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  Badacze kultury – np. Paul Levison, 
Neil Postman czy Jeremy Rifkin – 
twierdz¹, ¿e jej rozwój mo¿na ³¹czyæ 
z rozwojem komunikacji. Marshall
McLuhan wyodrêbnia w zwi¹zku 
z tym epoki – epokê Mowy (czas 
Opowieœci i Pos³añców), epokê Pis-
ma (czas Opisu, Poczty), oraz epokê
TV i PC (czas Obrazu, Poczty elek-
tronicznej). Rzeczywiœcie, ewolucja 
cz³owieka doœæ dok³adnie pokazuje 
nam, jak zmienia³y siê formy komu-
nikacji. W najwczeœniejszej fazie ko-
munikacja przebiega³a na poziomie 
prostych sygna³ów i znaków. Porozu-
miewanie siê nie nastêpowa³o za po-
moc¹ wypowiadanych s³ów - g³ówn¹
rolê odgrywa³y takie bodŸce, jak za-
pachy, obrazy czy dŸwiêki podobne 
do odg³osów zwierz¹t. Wraz z roz-
wojem i powiêkszaniem objêtoœci 
mózgu cz³owiek wszed³ w erê mowy 
i jêzyka. Era ta trwa od tamtej pory 
i towarzyszy ka¿demu nastêpnemu 
etapowi rozwoju ludzkoœci. „Mowa 
– pisze Walery Pisarek - umo¿liwi³a 
cz³owiekowi miêdzy innymi komu-
nikowanie nie tylko o tym, co w³aœ-
nie siê zdarza ale te¿ o tym, co by³o. 
Mowa stworzy³a cz³owieka komu-
nikatora, a on, homo communicans, 
stworzy³ kulturê”. Moment, w któ-
rym cz³owiek zacz¹³ pos³ugiwaæ siê 
mow¹, nazywamy pierwsz¹ rewolu-
cj¹. Przyczynê jej powstania mo¿emy 
hipotetycznie przypisywaæ zabawie 
g³osem, teorii echa czy boskiej opa-
trznoœci. Œrodki wykorzystywane do 
tego, aby mówiæ, stanowi¹ elementy 
biologicznego wyposa¿enia cz³owie-
ka, st¹d wynika naturalnoœæ i pierw-
szeñstwo tego rodzaju komunikacji. 

1. Pismo

  Ponad cztery tysi¹ce lat temu po-
wstanie pisma klinowego zapocz¹t-
kowa³o drug¹ rewolucjê w komu-
nikacji miêdzyludzkiej. Jeœli mowa 
stworzy³a cz³owieka, to pismo jest 
fundamentem ludzkiej cywilizacji 
i kultury. Pocz¹tkowo pismo mia³o 
charakter obrazkowy, czyli piktogra-
ficzny. Pismo zapobiega³o zapomina-
niu czy zmienianiu informacji, oraz 
doprowadzi³o do wykszta³cenia siê 
specjalnej grupy ludzi odpowiedzial-
nych za pisanie i odczytywania infor-
macji pod dyktando swoich w³adców 
(choæ minê³y wieki i dostêp do nauki 
pisania i czytania jest powszechny - 
wci¹¿ istniej¹ kraje, gdzie odsetek 
analfabetyzmu siêga nawet 20%). 
Z czasem coraz bardziej upraszcza-
no formê zapisu, rezygnuj¹c z wielu 
szczegó³ów graficznych, zastêpuj¹c 
obrazki kreskami w uk³adzie piono-
wym i poziomym, w efekcie czego 
pismo przekszta³ci³o siê w system 
zapisu kreskowego, a liczba znaków 
uleg³a redukcji do ok. 500. Kolejne 
tysi¹clecia sprawi³y, ¿e pismo ewo-
luowa³o i komplikowa³o siê do tego 
stopnia, ¿e Platon – w dialogu Faj-
dros – stwierdzi³: „(...) naprawdê 
filozofem jest tylko ten, kto rzeczy 
najwa¿niejszych nie powierza pismu, 
lecz wy³¹cznie przekazuje je ustnie”. 
Platon, który prawdopodobnie jako 
pierwszy zainteresowa³ siê mediami, 
zauwa¿y³, ¿e wcale nie jest obojêtne, 
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jakimi metodami i za pomoc¹ jakich 
narzêdzi wyra¿a siê myœli. Choæ by³ 
wspania³ym pisarzem – do pisma 
jako medium podchodzi³ z g³êbok¹ 
nieufnoœci¹. Twierdzi³ ¿e pismo nie 
jest w stanie przekazaæ wiedzy i mo¿e 
byæ pomocne tylko tym, którzy ju¿ tê 
wiedzê posiadaj¹. Twierdzi³ te¿, ¿e 
noœnikiem prawdziwej wiedzy mo¿e 
byæ tylko cz³owiek pos³uguj¹cy siê 
mow¹. „Ten wynalazek niepamiêæ 
w duszach ludzkich posieje, bo cz³o-
wiek, który siê tego wyuczy przesta-
nie æwiczyæ pamiêæ... Wiêc to nie jest 
lekarstwo na pamiêæ, tylko œrodek na 
przypominanie sobie... Uczniom swo-
im dasz tylko pozór m¹droœci, a nie 
m¹droœæ prawdziw¹. Posi¹d¹ bowiem 
wielkie oczytanie bez nauki i bêdzie 
siê im zdawa³o, ¿e wiele umiej¹, a po 
wiêkszej czêœci nie bêd¹ umieli nic i 
tylko obcowaæ z nimi bêdzie trudno; 
to bêd¹ mêdrcy z pozoru, a nie ludzie 
m¹drzy naprawdê”. 
  Platon rozumia³, jak¹ si³ê niesie ze 
sob¹ s³owo pisane, jak wielka moc ma 
informacja i dostêp do niej. Jak wielu 
wspó³czesnych w³adców – uznawa³ 
dostêp do niektórych wiadomoœci za 
spo³ecznie szkodliwy i niepotrzebny. 

