dalszemu ogromnemu przyspieszeniu. Ostatnie sto lat to zaledwie krótki
moment w dziejach ludzkoœci, ale jak¿e brzemienny w wynalazki i ich
nastêpstwa. O umownej godzinie 23:53 wynaleziono prasê drukarsk¹
napêdzan¹ par¹, w tej samej minucie pojawia siê telegraf, w dwie minuty
póŸniej telefon i gramofon. Ostatnie piêæ minut tej umownej doby to fajerwerk
wynalazków medialnych. Dla przyk³adu o godzinie:

23: 55: 47 sek. pojawia siê radiotelegrafia
57: 04 sek. pojawia siê kino
57: 50 sek  wynaleziono kserografiê
57: 52 sek. wynaleziono tranzystor
58: 02 sek. pojawia siê telewizja kolorowa

Ostatnie dwie minuty koñcz¹cej siê doby wype³nia prawdziwe szaleñstwo
wynalazków nowych technologii:

104 sekundy przed pó³noc¹, czyli tu¿ przed rokiem 2000, 
zostaje wystrzelony pierwszy sztuczny satelita Ziemi;

 100  sekund —  wynaleziono radio stereofoniczne;
     61 sekund  — pojawia siê magnetowid
  49 sekund  — wynaleziono komputer osobisty

Nic lepiej nie ilustruje symbolicznego koñczenia owej umownej doby rozwoju
teleinformatyki jak koniec 1999 i pocz¹tek 2000 roku, kiedy to obawiano siê
wydarzyæ "pluskwu 2000". Mikroprocesory wynaleziono i wprowadzono w
takim poœpiechu, ¿e "zapomniano" w³aœciwie zaprojektowaæ kodowanie daty.
Narasta³y obawy, ¿e przejœcie do nowego stulecia ze starym systemem
kodowania (nie uwzglêdniaj¹cym zmiany daty) mo¿e zablokowaæ dzia³anie
komputerów i wywo³aæ nieobliczalne skutki. Dyskusja nad t¹ potencjaln¹
katastrof¹ by³a znamienna - jakby min¹³ strach przed bomb¹ atomow¹ a nawet
wodorow¹ (choæ nadal arsena³y mocarstw s¹ przepe³nione broni¹ j¹drow¹),
natomiast narasta³ strach przed katastrof¹ komputerow¹ (zamierzon¹ jak w
przypadku wirusów lub mimowoln¹, z zaniedbania projektantów).  

Nie zmienia to faktu, ¿e od tysiêcy lat cz³owiek nieustannie dokonuje nowych
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wynalazków,  niektórych ca³kiem nowych, innych doskonal¹cych ju¿ dokonane.
Poni¿ej zamieszczam chronologiê najwa¿niejszych z nich.  Chronologia
powsta³a na podstawie kilkunastu opracowañ zagranicznych, po raz pierwszy
opublikowa³em j¹ w 1988 roku w Zeszytach Prasoznawczych. Od tej pory wiele siê
zmieni³o, powsta³y nowe media, zatem trzeba j¹ uzupe³niæ i rozszerzyæ.
Obszerne zestawienie innowacji medialnych podaje internetowy “media history
projekt”, który mo¿na odszukaæ pod adresem www.mediaprojekt.umn.edu. 

Oczywiœcie, ka¿dy wybór jest dyskusyjny, szczególnie w tak z³o¿onej
dziedzinie jak rozwój techniki. Trudno jest bezdyskusyjnie ustaliæ, kiedy
rzeczywiœcie pojawi³ sie dany wynalazek: czy w momencie opatentowania jego
idei, czy gdy wykonano pierwsze próby, czy mo¿e gdy wszed³ do normalnego,
pozalaboratoryjnego u¿ytku. Zawsze pozostanie niedoskona³y — Paul
Levinson udoskonalenia nazywa trafnie “remediami”, czyli mediami, które
usuwaj¹ pewne braki poprzednich. Jednak i remedia maj¹ swoje remedia, i tak
et infinitum. Niekiedy trudno jest wskazaæ na twórcê urz¹dzenia czy wynalazku
— czêsto idea „wisi w powietrzu" i w tym samym czasie wielu wynalazców
wystêpuje z podobnymi, choæ nie identycznymi urz¹dzeniami. Tutaj bowiem
sprawdza siê powiedzenie o „staniu na barkach gigantów", a w³aœciwie
poprzedników. Ka¿de urz¹dzenie opiera sie na ogromnej iloœci wczeœniejszych
wynalazków. 

