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  Rozwój telegrafii odbywa³ siê w 
szybkim tempie, co dyktowane by³o 
ówczesnymi potrzebami gospodar-
czymi oraz militarnymi. Nastêpc¹ 
telegrafu by³a ³¹cznica telegraficzna, 
potem sieci abonenckie. Tym samym
powsta³a ³¹cznoœæ pomiêdzy Afryk¹, 
Europ¹ i Azj¹. Jak pisze M. McLu-
han, „drukowanie przy u¿yciu rucho-
mych czcionek by³o pierwszym ro-
dzajem mechanizacji z³o¿onego rze-
mios³a i sta³o siê archetypem wszel-
kiej nastêpuj¹cej po nim mechaniza-
cji. Eksplozja telegraficzna przed³u¿y-
³a umys³ i g³os cz³owieka, prowadz¹c 
do odnowienia na œwiatow¹ skalê 
dialogu pomiêdzy ludŸmi”. Po tele-
grafie przyszed³ czas na telefon, a 
wszystko to w okresie zaledwie kil-
kudziesiêciu lat. O ile telegram roz-
wi¹zywa³ problem z przesy³aniem 
wiadomoœci pisanych, o tyle telefon 
da³ mo¿liwoœæ naturalnej komunika-
cji g³osowej. Pod koniec XIX wieku 
wprowadzono w stolicach europejs-
kich sieæ telefoniczn¹ umo¿liwiaj¹c 
miejskim elitom sta³¹ ³¹cznoœæ, utrzy-
mywanie kontaktów towarzyskich i 
zawodowych. Ale jednoczeœnie wy-
nalazek zmniejsza³ liczbê kontaktów 
bezpoœrednich czyli twarz¹ w twarz”.  
Dziœ nie sposób sobie wyobraziæ ko-
munikacji miêdzyludzkiej bez pomo-
cy telefonu, a coraz czêœciej - nawet 
bez pomocy telefonu komórkowego. 
Pierwsz¹ rozmowê telefoniczn¹ prze-
prowadzi³ Alexander Graham Bell 
10 marca 1876 roku. Telefon wkrót-
ce zmieni³ sposób porozumiewania 
siê ludzi na odleg³oœæ. Zamiast pisaæ 
list czy umawiaæ siê na spotkanie - 
wystarczy teraz podnieœæ s³uchawkê. 
Nikt z nas nie wyobra¿a sobie ju¿ 
¿ycia bez telefonu, co najmniej sta-
cjonarnego. Tak zwan¹ „komórkê”, 
czyli telefon bezprzewodowy, posia-
daj¹ dzisiaj prawie wszyscy. Te mo-
bilne urz¹dzenia pe³ni¹ dziœ kilka 
funkcji naraz. Za ich pomoc¹ mo¿na 
nie tylko skontaktowaæ siê, z kim 
chcemy, ale te¿ zlokalizowaæ nasze 
po³o¿enie dziêki wbudowanej nawi-
gacji, czy po prostu pograæ w inter-
aktywn¹ grê dziêki po³¹czeniu z In-
ternetem.

5. Radio

  Radio to kolejny przyk³ad wyna-
lazku, którego idea „wisia³a w po-
wietrzu”. W 1886 roku m³ody ba-
dacz niemiecki Heinrich Hertz do-
œwiadczalnie wykaza³ istnienie takich 
fal, dzisiaj zwanych radiowymi. Skon-
struowa³ proste urz¹dzenie sk³adaj¹ce 
siê z dwóch cewek, z których jedna 
by³a oscylatorem fal, czyli genera-
torem drgań elektrycznych, a druga 
ich odbiornikiem. By³a to pierwsza 
demonstracja zjawiska ³¹cznoœci bez-
przewodowej. Dopiero jednak W³o-
chowi Gugliemo Marconiemu uda³o 
siê po³¹czyæ wiedzê swoich poprzed-
ników i wykorzystaæ fale radiowe do 
przenoszenia dŸwiêku. 
  Tak narodzi³a siê kolejna forma 
komunikowania - radio. Pocz¹tkowo 
przekazywa³o ono tylko sygna³y 
Morse’a, a nie g³os czy muzykê. 
Nieca³e dziesiêæ lat póŸniej Lee de 
Forest stworzy³ przyrz¹d do genero-
wania, modulowania i wzmacniania 
fal radiowych. Powsta³o wiêc to, co 
potrzebne do transmitowania przez 
radio dŸwiêki. Kolejne dziesiêæ lat - 
Polskie Radio w Warszawie otrzymu-
je koncesjê na nadawanie programów 
i rozpoczêcie dzia³alnoœci. Radio jako 
œrodek przekazywanie informacji jest 

skuteczniejsze od prasy, poniewa¿ 
jest w sta³ym kontakcie z odbiorc¹, 
w sposób ci¹g³y dostarcza nowych 
informacji.

