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Inspiracje Inter mirifica. Wspólnota 
kościelna rozwija nauczanie odnośnie do 
mediów od czasów przedsoborowych

W epoce papieża Franciszka nowoczesne komunikowanie staje się co-
dziennością instytucji Watykanu. Należy spodziewać się coraz większej 
aktywności w tym względzie. Kościół katolicki od dawna obserwował roz-
wój mediów i z biegiem lat nauczył się instytucjonalnie wykorzystywać 
nowe formy medialnego przekazu w promocji duchowych aspiracji ludzi. 
Dzięki dokumentowi Inter mirifica udało się przełamać w niektórych ko-
ścielnych kręgach pewien impas w relacjach z mediami. Radio, kino, re-
klama, telewizja, internet i jego społecznościowe portale stanowią dzisiaj 
dziedziny działalności własnej instytucji kościelnych. Słowo „Jezus” staje 
się w ten sposób obecne na areopagu coraz to nowszych środków społecz-
nego przekazu. Tak krótko można by streścić drogę, jaką przebyła przez 
ostanie wieki świadomość katolików, żyjących w kontekście ciągłych prze-
mian komunikacyjnych.

1. Medialny przełom

Historia afirmacji mediów jako ważnego elementu rozważań soboru 
powszechnego nie była banalna. Najciekawiej pisze o  tym wicedyrektor 
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watykańskiej Sala Stampa Angelo Scelzo w najnowszym opracowaniu pod 
znamiennym tytułem „Pióro Piotra”1. Scelzo doprowadza swoje rozważa-
nie do konstatacji o nowym kontekście socjalnym misji wspólnoty kościel-
nej. Historia ostatnich 50 lat stanowi świadectwo ewolucji komunikacji 
i równolegle rozwijającej się świadomości Kościoła, który uznaje ważność 
mass mediów w rozpowszechnianiu wiary. Tej świadomości towarzyszy 
zapewne wiedza o 2 miliardach współczesnych ludzi, którzy nie słyszeli 
o Jezusie.

Wracając jednak do początków rozważań Scelzo, niewątpliwego au-
torytetu w  materii rozwoju myśli kościelnej dotyczącej mediów, należy 
podkreślić rolę ojca jezuity Enrico Baragli, prawdziwego deus ex machina 
pogłębionej refleksji posoborowej na temat dekretu Inter mirifica. Jezuita 
wspominał już wcześniej o próbie pomniejszenia wartości dekretu, który 
został nawet przez grupę watykanistów – korespondentów zajmujących 
się ówcześnie tematyką kościelną – określony dosłownie jako kleks, tekst 
niegodny Soboru. Jednakże niespełna dwa tysiące ojców soborowych zde-
cydowało się promulgować dokument, który posiada wymiar konstytu-
tywny dla wspólnoty miliarda katolików. Mediosfera nie kojarzy się od 
tamtej pory li tylko z wielkim wyzwaniem, ale przede wszystkim ze sprzy-
mierzeńcem w procesie ewangelizacji. Media nie są więc reprezentantem 
jakiejś ciemnej strony mocy. Dekretowo wskazano na ich wielką użytecz-
ność oraz twórczy potencjał dla misji Kościoła. Po kilkudziesięciu latach 
Jan Paweł II jako świadek czasów soboru wypowie znamienne słowa o no-
wej ewangelizacji i będzie żywo współpracował z dziennikarzami w czasie 
swojego pontyfikatu.

U samych początków  –  w  latach 1959–1960  –  w  przygotowanych 
pierwszych szkicach dekretu media miały zostać zdefiniowane jako proste 
techniki rozpowszechniania myśli: prasa, radio, telewizja, kino etc.2. Prace 
nad propozycjami tekstu przeprowadzano przy udziale Sekretariatu Pra-

1  Por. A. Scelzo, La penna di Pietro, Storia (e cronaca) della comunicazione 
vaticana dal Concilio a Papa Francesco, Vaticano 2013, s. 3–70.

