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ŚWIAT W SIECI. SIEĆ W ŚWIECIE

W 1969 roku możliwa stała się komunikacja między komputerami. Dokonało się to 
w USA. Narodził się Internet (ang. dosł. „międzysieć”). Manuel Castells, znany hi-
szpański socjolog, nazwał Internet „wirtualną realnością”. Jak się już wkrótce okazało, 
przed „wirtualną realnością” nie było ucieczki, aczkolwiek na początku ery informa-
tycznej Internet traktowano tak jak kiedyś sportowe samochody, bardziej jako gadżet 
niż użyteczne medium. Stopniowo świat stawał się jednak bardziej cyfrowy, a kultura 
zmieniła się w „kulturę pośpiechu”. Zatem w ciągu życia niecałych dwóch pokoleń 
dokonała się rewolucyjna zmiana w komunikacji społecznej i technologii przekazu. 
„Nie chcę się przechwalać, ale nie było w dziejach ludzkości niczego, co by przyniosło 
tak dramatyczne zmiany jak łączność komputerowa” – wyznał po latach jeden ojców 
Internetu Steve Crocker. Informacja stała się jednym z zasadniczych wymiarów świa-
ta, a Internet z racji jego zalet, dostępności, szybkości przekazu informacji, anonimo-
wości, interaktywności – jego głównym fundamentem. „Internet to uczucie bez zo-
bowiązań, świat bez bólu” – w sposób typowy dla fi lozofa jego popularność wyjaśniał 
Zygmunt Bauman. W 1971 roku pojawił się znak @ oddzielający nazwę użytkownika 
od nazwy komputera oraz pierwszy program antywirusowy, a w 1973 roku Bill Gates 
zarejestrował Microsoft , fi rmę którą współtworzył, w 10 lat później zaś zaprezento-
wał pierwszy system Windows. 

Z rokiem 1989 wiążemy wynalezienie pierwszej przeglądarki nazwanej WorldWi-
deWeb (WWW), czyli sieciowego systemu informacyjnego, opracowaną przez Tima 
Bernersa-Lee, co ułatwiło dostęp do treści zgromadzonych w komputerach. „Świat 
WWW składa się z dokumentów i z odsyłaczy. Indeksy to specjalne dokumenty, któ-
re nie są przeznaczone do czytania, ale mogą być przeszukiwane” – pisał w 1991 roku. 
Ostatecznie przeglądarka WWW zaczęła służyć masowemu odbiorcy na przełomie 
1991 i 1992 roku, a jej zakres stopniowo rozszerzano, co dało łatwy dostęp do grafi ki, 
wideo i dźwięku. WWW nazwana „globalną pajęczyną” umożliwiła szeroki dostęp 
do zasobów Internetu i spowodowała dynamizację obiegu informacji i szybki rozwój 
rynku sieci. Wzrosła liczba wysyłanych e-maili, co w rezultacie doprowadziło do dal-
szego zmniejszenia się liczby listów i pocztówek ekspediowanych za pośrednictwem 
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poczty. W 2000 roku w skali świata 103 e-maile przypadały na jeden list pocztowy, 
a w 2008 roku 718 e-maili na list. W 2002 roku internauci wysłali łącznie 21 miliar-
dów e-maili, a w 2008 roku 83 miliardy. 

W 1999 roku wystartował Google.com., strona dająca dostęp do najpopularniej-
szej wyszukiwarki w świecie, dzięki której możliwe jest szybkie dotarcie do oceanu 
informacji, bez ryzyka zaczadzenia „informacyjnym smogiem”. Jego twórcami byli 
dwaj amerykańscy doktoranci, Larry Page i Sergey Brin, którzy 7 września 1998 roku 
stworzyli czy też raczej wymyślili wyszukiwarkę. Powiada się nawet, że tego dnia na-
rodził się wiek XXI. M. Castells nazwał Google partnerem życiowym współczesnego 
internauty. Obecnie Google jest jedną z najbardziej dochodowych fi rm informatycz-
nych świata. W ciągu kilku lat zdobyła 70 procent amerykańskiego rynku. Pomysł 
twórców wyszukiwarki, by dostęp do usług oferowanych w Internecie był bezpłatny, 
a fi nansowany jedynie z reklam, stał się powszechnie obowiązujący w branży. Google 
to „fi rma na sterydach z interesem w każdej branży. Z garażu na przedmieściach 
wyszła fi rma, która zjadła świat. Kiedy Google kicha, reszta świata łapie katar” – pisał 
jeden z amerykańskich publicystów. 

