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Około 70 lat po wynalezieniu ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga (1400–
–1468), w toku wydarzeń związanych z Marcinem Lutrem, doszło do fali publikacji 
na bezprecedensową skalę. Pisma reformacyjne Lutra dosłownie wyrywano sobie 
z rąk i tak dotarły do najbardziej odległych zakątków kraju. Coraz więcej osób kon-
frontowało się z poglądami Lutra, który w ten sposób stał się „gwiazdą” swoich cza-
sów. Zgodnie z wyliczeniami w samym tylko 1524 roku opublikowano 2400 pism 
ulotnych (ulotek) o szacunkowej liczbie 2,4 mln egzemplarzy. Bez wynalazku Gu-
tenberga Reformacja nigdy nie zyskałaby tak szerokiego zasięgu, jak to się zdarzyło 
w XVI wieku.

1
W parach (najlepiej przed spotkaniem) poszukajcie informacji na jeden z następujących tematów i przygotuj-
cie na ten temat krótką prezentację dla grupy w dowolnej formie:

A 
Współczesny biogram Johannesa Jana Gutenberga.
B 
Jak działa druk przy użyciu ruchomej czcionki? 
C 
Jakie są rodzaje mediów? (Zwróćcie uwagę na formy, które nie są oparte na piśmie.)

2
Reformacja była (również) „wydarzeniem medialnym”.

A
Spróbujcie dokładniej określić pojęcie „wydarzenie medialne”. Najpierw napiszcie jego definicję, a na-
stępnie wymieńcie się swoimi przemyśleniami i przygotujcie wspólną notatkę zatytułowaną „Reformacja 
jako wydarzenie medialne”.
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Podobizna J. Gutenberga 
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3 
Media wczoraj i dziś

Najpierw porozmawiajcie o roli mediów dawniej i obecnie. Weźcie przy tym pod uwagę czasy Reformacji. Na-
stępnie w małych grupach zilustrujcie to w twórczy i obrazowy sposób. Na koniec zaprezentujcie swoje prace, 
nadając im ciekawe tytuły, i zróbcie z nich wystawę w swojej sali lub w innym miejscu. 

Pierwszymi impulsami do przemyśleń mogą być następujące pytania:
– Jakie działania podejmuje współczesny człowiek, by być medialnie zauważonym? 
– Jakie możliwości mieli ludzie we wcześniejszych wiekach?
– Jakie znasz wydarzenia, w których media odegrały szczególną rolę (pozytywną lub negatywną)?
– Jak myślisz, co mógłby sądzić Luter o różnych formach komunikacji cyfrowej, np. blogach, 
 YouTube czy mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram itd.)? 

– Jak wyglądałaby Reformacja jako wydarzenie medialne dzisiaj?

B
„Bardziej niż złoto, świat zmienił ołów. I bardziej niż ołów we flincie [strzelbie], ołów w kaszcie zecerskiej 
[szufladzie drukarskiej]” (Georg Christoph Lichtenberg). Wymieńcie swoje opinie na temat tego stwier-
dzenia. 
C
Luter bez Gutenberga? Jak przebiegałaby Reformacja bez wynalezienia druku? Podyskutujcie o tym.
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