6. Kino

  Prze³om wieku XIX i XX przy-
niós³ urzeczywistnienie siê marzenia 
o o¿ywieniu obrazu. Apetyt roœnie 
w miarê jedzenia - to stare francuskie 
przys³owie najlepiej oddaje motywa-
cje braci Lumiére. Urz¹dzili oni pier-
wszy publiczny pokaz kinematogra-
fu. Pocz¹tkowe rozrywkowe filmiki, 
scenki rodzinne czy skecze, mia³y byæ 
rozrywk¹ dla weso³ych miasteczek. 
Wkrótce jednak - i niespodziewanie 
- Auguste i Louis Lumiére stali siê 
bohaterami, podmiotami miêdzynaro-
dowej kariery nowego instrumentu 
komunikowania. 
  Na powstanie kina sk³ada siê co 
najmniej kilka wynalazków, odkryæ 
z wielu dziedzin - chocia¿by takiej, 
jak medycyna. Chodzi w tym wy-
padku o odkrycie zjawiska bezw³ad-
noœci wzroku, polegaj¹ca na zacho-
waniu przez siatkówkê widzianego 
przez u³amek sekundy obrazu. Stro-
boskop czy zootrop to prymitywne 
urz¹dzenia pozwalaj¹ce na o¿ywienie 
obrazu. Wynalezienie ¿elatynowo-
bromowej techniki fotograficznej czy 
b³ony celuloidowej, to kolejne kroki 
przybli¿aj¹ce ludzkoœæ do powstania 
filmu. Synchronizacja dŸwiêku z ob-
razem i u¿ycie prostych technik tri-
kowych, takich jak przenikanie ujêæ, 
to z kolei zwieńczenie prac nad pierw-
szym kinoteatrem. Natychmiastowy 
rozwój i fascynacja nowym wynalaz-
kiem to zas³uga nie mieszkańców 
wielkich miast, którzy mieli do wy-
boru teatry czy kabarety, lecz raczej 
prowincji, ³akn¹cej taniej i wielko-
miejskiej rozrywki. 
  Film - w odró¿nieniu od teatru - 
by³ od razu przedsiêwziêciem komer-
cyjnym, dostêpnym przede wszyst-
kim dla ubogich warstw spo³eczeñ-
stwa. W zwi¹zku z tym w³adze pañ-
stwowe cenzurowa³y dok³adnie ka¿-
d¹ produkcjê, oraz narzuca³y granice 
wieku dla ogl¹daj¹cych. Kino na 
zawsze i skuteczne wypar³o teatr 
z umys³ów m³odzie¿y. Do dziœ 
uczêszczamy tam jak do miejsca wy-
j¹tkowo ekskluzywnego i szanowane-
go. Podczas gdy kino pokazuje nam 
prawie zawsze cudowny œwiat, pe³en 
piêknych kobiet i mê¿czyzn, mocnych 
prze¿yæ. To w³aœnie zainteresowanie 
filmem ukszta³towa³o kulturê maso-
w¹, dziêki produkcji œwiata fantazji, 
w który ka¿dy móg³ siê przenieœæ na 
czas trwania seansu. Na przestrzeni 
dwunastu lat w samych Niemczech 
iloœæ kin wzros³a z dwóch do ponad 
trzech tysiêcy. W Krakowie, nieco 
ponad rok po pierwszej premierze 
braci Lumiére, odby³ siê pierwszy 
seans filmowy.
 
7.  Historia telewizora

  Do powstania radia przyczyni³o siê 
wielu twórców-konstruktorów, takich 
jak Nicola Tesla, Aleksander Popow 
czy Guglielmo Marconi – tak te¿ 
by³o w przypadku telewizji. Pomys³y 
transmisji na odleg³oœæ nieruchomych 
obrazów powstawa³y ju¿ od po³owy 
XIX wieku. Paul Nipkow czy John 
Baird, to jedne z wielu nazwisk ludzi, 
którzy brali czynny udzia³ w kolejnej 
rewolucji komunikowania masowe-
go. Po prawie 50 latach eksperymen-
towania, w 1923 roku w Pittsburgu 