Przyjmuje się, że w roku 1994 amerykański dziennikarz Justin Hall stał się pierw-
szym blogerem. Swoje życie zapisywał w Internecie i zyskiwał czytelników. Z tym 
momentem zaczęła się era tzw. mediów angażujących. Pojęcie „weblog” (sieciowy 
dziennik, pamiętnik) pojawiło się w 1997 roku, które następnie skrócono do okre-
ślenia „blog” (w języku polskim). Z czasem blogi wyparły z sieci bardzo popularne 
około roku 2000 tzw. czaty. Najpopularniejsze blogi prowadzą artyści i politycy. Są 
również blogi służące reklamie towarów i usług. Błędne informacje autora zapisane 
w blogu czytelnicy mogą poprawić. W 2009 roku liczba blogów w skali świata sięgała 
190 milionów, ale większość z nich niewielu interesuje. W blogosferze pełno jest tzw. 
śmieci sieciowych, grafomańskich elaboratów, dowodów złego smaku i jeszcze gor-
szego gustu. Według badań blogerzy nie przejmują się tym jednak, pisząc dla siebie, 
tak jak kiedyś pisało się pamiętniki, z tym że w przestrzeni publicznej.

Cechą Internetu jest szybkie zanikanie jednych pomysłów i jeszcze szybsze na-
rodziny kolejnych. Pomysły sieciowe porównywano do nocnych klubów, których 
klientela zmienia się stale i szybko. Dobrym tego przykładem był rok 1995, który 
przyniósł wiele nowych inicjatyw. I tak odnotowano pierwszą sprzedaż za pośred-
nictwem Internetu, co stało się początkiem eBaya. Uczynił to francuski progra-
mista pochodzenia irańskiego Pierre Omidyar. W tym samym roku uruchomio-
no księgarnię internetową Amazon, powstał pierwszy portal internetowy Yahoo!, 
a programista Ward Cunningham zaprezentował WikiWikiWeb, co po latach prób, 
w 2004 roku zakończyło się powstaniem elektronicznej encyklopedii Wikipedia. 
„Rewolucja informatyczna dopiero się rozpoczyna” – powiedział Bill Gates w 1996 
roku i miał rację. W tym samym szczęśliwym dla Internetu roku pojawił się pierw-
szy serwis społecznościowy Classmates.com. (jego odpowiednikiem jest Nasza-kla-
sa.pl). „Pomyślałem sobie, że sympatie z college’u to coś poważnego, skoro ludzie 
gotowi są na długie podróże i wydawanie masy pieniędzy na hotele, żeby spotkać się 
i porozmawiać. Uznałem więc, że rozrastający się Internet mógłby być miejscem ta-
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kich kontaktów, a ja, gdybym to organizował, być może zrobiłbym dobry interes” – 
opowiadał Randy Conrads, pomysłodawca serwisu, który w jego zamierzeniu miał 
łączyć ludzi. Pomysł serwisów społecznościowych to strzał w dziesiątkę. To kolejny 
krok w rozwoju sieci i jeden z jego zasadniczych fundamentów. Najbardziej popu-
larne jak My Space (2003) czy stworzony przez Marka Zuckerberga Facebook (2004) 
stały się światowymi ikonami, podobnie jak plotkarski miniblog Twitter utworzony 
w 2006 roku. Korzystają z nich m.in. celebryci, a dzięki nim miliony konsumentów. 
Serwisy społecznościowe są znakiem nowej generacji Internetu, podobnie jak popu-
larny komunikator Skype, mający pod koniec roku 2008 już 370 milionów użytkow-
ników. W 2005 roku narodził się serwis YouTube, w którym opublikowano pierwszy 
osiemnastosekundowy fi lm. 