Chronologia jest jedn¹ z mo¿liwych. Oddaj¹c j¹ do druku mam œwiadomoœæ
sporów wokó³ niektórych urz¹dzeñ, ich twórców, pominiêtych lub w³¹czonych
wydarzeñ, kwestionowanych dat, jak równie¿ dyskusyjnoœci kryteriów wyboru
tych a nie innych wynalazków. Niemniej s¹dzê, ¿e chronologia daje dobry
obraz zarówno rozwoju pojedynczych mediów, jak i istotnego przyspieszenia
ich rozwoju. 

Lina rozwojowa mediów

35 000
 przed
nasz¹ 
er¹ okres cz³owieka kromanioñskiego, pos³ugiwa³ siê on mow¹,

gestami, mimik¹.
22 000 p.n.e prehistoryczne malowid³a jaskiniowe.
3500 p.n.e. piktogramy na glinianych tabliczkach Summerów.
3000 p.n.e. Babiloñczycy wynajduj¹ abakus, pierwsz¹ rêczn¹  maszynê do

dodawania liczb ca³kowitych.
3000 p.n.e. wczesne hieroglify egipskie.
2200 p.n.e. najstarszy dokument na papirusie.

http://www.mediaprojekt.umn.edu.
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1800 p.n.e. Fenicjanie wynajduj¹ alfabet.
1270 p.n.e. Syryjski uczony uk³ada encyklopediê.
900 p.n.e. w Chinach powstaje poczta rz¹dowa.
775 p.n.e. Grecy rozwijaj¹ w pe³ni fonetyczny alfabet .
500 p.n.e. pierwszy telegraf grecki: sygna³y dymne i zwierciad³a.
500 p.n.e. chiñscy uczeni pisz¹ na kawa³kach bambusu piórem maczanym