Vladimir Zworikin zademonstrowa³ 
prymitywny, ale w pe³ni dzia³aj¹cy 
uk³ad telewizyjny. Po kolejnych dzie-
siêciu latach zaczêto nadawaæ sta³e 
programy telewizyjne. Lata 20. XX 
wieku, to czas prze³omowych ekspe-
rymentów z telewizj¹ kolorow¹. 
  Dzisiaj œmia³o mo¿emy powie-
dzieæ, ¿e to w³aœnie telewizja - zaraz 
obok Internetu - jest oknem na œwiat. 
Nie musimy wychodziæ z domu aby 
dowiedzieæ siê, jaka jest pogoda, co 
wydarzy³o siê w kraju i za granic¹, 
czy wzi¹æ udzia³ w telewizyjnym te-
leturnieju. W³¹czaj¹c telewizor staje-
my siê uczestnikami wojny, kongre-
su, zabawy, czy mistrzostw œwiata; 
rewia mody czy polowanie na kro-
kodyle i rekiny to tak¿e zwyczajna 
codziennoœæ. Jesteœmy uczestnikami 
bez ponoszenia odpowiedzialnoœci - 
w ka¿dej chwili mo¿emy prze³¹czyæ 
program. Telewizor sukcesywnie 
przekszta³ca siê w urz¹dzenie wielo-
rakiego u¿ytku, element miêdzynaro-
dowej sieci informacyjnej. Daje po-
czucie w³adzy, poniewa¿ ka¿dy u¿yt-
kownik mo¿e sam wywo³aæ obraz, na 
jaki ma w³aœnie ochotê. Przy u¿yciu 
DVD czy nagrywarki telewizyjnej 
ogl¹da co chce i kiedy chce nie bêd¹c 
skazanym na ramówkê programow¹.
  Wspó³czesna nauka daje nam wie-
dzê na temat szkodliwoœci telewizji, 
podpowiada, jak zapobiegaæ uzale¿-
nieniu od szklanego ekranu - a jedno-
czeœnie podsuwa nam pod nos tele-
rozrywkê, i to na ka¿dym poziomie 
rozwoju cz³owieka, od malucha do 
starca. Choæ wiemy, ¿e telewizja bez-
poœrednio wp³ywa na nasz uk³ad ner-
wowy i system emocji, nie oddzia³u-
j¹c przy tym na intelekt, wci¹¿ spê-
dzamy przed ekranem nawet kilka-
naœcie godzin dziennie. Ruch na ekra-
nie przyci¹ga wzrok, a jego czêstotli-
woœæ nie pozwala na zrozumienie i 
refleksjê. Badania wykazuj¹ równie¿ 
i¿ dzieci, które spêdzaj¹ za du¿o cza-
su przez telewizorem, póŸniej, w trak-
cie czytania, nie obejmuj¹ wzrokiem 
linijki, lecz ca³¹ kartkê, tak jak ekran. 
Takie zaburzenia prowadz¹ do prob-
lemów z czytaniem i pisaniem, braku 
koncentracji, za to u³atwiaj¹ granie 
w gry komputerowe.

8.  Komputer i Internet

  Presti¿owy magazyn „Time” ka¿de-
go roku wybiera Cz³owieka Roku. 
W roku 1983 nast¹pi³a zmiana i za-
miast Cz³owieka Roku przyzna³ tytu³ 
Maszynie Roku, komputerowi IBM 
PC. Czy mo¿na bardziej spektakular-
nie wyraziæ swoje uznanie dla kom-
putera i roli, jak¹ spe³nia w naszym 
¿yciu? Chyba nie, skoro postawiono 
na równi cz³owieka z maszyn¹. Dziœ 
komputery s¹ wszêdzie - w domu, 
w biurze, w samochodzie, pralce czy 
mikrofalówce, oraz w tysi¹cach in-
nych urz¹dzeñ u¿ywanych ka¿dego 
dnia. Spêdzamy dziêki nim wolny 
czas, pracujemy, uczymy siê. Kom-
puterowa sieæ oplataj¹ca ca³y œwiat 
³¹czy nas z innymi ludŸmi. Ta sieæ to 
Internet, bez którego nie sposób ju¿ 
mówiæ o rozwoju komputeryzacji. Te 
dwie rzeczy funkcjonuj¹ w taki silnej 
wirtualnej symbiozie, ¿e nie sposób 
opisywaæ je osobno.
   Stworzenie komputera - a raczej 
maszyny licz¹cej - wziê³o siê z po-
trzeby rachowania i obliczania. Ludz-
ki umys³ potrzebowa³ wsparcia. Po-
cz¹tkowo otrzyma³ je w postaci aba-
ka, potem liczyd³a. Pierwsze próby 
nad stworzeniem maszyny licz¹cej 