Świat mediów stale się rozwija, gdyż młodzi ludzie szybko się męczą i nie znoszą 
nudy oraz marazmu. Zwycięzcy w wyścigu na nowe produkty w sieci muszą działać 
niekonwencjonalnie i błyskawicznie, jak choćby programiści Apple, którzy w 2007 
roku zaprezentowali światu iPhone’a, urządzenie-zabawkę łączące funkcję telefonu 
komórkowego i Internetu. 

W roku 1997 zarejestrowano na świecie 47,5 miliona internautów, ale już w stycz-
niu 2007 roku – 1,114 miliarda, w lipcu 2008 roku – 1,4 miliarda, pod koniec 2009 
roku – 1,8 miliarda. Liczby te wskazują, że mimo dużej dynamiki wzrostu dalej zde-
cydowana większość ludności globu nie korzysta z Internetu. Dla nich ważniejsze od 
Internetu jest zapewnienie sobie dostępu do źródeł czystej wody i żywności. Inaczej 
niż w Stanach Zjednoczonych, w których jest zarejestrowanych najwięcej internau-
tów w świecie, a w 2009 roku 80 procent amerykańskich gospodarstw domowych 
posiadało komputer.

Bez stale udoskonalanych komputerów postęp w zakresie Internetu nie był-
by możliwy. W 1980 roku w sprzedaży pojawiły się pierwsze komputery osobiste, 
a w latach dziewięćdziesiątych do najpopularniejszych należały Apple Macintosh 
oraz prosty w użyciu Atari. Dzisiaj pozostały tylko lub co najwyżej wspomnieniem. 
W 1998 roku pojawiły się kieszonkowy komputer Blackberry, który pozwalał odbie-
rać e-maile i wiadomości SMS oraz prowadzić rozmowy, a w 2008 roku laptop XO za 
jedyne 100 dolarów, zasilany baterią słoneczną i przeznaczony dla szkół i dla dzieci 
z biednych krajów. Komputery generacji lat dziewięćdziesiątych były już w stanie wy-
grać z arcymistrzami świata w szachach. Umożliwiały korzystanie z Internetu, służyły 
redagowaniu tekstów oraz dostarczały rozrywki, zwłaszcza dla miłośników gier kom-
puterowych. Z gier najczęściej korzystały nastolatki z USA: w 1989 roku 4 godziny ty-
godniowo, w 2000 roku – 8 godzin tygodniowo, w 2009 roku – 13 godzin. W krajach 
zachodniej Europy i Japonii było podobnie. W weekendy internauci korzystali z gier 
przez 3-4 godziny dziennie, chętnie utożsamiając się z bohaterami komputerowych 
komiksów. „Gry komputerowe ogłupiają” – powiadał B. Gates, ale sam się do tego 
przysłużył. Na temat skutków społecznych gier od lata trwa ożywiona debata. Jak 
zwykle zdania są podzielone. Jedni podkreślają, że gry rozwijają, czynią ich użytkow-
ników zręczniejszymi, bardziej operatywnymi, pewniejszymi siebie, a drudzy akcen-
tują negatywne skutki. „Nadmierne spędzanie czasu na graniu w pełne przemocy 
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gry komputerowe prowadzi do zobojętnienia wobec przemocy oraz do zmniejszenia 
empatii w stosunku do ofi ar”- akcentują psychologowie.

W 1993 roku liczba komputerów na 1000 mieszkańców wyglądała następująco: 
USA – 265, Australia – 175, Wielka Brytania – 134, Niemcy – 104, Japonia – 84, Wę-
gry – 24, Meksyk – 13, Indie – 1, Chiny – 1. 