w pigmencie.
200 p.n.e. . . . chiñska gazeta Tipao jest rozprowadzana wœród urzêdników.
Dworu
59 naszej ery . . Juliusz Cezar nakazuje wywieszanie Acta Diurna Populi Romani,
prototyp gazety.
100 . kurierzy rzymscy rozwo¿¹ pocztê w ca³ym imperium.
350 . . w Egipcie biblijna Ksiêga Psalmów zapisana zosta³a na pergaminie w
formie ksi¹¿ki.
450 . w Chinach tusz na wyrytych znakach na drewnianych tablicach jest
odbijany na  papierze, narodziny druku.
751 . produkcja papieru dociera do Samarkandy.
868 . . w Chinach jest drukowana z drewnianych bloków Diamentowa Sutra
1000 . Majowie w Meksyku wytwarzaj¹ papier z kory drzew.
1049 . Pi Szeng tworzy czcionki z wypalanej gliny.
1147 . papier dociera do Europy, produkowany jest w m³ynach papierniczych.
1392 . w Korei odlewa siê czcionki z br¹zu.
1420 . W³och G. Fontana przedstawi³ rysunek latarni magicznej, ukazuj¹c
diab³a na oœwietlonej szybce.
1445 . Johann Gutenberg (1400-1468) u¿ywaj¹c ruchomych czcionek oraz
prasy drukarskiej odbija na papierze starogermañski poemat.
1453 . Gutenberg drukuje s³ynn¹ 42-wierszow¹ Bibliê .
1458 . W³och Maso Finiguerra zastosowa³ technikê miedziorytu do druku
odbitek graficznych.
1500 . od wynalazku druku powsta³o w Europie ponad 250 drukarni, wydano
oko³o 35 tysiêcy ksi¹¿ek, o ³¹cznym nak³adzie ponad 10 milionów egzemplarzy.
1504 w Niemczech rodzina Thurn and Taxis zak³ada sieæ pocztow¹ miêdzy
Niemcami, Francj¹, Holandi¹ i Hiszpani¹.
1562 . we W³oszech ukaza³o siê pierwsze czasopismo, miesiêcznik .
1565 . grafit zast¹pi³ o³ów jako sztyft w o³ówku.
1594 . pierwsze czasopismo w Niemczech.
1652 . francuski matematyk i filozof Blaise Pascal zbudowa³ pierwsz¹ maszynê
do obliczeñ arytmetycznych.
1661 . w Krakowie ukazuje siê pierwszy polski periodyk: Merkuriusz Polski.
1659 . w Anglii wprowadzono jednolite op³aty za listy.
1714 Henry Mill opatentowa³ projekt maszyny do pisania.
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1792 telegraf optyczny Claude`a Chappe`a (1763-1805) przekazuje znaki
przez odpowiedni uk³ad ramion semaforu. Sieæ semaforów ³¹czy Pary¿ z
odleg³ym o 70 km. St. Marin du Terre.
1796 Alois Senefelder z Pragi wynalaz³ technikê druku p³askiego, zwan¹
litografi¹, co da³o pocz¹tek nowoczesnemu drukarstwu.
1807 Anglik Thomas Young podejmuje próby graficznego zapisu fal
dŸwiêkowych na powierzchni cylindra.
1810 Niemiec Friedrich König zbudowa³ w Anglii prasê rotacyjn¹ drukuj¹c¹
dziesiêæ razy szybciej ni¿ prasa p³aska, typu gutenbergowskiego.
1816-1824 Francuz Joseph Niepce (1765-1833) reprodukowa³ obrazy na
cynkowych arkuszach powleczonych asfaltem, a nastêpnie utrwala³ je, tworz¹c
heliograwiurê.
1832 Belg Joseph Plateau i Austriak Simon von Stampfer zbudowali ko³a
stroboskopowe, których ruch stwarza iluzjê ruchowego obrazu. Pierwszy krok
ku wynalazkowi filmu.
1832 Rosjanin Pawe³ Szlling zbudowa³  w Petersburgu pierwszy telegraf
elektryczny, ³¹cz¹cy Pa³ac Zimowy z Ministerstwem Transportu.
1835 Anglik Charles Babbage (1792-1871) zademonstrowa³ Szwedzkiej
Akademii Nauk swoj¹ maszynê ró¿niczkow¹, która mia³a wykonywaæ operacje
matematyczne na podobnej zasadzie jak nowoczesne komputery. Nie zosta³a