2. Druk

 Kolejn¹ rewolucj¹, jaka dokona³a siê 
w dziedzinie komunikacji, by³o wyna-
lezienie druku. Po ponad czterech ty-
si¹cleciach pos³ugiwania siê tylko pis-
mem rêcznym, cz³owiek móg³ zwie-
lokrotniæ liczbê odbiorców napisanego
tekstu. Johannes Gutenberg jest uzna-
wany za twórcê techniki drukarskiej. 
Jako pierwszy zacz¹³ u¿ywaæ poje-
dynczych czcionek do sk³adania ca-
³ego wyrazu, aparatury do ich odle-
wania, oraz prasy drukarskiej. Choæ 
pierwszeñstwo Gutenberga wci¹¿ 
poddawane jest krytycznej ocenie, to 
i tak ca³y œwiat uwa¿a go za prekur-
sora druku, czego œwiadectwem jest 
okreœlenie „era Gutenberga”.
  McLuhan twierdzi, ¿e cywilizacja 
opiera siê na piœmiennictwie, gdy¿ 
piœmiennoœæ stanowi jednolite prze-
tworzenie kultury przez zmys³ wzroku
przed³u¿ony w przestrzeni i w czasie 
przez alfabet.  Pismo – a nastêpnie druk 
– to wynalazki, które bezsprzecznie
raz na zawsze zmieni³y tory, jakimi 
biegnie od tamtego czasu historia 
ludzkoœci. Oczywisty jest tak¿e fakt, ¿e 
wynalezienie druku wp³ywa na ludz-
koœæ tak¿e teraz. Drukowanie ksi¹¿ek 
wp³ynê³o na rozwój edukacji. Druko-
wane gazety natomiast sprawi³y, ¿e 
s³owo pisane sta³o siê bardziej popu-
larne, gdy¿ ludzie potrafi¹cy czytaæ 
i pisaæ mogli na bie¿¹co dowiadywaæ 
siê co dzieje siê w ich kraju a tak¿e za
granic¹. Kopiowanie ksi¹¿ek w daw-
nych czasach uwa¿ane by³o za zajêcie 
szlachetne, a przez to kosztowne i d³u-
gotrwa³e. Zasiêg tak kopiowanej ksi¹¿-
ki by³ ograniczony do krêgu uczonych 
i ludzi majêtnych. Wynalazek druku 
wywo³a³ prawdziw¹ rewolucjê w dzie-
dzinie komunikowania. Po raz pierw-
szy bowiem w dziejach ludzkoœci na-
sta³a okazja do poznania ksi¹¿ki przez
czytelnika rozproszonego po ca³ym 
œwiecie. Stworzy³o to wspóln¹ pod-
stawê do dyskusji na temat dzie³a, oraz 