Od początku dziejów sieci trwa debata na temat jej plusów i minusów. Plusem 
sieci jest to, że generalnie ułatwia życie milionom ludzi, fi rm i instytucji, wzbogaca 
ich wiedzę i umiejętności, rozwija naukę i ułatwia nauczanie na odległość, pozwala 
stwarzać internetowe biblioteki, archiwa, muzea, umożliwia nadawanie muzyki kla-
sycznej, darmowe upublicznianie partytur symfonii. Sieć to medium, które wspoma-
ga proces identyfi kacji internautów i demokratyzacji relacji międzyludzkich, ułatwia 
korzystanie z wolności, poszerza zakres publicznej debaty, odkrywa dla świata tysią-
ce ludzi dotychczas nieobecnych w przestrzeni publicznej, wyzwala nowe inicjatywy 
obywatelskie, wytwarza poczucie bliskości ludzi i świata, ułatwia pokonywanie barie-
ry odległości i czasu. Internet zdecydowanie usprawnił funkcjonowanie gospodarki 
rynkowej, przyspieszył jej modernizację, umożliwił dostęp do nowych rynków, towa-
rów i usług. Dzięki Internetowi ludzie mogą się bawić, żartować i eksperymentować 
ze swoją tożsamością, próbując poznać i odnaleźć siebie. „Można zaobserwować, jak 
normy społeczne dostosowują się do nowych możliwości technologicznych. Inter-
nauci szukają ludzi, którzy są tacy sami jak oni” – akcentował Zuckerberg.

Są i minusy. Wskazał je m.in. Andrew Keen, autor wydanej w 2007 roku książki 
pt. Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Autor dowodzi, że Internet zabija kultu-
rę wysoką, niszcząc istotne dla niej wartości i wywołując modę na ignorancję. Spadła 
odpowiedzialność za słowa, a relacje między ludźmi uległy brutalizacji. Podobnie 
o Internecie wypowiadali się inni badacze podkreślający, że jego upowszechnienie 
prowadziło do brutalizacji i prymitywizacji języka, do upowszechnienia języka ko-
dów, czyli języka uproszczonego, pozbawionego zasad gramatyki i ortografi i. No cóż, 
nie ma róży bez kolców. Poetycznie i fi lozofi cznie rzecz ujął Tomasz Jastrun, powia-
dając: „Internet zabija coś z dawnej duchowości, co gęstniało między ludźmi, kiedy 
spotykali się oko w oko. Ale daje też coś duchowego w zamian. Wracają zagubione 
w kosmosie czasu duchy przeszłości”.

W Internecie nie ma autorytetów. Każdy jest nim dla siebie. Zatem każdego moż-
na sponiewierać. W sieci spotykają się miliony plujących na innych, pełnych jadu 
i agresji, zazdrosnych i zawistnych, frustratów, używających języka karczemnego, 
brutalnego i ordynarnego. Chroni ich anonimowość, ale z kolei anonimowość chroni 
przed negatywnymi skutkami ujawnienia nazwiska, a bez anonimowości nie byłoby 
debaty i publicznej dyskusji. Niemniej przemoc słowna zwana cyberprzemocą lub 
cyberbullyingiem stała się problemem. Już w latach dziewięćdziesiątych zwracano 
na nią uwagę, ale dopiero w ostatnim czasie szuka się sposobów jej ukrócenia, gdy 
okazało się, że jej ofi arą padały m.in. dzieci o niskim poczuciu własnej wartości, 
zakompleksione i bezbronne. Obecnie wiele rządów świata próbuje temu zaradzić. 
Jedne fi nansują kampanię przeciwko brutalności i przemocy w sieci, inne cenzurują 
Internet, jeszcze inne pozbawiają szkolne komputery dostępu np. do YouTube. 