jednak ukoñczona..
1840-1844 Samuel Finley Morse (1791-1872) zbudowa³ telegraf
elektryczny, a co wa¿niejsze opracowa³ specjalny kod telegraficzny.
1839 Francuz Louis Daguerre (1789-1851), kontynuuj¹c eksperymenty
Niepce`a odkry³, i¿ jest mo¿liwe wywo³anie za pomoc¹ pary rtêci obrazu
wytworzonego na p³ycie srebrnej poddanej dzia³aniu par jodyny. Dagerotypy
by³y pocz¹tkiem fotografii. 
1844 Niemiec Friedrich Keller wynalaz³ technikê produkcji papieru z
celulozy.
1846 Amerykanin Richard Hoe skonstruowa³ prasê rotacyjn¹ o du¿ej
wydajnoœci i szybkoœci, co umo¿liwi³o rozwój prasy wielkonak³adowej.
1850 pierwsze podmorskie kable telegraficzne po³o¿ono pod kana³em La
Manche miêdzy Calais (Francja) i Dover (Anglia), ³¹cz¹c Wielk¹ Brytaniê z
kontynentem europejskim.
1852 . Anglik William Talbot (1800-1877) udoskonali³ fotografiê. Zajmowa³
siê reprodukcj¹ obrazów przez ich rozbicie na punkty za pomoc¹ rastra. 
1855 . Amerykanin David Hughes uzupe³ni³ telegraf teledrukark¹.
1857 . Francuz Leon de Martinville wynalaz³ do zapisu dŸwiêku fonoautograf,
stosuj¹c membranê przenosz¹c¹ drgania powietrza na rysik zapisuj¹cy.
1861 Niemiec Johann Reiss skonstruowa³ pierwszy elektryczny telefon z
mikrofonem, jednak  przenosi³ on jedynie tony, nie g³os ludzki. 
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1866 . pod Atlantykiem po³o¿ono podmorski kabel telegraficzny. 
1867 Charles Wheatstone zmodyfikowa³ nadajnik telegrafu Morse`a i do
sterowania nadawaniem depesz zastosowa³ wynalezion¹ przez siebie taœmê
perforowan¹, potem u¿ywan¹ do wprowadzania danych do pierwszych
komputerów.
1867 Amerykanin Christopher Sholes zbudowa³ maszynê do pisania. Jej
produkcj¹ zaj¹³ siê  Remington.
1870 pierwsza telegraficzna linia Londyn-Kalkuta po³o¿ona przez
Europejsk¹ Liniê Telegraficzn¹  
1872 . Fotograf Muybridge robi pierwszy zestaw fotografii sekwencyjnych
pokazuj¹cych fazy ruchu.
1874 . Thomas Alva Edison (1847-1931) amerykañski wynalazca, ulepsza
telegraf, konstruuj¹c multipleks, pozwalaj¹cy równoczeœnie wysy³aæ jednym
przewodem cztery depesze. 
1876 Amerykanin Aleksander Bell (1847-1922) wynalaz³ telefon. 
1877 Thomas Alva Edison, buduje fonograf, pierwsze sprawne urz¹dzenie
do zapisywania i odtwarzania dŸwiêków. 
1877 . Edison stosuje w mikrofonie kr¹¿ek z sadzy, ogromnie polepszaj¹c
dzia³anie telefonu.
1879 . Edison stosuje w pró¿niowej bañce szklanej zwêglone w³ókno
bawe³niane, które ¿arzy siê jasnym œwiat³em przez wiele godzin. Wynajduje
lampê ¿arow¹, daj¹c Ÿród³o œwiat³a  - ¿arówkê - oraz model lampy
elektronowej, podstawowej dla radiofonii.
1884 Paul Nipkow (1860-1940) wynalaz³ urz¹dzenie mechanicznego
przekazywania obrazu telewizyjnego.
1886 Otmar Mergenthaler wynalaz³ linotyp, maszynê do sk³adania i
odlewawania wierszy drukarskich.
1887 . Emile Berliner otrzymuje patent USA na gramofon, urz¹dzenie do
odczytu z p³yty o zapisie rowkowym bocznym, obracaj¹cej siê 78 obr./min/
.
1888 . George Eastman produkuje pierwszy prosty aparat fotograficzny
Kodak i wywo³uje filmy klientów.
1888 . odkrycie i opisanie fal radiowych przez Aleksandra Hertza.
1889 . Amerykanin Hermann Hollerith (1860-1929) zbudowa³ sorter oparty