ukszta³towa³o zbiorowoœæ nowego ty-
pu, czyli publicznoœæ. Ewolucja dru-
ku dokonuje siê dalej i to na naszych 
oczach. Bezsprzecznie druk odgrywa 
najwa¿niejsz¹ rolê w rozwoju eduka-
cji, a co za tym idzie – w rozwoju ca-
³ej ludzkoœci.  Mo¿na nawet pokusiæ 
siê o stwierdzenie, ¿e druk jest odpo-
wiedzialny za wygl¹d naszych miast, 
poniewa¿ drukowaæ mo¿na praktycz-
nie na wszystkim. Wielkie kolorowe 
reklamy i inne druki wielkoformato-
we s¹ dziœ nieodzownym elementem
ka¿dego miasta. 
  Upowszechnienie druku dokona³o 
siê w b³yskawicznym tempie. Przy-
ci¹gnê³o te¿ uwagê wszystkich zain-
teresowanych propagowaniem w³as-
nych, a zwalczaniem cudzych myœli 
religijnych czy politycznych. By³ to 
pocz¹tek cenzury druków - aby prze-
ciwdzia³aæ nieprzychylnym opiniom, 
w³adze koœcielne a tak¿e œwieckie 
utworzy³y urzêdy kontroli s³ownej. 
Pañstwa wyznaniowe pali³y wszel-
kie antyreligijne rêkopisy, a czasem 
nawet ich twórców (np. Jana Husa). 
Œwiadomy zagro¿enia p³yn¹cego z 
mocy druku, Koœció³ katolicki stwo-
rzy³ szeroki plan dzia³ania, a z cza-
sem system kontrolowania i regulacji 
s³owa drukowanego poprzez stwo-
rzenie Indeksu Ksi¹g Zakazanych. 
Pañstwa takie jak Anglia czy Francja 
wspó³pracowa³y z Koœcio³em w ra-
mach odrzucania ksi¹¿ek niebezpiecz-
nych dla w³adz jeszcze do XIX w.  
„Historia cenzury w Europie Zachod-
niej – pisze Tomasz Goban-Klas  –
odzwierciedla przejœcie od w³adzy 
absolutnej do liberalnej, od autoryta-
ryzmu œredniowiecza, epoki domina-
cji tiary i korony, Koœcio³a i monar-
chii, do wieku oœwiecenia, ery wie-
dzy, rozumu i wiary w postêp”.  G³ów-
ne i ponadczasowe argumenty prze-
ciwko cenzurze, to poszanowanie dla 
wolnoœci s³owa, samorealizacji i roz-
woju osobowoœci. Karol Marks w roku 
1844 powiedzia³: „Jeœli cenzura mia-
³aby byæ praworz¹dna, musia³aby sa-
ma siê znieœæ”.

3. Prasa

   Tomasz Goban-Klas pisze, ¿e 
obiektem systematycznej analizy na-
ukowej sta³a siê dopiero póŸniejsza, 
siedemnastowieczna odmiana druku 
– druk periodyczny czyli prasa. 

„W tym bowiem wypadku od same-
go pocz¹tku by³o jasne, ¿e powsta³a 
nie tylko nowa forma upowszech-
niania ludzkiej myœli, lecz tak¿e, a 
mo¿e przede wszystkim, nowa forma 
oddzia³ywania spo³ecznego”. O ile 
akt czytania ksi¹¿ki by³ czynnoœci¹ 
rozk³adan¹ w czasie, musia³ mieæ 
swój porz¹dek oraz pocz¹tek i ko-
niec, to prasa oferowa³a wybiórcz¹ 
ale jednoczeœnie regularn¹ recepcjê. 
Prasa jako jedyne medium uto¿sa-
miana by³a ze œrodkiem masowej 
komunikacji. Wed³ug W. Pisarka pra-
sa to ogó³ zespo³owo redagowanych 
druków periodycznych, wydawanych 
nie rzadziej ni¿ raz w roku a charak-
teryzuj¹cych siê znaczn¹ aktualnoœci¹ 
treœci, wszechstronnoœci¹ tematyki, 
publiczn¹ dostêpnoœci¹ oraz anoni-
mowoœci¹ i ró¿norodnoœci¹ czytel-
ników. Autor tej definicji mówi¹c 
o aktualnoœci ma na myœli opisywa-
nie wydarzeñ i tematów bie¿¹cych. 
Wszechstronnoœæ prasy dotyczy - 
o ile nie jest to pismo bran¿owe - za-
interesowania najwa¿niejszymi dzie-
dzinami ¿ycia spo³ecznego, takimi 
jak polityka, gospodarka, zdrowie, 
kultura. Ró¿norodnoœæ osób czytaj¹-
cych anonimowo prasê wynika z jej 
du¿ej dostêpnoœci. 
 W jêzyku polskim pras¹ nazywamy 
wszelkiego rodzaju kana³y periodycz-
nego komunikowania masowego. 
Prasa zatem to radio, telewizja, czy 
kroniki filmowe. Gazeta - od w³os-
kiego terminu „gazetta”, czyli ma³a 
moneta z wizerunkiem sroki, któr¹
p³acono za jeden egzemplarz - zapo-
cz¹tkowa³a erê masowej i regularnej 
dystrybucji standardowych towarów. 
Pierwsz¹ polsk¹ gazet¹ by³ „Merku-
riusz Polski”, powsta³y w Krakowie 
u schy³ku XVII wieku. Jej treœæ mia-
³a na celu umocnienie w³adzy królew-
skiej, oraz ukazywanie reform; znik³a 
jednak po kilku numerach. Prasa wci¹¿ 
zmienia swoje oblicze - kiedyœ by³a 
elitarnym dodatkiem, dziœ to g³ównie 
noœnik reklamy, plotki i sensacji. 
  Mowa, pismo oraz druk, to trzy 
symbole rozwoju komunikacji miê-
dzyludzkiej. Pojawienie siê ka¿dego 
z nich nazywamy kolejno pierwsz¹, 
drug¹ i trzeci¹ rewolucj¹. By³y to re-
wolucje szczególnego typu, poniewa¿ 
„prawdziwa” rewolucja ma na celu
zniszczenie lub co najmniej zmodyfi-
kowanie systemu, który istnia³ przed 