przypadaj¹ na wiek XVII, lecz do-
piero wiek XX przynosi pozytywne 
rozwi¹zania. Nie wdaj¹c siê w szcze-
gó³y dotycz¹ce konstrukcji i kolej-
nych ulepszeñ, warto wspomnieæ, ¿e 
niemiecka maszyna Z3 i amerykañ-
ski ENIAC by³y pierwszymi kom-
puterami cyfrowymi, programowal-
nymi i zdolnymi do sekwencyjnego 
rozwi¹zywania problemów. Te dwie 
maszyny uznaæ mo¿na za pierwsze 
pokolenie komputerów. 
  Kolejne lata, a¿ do dziœ, to ci¹g³e 
unowoczeœnianie komputerów i sieci 
internetowej. Znajdujemy siê obecnie 
w punkcie, kiedy komputery stacjo-
narne i osobiste znajduj¹ siê w naj-
bardziej powszechnym u¿yciu. Ich 
masowa kariera, to g³ównie zas³uga 
tego, ¿e s¹ proste w u¿yciu: nie trze-
ba mieæ ¿adnego pojêcia o tajnikach 
budowy czy oprogramowania, ¿eby  
z powodzeniem kontaktowaæ siê 
z rodzin¹ z drugiego koñca œwiata, 
czy pracowaæ przy ich pomocy. Mo¿-
na te¿ u¿ywaæ je na wiele innych 
sposobów - spe³niaj¹ rolê maszyn 
do pisania, odtwarzaj¹ muzykê, za-
stêpuj¹ telewizor, radio czy telefon. 
Obecnoœæ komputera w ka¿dej sfe-
rze naszego ¿ycia - od narodzin a¿ 
do œmierci, gdy to w³aœnie komputer 
rejestruje uderzenia naszego serca - 
nie mog³a pozostaæ bez wp³ywu na 
kszta³t dzisiejszego œwiata. Kompu-
teryzacja w wiêkszym stopniu, ni¿ 
kiedyœ, decyduje o tym, jak dzia³a-
my, jak myœlimy, jak rozwi¹zujemy 
problemy czy poszukujemy odpowie-
dzi na nurtuj¹ce nas pytania. Natural-
nie, nie ma sensu nag³e nawo³ywanie 
do zaprzestania u¿ytkowania z kom-
puterów, ale wa¿ne jest, aby choæ 
zdaæ sobie sprawê z zagro¿eñ p³y-
n¹cych z u¿ytkowania Internetu; aby 
zauwa¿yæ pewnego rodzaju zaw³asz-
czenie komunikacji miêdzyludzkiej 
przez urz¹dzenie cyfrowe.
   Historia Internetu nie jest d³uga, 
choæ badacze infrastruktury podkreœ-
laj¹, ¿e jego pocz¹tek, to powstanie 
telegrafu tzw. wiktoriañskiego Inter-
netu, oraz jego nastêpcy - telefonu. 
Za dziadka wspó³czesnej sieci mo¿-
na uwa¿aæ projekt militarny maj¹cy 
zapewniæ szybk¹ komunikacjê na jak 
najwiêkszym obszarze kraju – tak¹,
która bêdzie odporna na atak wroga. 
Pod koniec lat szeœædziesi¹tych ubie-
g³ego wieku uda³o siê uzyskaæ sieæ
³¹cz¹c¹ komputery w czterech ame-
rykańskich uniwersytetach o nazwie 
ARPANET. S³owo „internet” w jê-
zyku angielskim oznacza „miêdzy-
sieæ”, sieæ natomiast definiowana jest 
na ró¿ne sposoby. Na najbardziej 
ogólnym poziomie jest po prostu sie-
ci¹ z³o¿ona z wielu innych sieci. Jed-
nak i takie okreœlenie nie jest pe³ne, 
poniewa¿ do sieci w³¹czaj¹ siê rów-
nie¿ wszyscy ci, którzy j¹ tworz¹, czy-
li u¿ytkownicy czy administratorzy.
  Internet ze wzglêdu na sw¹ szcze-
góln¹ kombinacjê w³aœciwoœci ma 
niespotykane cechy. Pierwsz¹ z nich 
jest jego harmonijne wspó³istnienie 
z innymi technikami telekomunika-
cji i teleinformacji. Ka¿dy wczeœniej-
szy system eliminowa³ jak¹œ poprze-
dzaj¹c¹ go formê komunikacji, np. te-
legraf elektryczny likwidowa³ system 
optyczny. Internet natomiast rozwija 
siê w harmonii z wczeœniejszymi for-
mami komunikacji, bêd¹c pog³ê-
bieniem dla ich dalszego rozwoju. 
Przez Internet mo¿na porozmawiaæ 
z przyjació³mi, uczestniczyæ w kon-
ferencjach, studiowaæ, pracowaæ, 
zwiedzaæ ca³y œwiat. Mo¿liwoœci te 