na kartach dziurkowanych, które potem by³y powszechnie stosowane do
wprowadzania danych statystycznych. 
1890 . Chorwat Nikola Tesla (1856-1943) udoskonali³ system nadawania
radiowego.
1891 . Francuski fizyk Gabriel Lippman wynalaz³ fotografiê kolorow¹.
1891 Thomas Alva Edison opatentowa³ kamerê filmow¹ wraz z
kinetoskopem, aparatem do ogl¹dania filmu przez jednego widza.
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1894 . W³och Guglielmo Marconi (1874-1937) przeprowadzi³ pierwsze
eksperymenty z radiotechnik¹.
1895 . Francuzi, bracia August i Louis Lumiere pokazali pierwszy film
“Wyjœcie z fabryki”. Rok oficjalnego powstania kina.
1895 . Niemiec Schiffmacher skonstruowa³ aparat fotograficzny ze zwijan¹
b³on¹.
1896 Rosjanin Aleksandr Stiepanowicz Popow skonstruowa³ antenê oraz
rejestrator elektrycznoœci, przyczyniaj¹c siê do rozwoju radiokomunikacji.
1900 . Duñczyk Waldemar Poulsen wynalaz³ metodê magnetycznej rejestracji
dŸwiêków, otwieraj¹c w ten sposób drogê do wynalazku magnetofonu.
1901 . Amerykanin Reginald Fessenden jako pierwszy przekaza³ g³os na
odleg³oœæ bez poœrednictwa przewodów. .
1901 . Marconi przes³a³ drog¹ radiow¹ sygna³ telegraficzny miêdzy Europ¹ a
Ameryk¹.
1904 Szklane lampy diody Johna Fleminga staj¹ siê podstaw¹ sprzêtu
radiowego.
1906 . Amerykanin Lee de Forest (1873-1961) wynalaz³ audion,
trójelektrodow¹ lampê, przyspieszaj¹c rozwój radiofonii.
1907 . pierwsze automatyczne centrale telefoniczne dzia³aj¹ w Europie.
1907 . Francuz Eduard Moulin udoskonala fototelegrafiê.
1909 . Radiotelegrafia ratuje tysi¹c siedemset osób z ton¹cego statku.
1915 . Lee de Forest skonstruowa³ pierwszy radioodbiornik na lampach
elektronowych.
1916 . H.T. Kalmus opracowa³ technikê kolorowego filmu znan¹ pod nazw¹
Technicolor.
1922 . rozpoczêcie nadawania regularnych publicznych audycji radiowych w
Stanach Zjednoczonych, Francji, Anglii i Zwi¹zku Radzieckim, a wkrótce
potem w innych krajach.
1923 Amerykanin pochodzenia rosyjskiego Wladymir Zworykin wynalaz³
ikonoskop, czyli telewizyjn¹ lampê elektronow¹.
1923 pierwsze doœwiadczenia telewizji mechanicznej przez Szkota Johna
Bairda (1888-1946).
1924 . nadawanie na falach krótkich audycji radiowych dla zagranicy .
1925 . wynalazek transmisji radiowej z modulowan¹ czêstotliwoœci¹ fali (FM).
1925 . pierwszy elektrofon, czyli gramofon, który wzmacnia³ dŸwiêk
elektronicznie.
1927 John Baird zademonstrowa³ system nadawczy telewizji.
1928 . John Baird przeprowadzi³ pierwsze eksperymenty z telewizj¹ kolorow¹.
1929 BBC zaczê³a nadawaæ pierwsze programy telewizyjne.
1929 . powstanie pierwszego filmu dŸwiêkowego “Œpiewak jazzowy”.
1929 . narodziny telewizji w Niemczech.
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1930 . W³adymir Zworykin wynalaz³ sprawnie dzia³aj¹c¹ kamerê telewizyjn¹.
1931 . wytwórnia RCA Victor (USA) demonstruje p³ytê z grubego bakelitu o
podwójnej gêstoœci zapisu i prêdkoœci 33 1/2 obr./min..
1931 Alan Blumlein opracowuje dla wytwórni Columbia p³ytowy zapis
stereofoniczny.
1933 . pierwsze transmisje czysto elektronicznej telewizji w USA.
1934 W³adymir Zworykin wynalaz³ kineskop.