ni¹. Tymczasem te trzy œrodki komu-
nikowania nie niszcz¹ swego poprzed-
nika, lecz poszerzaj¹ jego zasiêg oraz 
funkcje korzystania z nich. Mowa nie 
tylko nie zabi³a w ludziach zdolnoœci 
do nieartyku³owanego postrzegania
i prze¿ywania piêkna, przyjemnoœci 
i strachu, ale nawet te i inne emocje
zintensyfikowa³a. Pismo nie spowo-
dowa³o zubo¿enia zasobu u¿ywanych 
s³ów, lecz przyczyni³o siê do ich roz-
woju i ci¹g³ego udoskonalania. Sama 
œwiadomoœæ, ¿e s³owo napisane mo¿e 
trafiæ do setek tysiêcy czytelników, 
sprzyja i zachêca do tworzenia.  

4. Telegraf i telefon

  Od najdawniejszych czasów ludzie 
poszukiwali sposobu pozwalaj¹cego 
na szybkie porozumiewanie siê, na 
pokonanie ograniczenia komunikacyj-
nego w postaci odleg³oœci. Jednym 
z rozwi¹zañ by³y ró¿norodne syste-
my sygnalizacyjne, takie jak sygna³y 
dymne czy umowne znaki rêkoma. 
Ciekawoœæ i chêæ doskonalenia po-
siadanych narzêdzi komunikacyjnych 
by³a motywem powstania pierwszego 
telegrafu, stworzonego przez Samuela 
Morse`a. By³o to bardzo proste i prak-
tyczne urz¹dzenie. Nadawca u¿ywa 
przycisku do wypuszczenia serii d³u-
gich i krótkich sygna³ów, które s¹ 
automatycznie zaznaczane na drugim
koñcu linii w postaci kropek i kresek. 
Urz¹dzenie i kod Morse’a sta³y siê 
miêdzynarodowym standardem. 
Skonstruowany wtedy kod, odpowia-
daj¹cy ka¿dej literze alfabetu, u¿ywa-
ny jest a¿ do dzisiaj. Telegraf przy-
czyni³ siê do wzmocnienia pozycji i 
wzrostu miêdzynarodowych korpora-
cji, rozwoju kolei miêdzykontynen-
talnych czy lokalnych, zmiany sposo-
bu prowadzenia dzia³añ wojennych, 
przyœpieszenia oraz rozwoju œrodków 
masowego przekazu. Na wysy³aniu 
informacji prasowych przy pomocy 
telegrafu oparta by³a idea Associated 
Press, czyli przekazywanie najwa¿-
niejszych informacji z kraju w kilku 
jêzykach do jak najwiêkszej iloœci 
pañstw. Dziêki telegrafowi wiado-
moœci z dowolnego miejsca na Ziemi 
mog³y dotrzeæ do innego w ci¹gu tego 
samego dnia. Pierwsza linia telegra-
ficzna w Polsce powsta³a w roku 1852 
wzd³u¿ kolei Warszawsko-Wiedeñ-
skiej. 
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