161Świat w sieci. Sieć w świecie

Obok komputera drugim zasadniczym składnikiem nowej przestrzeni technolo-
gicznej stała się telefonia komórkowa. Jest nieco młodsza od Internetu, gdyż narodziła 
się w końcowych latach osiemdziesiątych, aczkolwiek jej idea sięga lat czterdziestych. 
Najpierw pojawiła się w wersji analogowej, następnie od połowy lat dziewięćdzie-
siątych cyfrowej drugiej generacji, tj. GSM. Jej użytkownicy korzystają z aktywnych 
kart SIM. Od nowego stulecia tempo wzrostu liczby telefonów zdecydowanie przy-
spieszyło. W 2008 roku korzystało z nich ponad 2 miliardy ludzi. Pisano, że rozprze-
strzeniają się jak bakterie przenoszone drogą kropelkową. Jedynie w państwach tota-
litarnych telefony te, co zrozumiałe, są pod kontrolą i występują w skromnej liczbie. 
Pod koniec 2008 roku w Korei Północnej było zarejestrowanych jedynie 20 tysięcy 
telefonów komórkowycyh. W ostatnich latach stopniowo wprowadzano telefonię 
komórkową trzeciej generacji, UMTS, która gwarantuje szybsze usługi oraz lepsze 
produkty. W 2008 roku w dziewiętnastu krajach Europy przypadało więcej telefonów 
komórkowych niż obywateli. Najwięcej zarejestrowano ich w Luksemburgu, gdyż 
152 na 100 osób. Najmniej, co może uchodzić za niespodziankę, we Francji – 83 tele-
fony, ale Francuzi cenią kontakty bezpośrednie. Telefon komórkowy z racji prostoty 
i łatwości użytkowania został zaakceptowany przez faktycznie wszystkie generacje 
i na całym świecie, a jego wielostronna przydatność jest bezdyskusyjna. Zwraca się 
też jednak uwagę na jego negatywne skutki, jak choćby głośne rozmowy w miejscach 
publicznych i w środkach komunikacji, w tym na tematy intymne lub obsceniczne. 
Na skutek tego ludzie są skazani na niechciany kontakt z cudzą prywatnością. 

Furorę zrobiło wysyłanie komunikatów drogą telefoniczną, czyli SMS-y. Jak wy-
nika z badań Nielsen Mobile, dla rynku USA są one najbardziej popularne wśród 
użytkowników w wieku od 13 do 17 lat. Komunikowanie się za pomocą głosu zastą-
piło im komunikowanie za pomocą kciuków. SMS wysyła się do sąsiada siedzącego 
w sąsiednim przedziale pociągu, budynku czy pokoju. Cierpi na tym bezpośredni 
kontakt wzrokowy i intelektualny. SMS zastępuje pisanie listów i spotkania towa-
rzyskie. Dzieci nie piszą już listów do Świętego Mikołaja, lecz wysyłają mu zdjęcie 
z prezentem, który chciałyby otrzymać. SMS potwierdza naszą obecność, zapewnia 
stały kontakt z drugą osobą, utrwala przyjaźnie, choć eksperci podkreślają, że w isto-
cie oddala nadawcę od odbiorcy, a nieraz może prowadzić do cyberprzemocy. Dla 
komunikujących się nie tyle ważna jest treść komunikatu, co sam przekaz, świade-
ctwo, że istnieję i ty istniejesz, jesteś mi potrzebny, a ja tobie. Dla osób, które boją się 
kontaktu wzrokowego i komunikacji werbalnej, dla tych co nie czują się pewnie, ma 
to znaczenie, a poza tym jest dobrą zabawą i sposobem zagospodarowania wolnego 
czasu. W dzisiejszym zatomizowanym świecie słabnących więzi rodzinnych ma to 
kapitalne znaczenie. SMS jak i w ogóle telefonia komórkowa, podobnie jak Internet 
przyspieszyły powstawanie świata jako „globalnej wioski”.