wci¹¿ rosn¹. Powsta³a nowa kulturo-
wa struktura - cywilizowane sieciowe 
spo³eczeñstwo, jakie dziœ tworzy pra-
wie ka¿dy z nas, daje nam anonimo-
woœæ, oraz ³atwoœæ unikania kontaktu 
z innymi ludŸmi. To jeden z tych da-
rów cywilizacji, który czyni kontakty 
z innymi zbêdnymi. Sieæ sta³a siê alter-
natyw¹ dla rzeczywistoœci. Choæ jest 
w niej osadzona, to i tak pozwala na 
przenoszenie siê w œwiat, do którego 
z jakiœ wzglêdów nigdy nie mogliœmy 
nale¿eæ. Konsekwencje takiego braku 
bliskoœci z innymi ludŸmi s¹ ró¿ne - 
od uzale¿nieñ a¿ do samobójstw.

 

- - - - -

  Jeœli zastanowimy siê nad rozwo-
jem komunikacji miêdzyludzkiej, to 
zauwa¿ymy, ¿e tak naprawdê dopie-
ro ostatnie dwieœcie lat przynios³o 
spo³eczeństwu niesamowity rozwój. 
Przyjmijmy, ¿e system jêzykowy wy-
kszta³ci³ siê w erze paleolitu, i ¿e od
tego momentu zaczynamy liczyæ his-
toriê œrodków komunikowania. Ozna-
cza³oby to, ¿e a¿ trzydzieœci tysiêcy 
lat zajê³o ludzkoœci opanowanie sztu-
ki pisania. By³o to oko³o tysi¹ca po-
koleñ, jeœli weŸmiemy pod uwagê 
œredni¹ d³ugoœæ ¿ycia jako 30-35 lat. 
Wynalezienie druku, to tylko kolej-
nych sto osiemdziesi¹t pokoleñ. Wiek 
XIX, to niezwyk³e przyspieszenie w 
rozwoju komunikacji zapocz¹tkowa-
ne wynalezieniem telegrafu, póŸniej 
telefonu, gramofonu czy fotografii. 
Kolejne stulecie to prawdziwa udos-
konalaj¹ca rewolucja. Jakkolwiek na-
dal podstawowym œrodkiem komu-
nikacji cz³owieka pozostaje jêzyk na-
turalny, to dziêki postêpowi technicz-
nemu ludzie wykorzystuj¹ i przetwa-
rzaj¹ ogromne iloœci informacji, nie-
wyobra¿alnie wiêksze ni¿ w ca³ej swej 
dotychczasowej historii.
  Tomasz Goban Klas w swojej 
ksi¹¿ce Powstanie i rozwój mediów. 
Od malowide³ naskalnych do multi-
mediów opisuje rozwój mediów, od
powstania mowy do roku 2000, znaj-
duj¹c dla ich dziejów egzemplifika-
cjê w postaci jednej doby. I tak o pó³-
nocy cz³owiek porozumiewa siê przy 
u¿yciu gestów, mimiki i s³ów. Dopie-
ro oko³o ósmej rano pojawiaj¹ siê 
naskalne malowid³a. Do ósmej wie-
czorem pracujemy nad pierwszym 
systemem pisma. Po godzinie dwu-
dziestej trzeciej Gutenberg rozpoczy-
na erê s³owa drukowanego. Godzina 
23:53, to czas telegrafu, dwie minuty 
potem pojawia siê telefon i gramofon. 
Ostatnie piêæ minut, to prawdziwa 
eksplozja wynalazków. Radiotelegra-
fia, kino, telewizja kolorowa. Pozosta-
³y jeszcze dwie minuty do pó³nocy, 
w trakcie których powstaj¹ radio ste-
reofoniczne, komputer, Internet, tele-
fon komórkowy, komputer osobisty, 
dvd, palm top i tysi¹ce innych elek-
tronicznych „u³atwiaczy kontaktów”. 
Ostatnie dwieœcie lat, to „krótki mo-
ment w dziejach ludzkoœci, ale jak¿e 
brzemienny w wynalazki medialne i 
ich udoskonalenia. Wkraczamy w erê 
telekomunikacji i teleinformacji, w erê 
multimediów.