2  Por. tamże, s. 4.
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sy i Spektaklu, lecz jakże daleko było jeszcze do zmiany tej definicji. Nie 
kierował tymi pracami kardynał, ale „tylko” arcybiskup Martin O’Connor. 
Uznanie wagi problematyki było jednak postrzegane jako znaczący krok 
do przodu w świadomości kościelnej hierarchii. Praca została rozpoczęta 
i wyznaczono czas na przygotowanie tekstu do dyskusji centralnej komi-
sji obsługującej sobór, a finalnie już pod obrady plenarne. Arcybiskupowi 
pomagał sekretarz ksiądz Andrzej Deskur. To ciekawy polski ślad, który 
domagałby się osobnego opracowania.

Trzeba również pamiętać, że dekret soborowy nie powstawał w próżni. 
Walor edukacyjny i doktrynalny encykliki Miranda prorsus Piusa XII był 
nie do podważenia, od 1850 roku działa redakcja „La Civilta Cattolica”, od 
1861 „L’Osservatore Romano”. W kurii watykańskiej było wielu entuzja-
stów nowinek technicznych. W 1931 rodzi się Radio Vaticana, bez które-
go nie można sobie wyobrazić misji Kościoła w poprzednim wieku. Samo 
tłumaczenie tytułu piusowej encykliki („Wspaniałe wynalazki”) świadczy 
o  aprobującym nastawieniu kościelnych rządców. Przebudowanie kapli-
cy na kino w watykańskim Palazzo San Carlo wskazywać może nawet na 
determinację kościelnego establishmentu w poznawaniu i próbach ujęcia 
mediów w ramy działania instytucji Kościoła.

W czasie poprzedzającym sobór do watykańskiej administracji dotarło 
tylko 18 propozycji odnoszących się do mediów wśród ponad 9 tys. odno-
szących się do innych materii. Świadczy to o dość słabej świadomości waż-
ności problematyki w diecezjach, kościelnych uczelniach czy instytutach 
życia konsekrowanego3. Powściągliwe nastroje mogła pogłębiać opinia 
o kinie, która to 90 proc. produkcji filmowej kwalifikowała nie jako sztukę 
artystyczną, ale jako prosty przemysł, kreowanie wątpliwych gwiazd, nie-
godną chrześcijanina rozrywkę4. Z drugiej jednak strony Kongregacja ds. 
Życia Konsekrowanego wniosła postulat fundacji telewizji watykańskiej 
na wzór RAI, a podczas tej samej sesji przygotowawczej rozważano powo-
łanie do życia międzynarodowej agencji katolickiej. Z tego więc powodu 

3  Por. tamże, s. 19.
4  Por. tamże, s. 20–25.
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nie należy się dziwić, że w dekrecie promulgowanym w końcu przez So-
bór akcentuje się raczej aspekt pozytywny niż negatywny oraz że bardziej 
wskazuje się wymiar edukacyjny i ewangelizacyjny mediów niż tylko na 
mało klarowne i wartościowe normy ich użytkowania.

Ważnym w  przygotowaniach projektu tekstu okazał się referowany 
przez księdza Deskura postulat o  powołaniu kilku ekspertów specjali-
stów, którzy mogliby wzmocnić Sekretariat Prasy i Spektaklu swoim gło-
sem doradczym. W całości prac nad dekretem – według Scelzo – najważ-
niejsze były jednak oczekiwania papieża Jana XXII wyrażone w spunti. Te 
ostanie zawierały cztery życzenia:

•	 konkretnie wyjaśnić pozycję Kościoła katolickiego wobec mediów;
•	 proponować inicjatywy i dzieła formujące sumienia katolików, aże-

by mogli działać zgodnie ze swoją wiarą;
•	 zapoczątkować dobre projekty i je koordynować wraz pracownika-

mi, artystami, producentami, właścicielami medialnych korporacji;
•	 wyznaczyć sposoby używania mediów dla apostolatu5.
Jak widać po powyższych wskazaniach, wobec naglących terminów 

zbliżającego się soboru pracy redakcyjnej nie brakowało. Angelo Scel-
zo nazywa ten czas „maratonem przygotowującym schemat ostateczny 
dokumentu”. W początku 1962 roku chodziło o kwestię nazwy, długość, 
formę redakcyjną i ważne definicje. Wówczas użyto po raz pierwszy ofi-
cjalnie wyrażenia instrumenta communicationis socialis. Papież osobi-
ście odwiedził siedzibę sekretariatu 19 października, aby zapoznać się 
z wynikami prac i wziął udział w jednej z sesji roboczych na temat sztuki 
i moralności. Można uznać to wydarzenie za przełomowe dla przyszło-
ści dekretu, którego tekst musiał jeszcze przebyć drogę przez centralną 
komisję przygotowującą całość obrad soborowych. W  czasie jej posie-
dzenia non placet poparcie dla propozycji wyraziło tylko czterech człon-
ków. Również papież Jan XXIII ocenił pozytywnie ujęcie problemu i tym 
sposobem ostateczna decyzja o procedowaniu dokumentu w czasie ob-
rad soboru powszechnego stała się faktem. Prace nad projektem tekstu 

5  Por. tamże, s. 40.
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trwały 18 miesięcy6. Potencjał mediów został dostrzeżony i wchodził do 
annałów najwyższego gremium decydującego o wielkiej wspólnocie ka-
tolików, czyli soboru powszechnego. Aggiornamento7 medialne stawało 
się faktem.

2. Optymizm Inter mirifica

Dekret soborowy został przegłosowany o  godzinie 11:38, 4  grudnia 
1963 roku. Na sesji plenarnej soboru rozkład głosów dawał jasny obraz co 
do jego aprobaty: 1960 głosów placet, 164 non placet. Papież Paweł VI – po 
śmierci inicjatora soboru Jana XXIII  –  ogłosił w  następstwie przyjęcie 
tekstu8. Choć treść wydaje się rzeczywiście dość krótka w  porównaniu 
do innych dokumentów soborowych, niemniej dekret klarownie określa 
podwaliny nowoczesnego myślenia o korzystaniu z mediów. Optymizm 
dekretu obwieszczają już pierwsze zdania dokumentu. Definicja mediów 
jako „podziwu godnych i genialnych wynalazków ludzkich” oraz określe-
nie ich specyficzną nazwą „środków komunikacji społecznej” pozostaje 
klarowną wskazówką dla niezdecydowanych co do ich używania w prze-
kazie prawd wiary.

Spośród podziwu godnych wynalazków techniki, które geniusz ludzki 
z  pomocą Bożą w  naszych zwłaszcza czasach odkrył w  rzeczach stwo-
rzonych, Kościół-Matka przyjmuje i  śledzi ze szczególną troską te, któ-
re odnoszą się przede wszystkim do ducha ludzkiego, a które odsłoniły 
nowe drogi do przekazywania z największą łatwością wszelkiego rodzaju 
wiadomości, myśli i wskazań. Wśród wynalazków tych najdonioślejsze są 
urządzenia, które z natury swej zdolne są dosięgnąć i poruszyć nie tylko 

6  Por. tamże, s. 50–53.
7  Termin z  języka włoskiego oznacza dostosowanie do teraźniejszych po-

trzeb.
8  Por. A. Scelzo, La penna di Pietro …, dz. cyt., s. 60.
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jednostki, lecz także całe zbiorowości i całą społeczność ludzką, jak: prasa, 
kinematografia, radiofonia, telewizja i inne tym podobne. Można je dlate-
go słusznie nazwać środkami przekazu społecznego9.