1935 . Niemiecka firma AEG przedstawia plastikow¹ taœmê do nagrywania
dŸwiêku.
1936 . Matematyk Alan Turing przedstawia projekt maszyny matematycznej,
model komputera.
1937 . Amerykaninn Howard Aiken zaprojektowa³ komputer z przekaŸnikami
elektromagnetycznymi.
1938 . odkrycie elektrofotografii, kopiowania na zwyk³ym papierze.
1940 . pierwszy magnetofon wyprodukowany przez niemieck¹ firmê
Telefunken.
1941 . Niemiec Konrad Zuse buduje kalkulator sterowany programem,
prototyp komputera.
1946 . Chester Carlson wynalaz³ kserografiê.
1946 . uruchomienie w USA pierwszego elektronicznego komputera ENIAC,
który sk³ada³ siê z 17 tysiêcy lamp, wa¿y³ 30 ton, wykonywa³ 5 tysiêcy operacji
na sekundê i kosztowa³ 600 tysiêcy dolarów.
1948 . wynalezienie tranzystora w Laboratorium Bella (USA).
1948 . odkrycie holografii przez Denisa Gabora.
1951 . przestawienie przez in¿yniera Freunda maszyny do fotosk³adu.
1951 . Stefan Kudelski i Max Grunding skonstruowali przenoœne
magnetofony reporterskie.
1951 . rozpoczêcie nadawania w Stanach Zjednoczonych pierwszych
programów telewizji kolorowej.
1951 . przeprowadzenie udanych prób ze stereofoni¹ we Francji.
1953 . powstanie systemu telewizji kolorowej NTSC w USA.
1956 . po³o¿enie podwodnego kabla telefonicznego miêdzy Europ¹ a
Ameryk¹.
1956 . studyjny magnetowid firmy Ampex (USA).
1957 . wystrzelenie w ZSRR pierwszych sztucznych satelitów Ziemi, Sputnika
1 i 2.
1958 . powstanie drugiej generacji komputerów, w której zast¹piono lampy
elektroniczne tranzystorami.
1959 . Jack Kilbu (USA) konstruuje uk³ad scalony.
1960 . skonstruowanie przez Theodore Maimana w USA lasera.
1961 . wystrzelenie pierwszego cz³owieka w Kosmos, Jurij Gagarin na
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pok³adzie statku kosmicznego Wostok 1.
1962 . nadanie pierwszej miêdzykontynentalnej transmisji telewizyjnej via
satelita Telstar, pocz¹tek “globalnej wioski”.
1963 . firma Philips demonstruje taœmê magnetofonow¹ w kasecie, tzw.
kompaktow¹, dla firmowych dyktafonów. Noœnik staje siê standardem nagrañ
audio. 
1964 . Douglas Engelbart dla sterowania kursorem konstruuje “mysz” oraz
projektuje okna ekranowe po³¹czone systemem odnoœników.
1965 . I. Sutherland konstruuje Head-Mounted Display (HMD), specjalny
kask z wmontowanymi dwoma ma³ymi ekranami telewizyjnymi do obserwacji
przestrzennych obrazów. Zapowiada to stymulacjê tzw. wirtualnej
rzeczywistoœci (VR, virtual reality).
1965 . powstanie systemu satelitarnego INTELSAT.
1967 . Ray Dolbu (Anglia) demonstruje urz¹dzenie do redukcji szumów przy
nagraniach magnetofonowych.
1969 . pierwszy spektakl telewizji kosmicznej, l¹dowanie Neila Armstronga na
Ksiê¿ycu ogl¹da na ¿ywo 600 milionów telewidzów na ca³ym globie.
1969 . wynalezienie wideokasety do nagrañ obrazu i dŸwiêku .
1969 . powstaje sieæ komputerowa, ³¹cz¹ca cztery oœrodki uniwersyteckie w
USA, finansowana przez ARPA, zwiastun Internetu.
1971 . wynalezienie mikroprocesora Intel 4004.
1972 . przeprowadzenie pierwszych eksperymentów w wideotekstem w Anglii.
1972 . cyfrowy zapis magnetofonowy - wytwórnia Denon.
1973 . pierwszy geostacjonarny satelita telekomunikacyjny.