To wprost niewyobrażalne przyspieszenie w komunikacji społecznej przyniósł 
także rozwój telewizji. W połowie lat osiemdziesiątych pojawiała się telewizja kablo-
wa, pod koniec lat osiemdziesiątych kanały satelitarne, a w połowie lat dziewięćdzie-
siątych telewizja cyfrowa. Telewizorów i telewidzów przybywało, aczkolwiek nie w ta-
kim tempie jak właścicieli komputerów czy telefonów komórkowych. W 1990 roku 
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na świecie było zarejestrowanych 826 tysięcy odbiorników telewizyjnych, a w 2000 
roku 1,4 miliarda. Telewidzowie w zależności od kraju, wieku i pozycji społecznej 
spędzali przed szklanym ekranem od kilku do kilkudziesięciu godzin tygodniowo. 
Najbardziej wytrwałe były gospodynie domowe w USA i Europie, zwłaszcza w porze 
południowej. 

Stopniowo telewizji zaczął jednak wyrastać coraz poważniejszy konkurent, a był 
nim właśnie Internet. W 2007 roku osoby, które miały dostęp do sieci, oglądały te-
lewizję o 2,5 godziny krócej niż te, które go nie miały. Telewizja z roku na rok była 
coraz mniej atrakcyjnym medium dla najmłodszych. W roku 2008 amerykańscy te-
lewidzowie w wieku do 25 lat spędzali przed srebrnym ekranem 10,5 godziny w tygo-
dniu, podczas gdy w 2000 roku 13 godzin. Dlatego telewizja szuka rozwiązań, które 
pozwoliłyby jej przystosować się do nowej sytuacji i oczekiwań. Telewizja nagrywa 
programy dla młodych widzów, w których są oni aktywnymi uczestnikami i mogą 
wpływać na przebieg zdarzeń. Wchodzi w sojusz z Internetem, tworząc wspólne pro-
gramy, które są obecne w sieci. Tworzy tzw. kanały niszowe oraz organizuje telewizję 
prywatną, której widzowie stają się nadawcami. Dlatego przegrywa nie tyle telewizja, 
co telewizor. 

Telewizja walczy coraz zacieklej i agresywniej z innymi mediami oraz między 
sobą o pozyskanie widzów i reklamodawców. Dla kierujących telewizją najważniej-
sze są słupki popularności danego programu, a nie jego wartość merytoryczna, kul-
turotwórcza, edukacyjna. Nawet telewizje publiczne uległy temu zjawisku, aczkol-
wiek z racji misji mediów publicznych w mniejszym zakresie niż stacje komercyjne. 
W efekcie spowodowało to obniżenie poziomu i jakości przekazu oraz banalizację 
tematyki. W roku 1992 James Twitchell pisał, że telewizja stała się tak dogłębnie 
i ostatecznie banalna, że niemal całkowicie odebrała współczesnej kulturze zdolność 
rozpoznawania wulgarności, czyniąc z niej normę. W późniejszych latach w deba-
tach światowych stale powracało pytanie, czy degrengolada przekazu telewizyjnego 
jest zapowiedzią dekadencji kultury? 

Telewizje w blokach informacyjnych ograniczają się głównie do spraw lokalnych 
i krajowych, gdyż widzowie nie są zainteresowani tym, co się dzieje poza nimi. Je-
dynie sieci światowe w rodzaju CNN, BBC, France 24, Al-Dżazira z racji charak-
teru swej misji poświęcają wielkim wydarzeniom i tematom sporo miejsca. Stacje, 
walcząc o wpływy reklamowe i widzów, redukują często politykę do rozrywki lub 
sensacji, a widzów zamieniają w gapiów i coraz bardziej się do siebie upodabniają. 
Niemniej to one prowadzą politykę medialną oraz ustalają podstawowe reguły gry 
i debaty publicznej i to one powodują, że politycy i telewizja są w symbiozie. 

Telewizje publiczne i komercyjne, lokalne i ogólnokrajowe z różnych krajów świa-
ta są coraz bardziej do siebie podobne. Dzieje się tak w następstwie przepływu mię-
dzy kanałami tych samych lub podobnych programów. Wszędzie lub prawie wszę-
dzie w kręgu oddziaływania kultury zwanej zachodnią do najbardziej atrakcyjnych 
należą programy podejmujące tematykę zdrowego życia, mody i urody, gotowania, 
wychowania dzieci, życia celebrytów oraz sensacji, gwałtu, przemocy i seksu. Seks 
w weekend, Korepetycje z seksu, Jak dobrze wyglądać nago stały się standardowymi 
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pozycjami światowej telewizji, podobnie jak programy o gejach, transseksualistach, 
pedofi lach. W USA wielką popularnością cieszą się programy o życiu upadłych 
gwiazd ekranu, gwiazd w rynsztoku. To kolejne z serii reality show, które są coraz 
bardziej brutalne, obsceniczne, wulgarne, tak by stale nienasyconego widza zasko-
czyć i zaciekawić czymś nowym. W 1999 roku zachodnie telewizje nadawały program 
o nazwie Big Brother, a towarzyszące jego emisji oburzenie części telewidzów tylko 
potęgowało oglądalność. W późniejszych latach pojawiły się kolejne odmiany reality 
show, podczas których na oczach telewidzów zjadano obrzydliwe pająki i dżdżow-
nice, opowiadano pikantne szczegóły z alkowy, zwierzano się ze zdrad małżeńskich, 
uprawiano seks w osobliwych miejscach. Widzów przyciągały mroczne, pełne ob-
sceniczności, gwałtu i tragedii przypadki rozpadania się relacji międzyludzkich oraz 
historie z życia przeciętnych ludzi, którzy w zamian za „sławę” i pieniądze sprzeda-
wali swoje intymne historie, dodatkowo w obecności wykrywacza kłamstw. „Jeżeli 
twoim gościem w telewizji będzie sąsiadka, którą zdradza mąż, nikt tego nie obejrzy. 
Dziś mąż sąsiadki musi zdradzać żonę z sąsiadem, którym jest czarnoskóry na wózku 
inwalidzkim” – wyjaśniał tajemnice postępującej degrengolady amerykański publi-
cysta Jerry Springer. Kultura podglądactwa gwarantowała sukces antenowy, dopóki 
inna sieć nie wymyśliła czegoś bardziej drastycznego i odrażającego. Wstyd, zażeno-
wanie, poczucie winy, sfera intymna uległy głębokiej i trwałej dewaluacji. W dzie-
jach telewizji wydarzeniem było nagranie „śmierci na żywo”, czyli procesu umierania 
Jade Goody, dwudziestosiedmioletniej kobiety śmiertelnie chorej na raka, gwiazdy 
brytyjskiego Big Brothera, która zmarła na oczach telewidzów 21 marca 2009 roku. 
Sprzedała telewizji swoje umieranie i ślub zawarty tuż przed śmiercią. Dotychczas 
śmierć była osobistą sprawą umierającego. Teraz kolejne granice intymności zostały 
przekroczone. Pojawiły się pytania o odzieranie człowieka z godności. Ci, co akcep-
towali czyn Brytyjki, przypominali, że papież Jan Paweł II też umierał na oczach wi-
dzów. Telewizja miała niemały udział w kreacji pierwszej globalnej żałoby po śmierci 
księżnej Diany i współtworzyła pierwszy medialny kult świecki o planetarnym zasię-
gu. Telewizja miała też, co oczywiste, olbrzymi wpływ na nasze wybory, zachowania 
konsumenckie, na wybory towarów i usług. Ciekawe, że prywatnie wielkie gwiazdy 
ekranu telewizyjnego zniechęcały swoje dzieci do oglądania telewizji.

Oczywiście powyższe programy nade wszystko były emitowane w telewizjach za-
chodnich zbudowanych według propozycji, które umownie rzecz biorąc wychodziły 
od krawca z Hollywoodu i były kolejnym znakiem amerykanizacji kultury rozryw-
kowej. Nieco inne lub zupełnie odmienne programy prezentowano w krajach należą-
cych do innych cywilizacji i kultur. Specyfi czny język i formę przekazu oraz tematykę 
programów prezentowano w telewizjach wpatrzonych w gwiazdę indyjskiego Bolly-
woodu z Bombaju. Inne programy oferowano w ortodoksyjnych telewizjach krajów 
muzułmańskich, a jeszcze inne w krajach afrykańskich kopiujących programy i fi lmy 
produkowane przez mistrzów z Nigerii. 