1973 dr Martin Cooper z Motoroli przeprowadzi³ pierwsz¹ rozmowê przez
telefon komórkowym.
1974 . powstanie czwartej generacji komputerów, mikrokomputery Altair i
Micral.
1975 . japoñskie firmy Sony i JVC przedstawiaj¹ systemy magnetowidów
kasetowych, standardem staje siê  system VHS firmy JVC 
1976 . pojawienie siê pierwszych gier wideo na rynku amerykañskim.
1976 . w gara¿u w Palo Alto (Kalifornia) powstaje mikrokomputer Apple I,
zbudowany przez Stephena Wozniaka oraz Paula Jobsa.z prostych
elektronicznych czêœci ze sklepu. 
1976 . zastosowanie eksperymentalne œwiat³owodów w telefonii.
1978 . rozpoczêcie produkcji ma³ych komputerów osobistych.
1978 . powstanie systemu wideodysku (p³yty wideo).
1980: we Francji uruchomiono system telefoniczny Minitel, zapewnia³
telefoniczny dostêp do baz danych oraz pogaduszki tekstowe 
1980 . firma Sony wprowadza przenoœny odtwarzacz  kaset kompaktowych,
bez funkcji nagrywania, wyposa¿ony w ma³e s³uchawki pod nazw¹  Walkman.
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.
1980: we Francji holograficzny film pokazywa³ lec¹c¹ gêœ.
1981 . IBM wprowadza mikrokomputer Personal Computer (PC), ustalaj¹c
standard komputerów osobistych.
1981: firma Tandy kunstruuje przenoœny komputer .
1981: BITNET ³¹czy komputery uniwersyteckie na ca³ym œwiecie.
1982 . Philips wprowadza na rynek system zapisu dŸwiêku na p³ycie metod¹
cyfrow¹, muzycznych p³yt CD, oraz odtwarzaczy laserowych (dyskofony).
1982 . USA Today jako pierwszy dziennik jest drukowany równoczeœnie w
wielu miastach amerykañskich.
1982: Indentyfikacja numeru telefonicznego (caller ID). 
1983: Apple konstruuje Lisê, pierwszy mikrokomputer z graficznym
interfejsem. 
1985: Sony miniaturyzuje radio do wielkoœci karty kredytowej. 
1985 . w samochodach montowane s¹ analogowe telefony komórkowe. 
1987 . japoñska firma Sanyo wprowadza domowy magnetofon z systemem
Dolby Surround daj¹cy efekty dŸwiêkowe sal koncertowych.
1988 . Niemiecka firma Fraunhofer opatentowa³a nowy standard kompresji
dŸwiêku - wprowadzenie plików mp3.
1988 . wystrzelenie satelity telewizyjnego  Astra w systemie DBS.
1990 Tim Berners-Lee tworzy schemat protoko³ów sieci WWW .
1991 Hypertext Markup Language (HTML) pomaga tworzyæ World Wide Web,
system prezentacji graficznej w Internecie.
1994 Hewlitt Packard ³¹czy drukarkê, kopiarkê i faks w jednym urz¹dzeniu. 
1994  wyszukiwarka internetowa Yahoo 
1995 . pojawia siê p³yta DVD pozwalaj¹ca na rejestracjê ca³ych filmów.
1995 . firma Sony pokazuje telewizor z p³askim ekranem.
1996 . pojawiaj¹ siê internetowe wydania on-line g³ównych dzienników i
tygodników.
1997 . firma Sony wprowadza amatorskie kamery cyfrowe.
1997 . upowszechnienie systemu GSM telefonii komórkowej.
2000 . pojawiaj¹ siê pierwsze cyfrowe aparaty fotograficzne powszechnego
u¿ytku.
2000 . ksi¹¿ki zaczynaj¹ mieæ formê elektroniczn¹, e-book.
2001 . Apple Computers wprowadza na rynek odtwarzacze do plików mp3 -
iPody. Mog¹ pomieœæ w swej podstawowej wersji 20 gigabajtów pamiêci, do 15
tysiêcy piosenek i utworów muzycznych. 



270


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267