Zmniejszyło się znaczenie tradycyjnego przekazu za pośrednictwem gazet i cza-
sopism. Internet jest szybszy, wydajniejszy i tańszy. Szybsza też z reguły jest telewizja. 
Wersja papierowa, czyli dziennik, zawsze wychodzi za późno. Gazety zdecydowanie 
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słabną, a dochody wydawców prasy maleją. Tylko w latach 2003–2007 europejskie 
dzienniki straciły 6 procent czytelników, amerykańskie 8 procent, a jeszcze większy 
procent reklamodawców, którzy zapewniali właścicielom tytułów średnio 40 procent 
wpływów. Dzienniki jako wynalazek epoki przemysłowej giną wraz z nią. „New York 
Times” jest zadłużony na ponad 1 mld dolarów i zaczął zwalniać część spośród 1230 
dziennikarzy. Podobna jest sytuacja drugiego symbolu dziennikarstwa amerykań-
skiego, legendarnego „Washington Post”, a w Europie niemniej sławnego francuskiego 
„Le Monde”. Dzienniki bronią się, rozbudowując dział analiz, publicystykę i reportaż, 
wprowadzają internetowe edycje, z których część jest płatna, oszczędzają na pracy 
redakcyjnej i na druku, decydując się na przygotowanie numerów poza granicami, 
w tanich krajach, jak choćby w Indiach. Jeszcze inni decydują się na niekonwencjo-
nalną reklamę, jak choćby w 2008 roku dziennik z Harare w Afryce pt. „Zimbabwe-
an”, który reklamę gazety wydrukował na dolarach Zimbabwe, gdyż wskutek hiper-
infl acji nie miały większej wartości: „Taniej jest wydawać prasę na banknotach niż na 
papierze” – mogliśmy przeczytać. Reklama ta otrzymała pierwsze miejsce w swojej 
konkurencji na targach w Cannes. Ratunkiem dla dzienników miała się stać też po-
stępująca tabloidyzacja. By zdobyć czytelników, na pierwszym planie pojawiała się 
plotka, oszczerstwo, fałszywka. Tabloidyzacja okazuje się jakimś rozwiązaniem, gdyż 
tabloidy tracą mniej czytelników niż ambitne i elitarne dzienniki opinii, bowiem ich 
dotychczasowi wykształceni czytelnicy doskonale sobie radzą z pozyskaniem odpo-
wiednich informacji w Internecie. Mimo różnych działań dzienniki tracą dystans 
w stosunku do innych mediów. W roku 2008 Internet prześcignął gazety w USA 
jako główne źródło informacji. W tej sytuacji rządy niektórych krajów postanowiły 
wesprzeć tytuły znanych gazet, argumentując, że są zbyt ważnym znakiem kultury 
politycznej i kultury w ogóle, by można im było pozwolić zejść ze sceny. W lepszej 
kondycji fi nansowej byli wydawcy tygodników i miesięczników, gdyż bezpośrednio 
nie rywalizują z informacjami w sieci. Ale i sieć nie jest zainteresowana upadkiem 
gazet, ponieważ na nich pasożytują, wykorzystując ich informacje i analizy. 

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić świat bez komputera, Internetu, telefonu ko-
mórkowego, kamery cyfrowej, gdyż tak znakomicie dopasowały się do użytkowni-
ka, usprawniły komunikację społeczną, podniosły rangę społeczną i samopoczucie 
użytkownika. W sumie stały się w oczywisty sposób pożyteczne. Na naszych oczach 
wirtualny świat sieci i telefonii komórkowej zmienił się w drugi równoległy świat 
obok realnego.