Zdecydowana pochwała mediów przez autorytety obecne na Soborze 
Watykańskim II wynika zapewne nie tylko z  pragmatyzmu katolików. 
Autorzy dekretu zgodnie stwierdzili coś więcej: narzędzia techniczne od-
noszą się bezpośrednio do ducha ludzkiego, ułatwiają i przyspieszają spo-
łeczny przekaz – dziś powiedzielibyśmy: komunikację – nie tylko między 
jednostkami, lecz również w wielkich zbiorowościach ludzkich. Co wię-
cej, dla Kościoła odkrywanie mediów stanowi wielki dar i narzędzie do 
rozpowszechniania duchowych treści. W dalszej części dekretu znaleźć 
możemy wielkie oczekiwanie na specjalistów w dziedzinie ich używania 
i ich pomoc w dziele rozkrzewiania wiary. Zbiorowy autor Inter mirifica 
woła o wykorzystanie kościelne nowych wynalazków komunikacji. O tym 
świadczy niewątpliwie punkt 14 dekretu.

Wszelkimi skutecznymi środkami należy popierać i otaczać opieką pro-
dukcję i  rozpowszechnianie filmów, służących godziwej rozrywce, kul-
turze i  sztuce, szczególnie zaś przeznaczonych dla młodzieży. Cel ten 
osiągnie się, wspierając i koordynując wysiłki oraz inicjatywy uczciwych 
producentów i  dystrybutorów, polecając filmy godne uznania według 
powszechnej opinii krytyków i  wyróżnione nagrodami oraz popierając 
i łącząc w związki kina prowadzone przez katolickich i uczciwych przed-
siębiorców. Tak samo skuteczną pomoc należy okazywać godziwym 
transmisjom radiowym i  telewizyjnym, zwłaszcza tym, które przedsta-
wiają wartość dla rodzin. Szczególnie zaś należy popierać transmisje ka-
tolickie, które prowadzą słuchaczy i widzów do uczestnictwa w życiu Ko-
ścioła i karmią ich prawdami religijnymi10.

9  Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli 
Inter mirifica [dalej: IM], 1.

10  Tamże, 14.
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Dość staromodny język polskiego tłumaczenia pięćdziesięcioletnie-
go dekretowego tekstu nie przysłania jednakże zamiarów i  optymizmu 
ojców soborowych co do możliwości wykorzystania „podziwu godnych 
narzędzi” do skutecznej misji Kościoła. Intrygujące, jasne odniesienie do 
godziwej rozrywki i wartości rodzinnych przenosi nas w świat zaintereso-
wań wspólnoty wiary. W nim ekonomiczne korzyści czy światowa popu-
larność nie są wyznacznikiem oceny formy i treści przekazu medialnego. 
Polecenie dobrych programów, filmów i  transmisji medialnych staje się 
więc modus vivendi katolików, jak kiedyś instytucjonalny mecenat sztuki. 
Czy to nazbyt optymistyczne stwierdzenie? Wydaje się, że nie. Jednym 
z dowodów może być tzw. watykańska lista filmów powstała na stulecie 
kina w roku 1995. Lista grupowała trzy kategorie dzieł i wymieniała wy-
brane i godne polecenia dzieła dziesiątej muzy o szczególnych walorach 
religijnych, moralnych, artystycznych11.

Uderza też dekretowa jasność określenia narzędzi komunikacji spo-
łecznej „środkami” czy „narzędziami”, co powoduje jednocześnie ich ja-
sną percepcję etyczną. Środki przekazu same w sobie są dobre. Powstały 
w  wyniku działania rozumu ludzkiego, jak to podkreśla dekret, są wy-
tworem „geniuszu ludzkiego” stworzonego przez Boga. One jako takie nie 
mogą jednak same w sobie być celem czy zamierzeniem działań człowie-
ka: relacja osobowa z  mediami nie jest możliwa. Narzędzia komunika-
cji są wedle klasycznej definicji „tylko” substancją pośredniczącą, która 
wzmacnia zmysły człowieka i jego percepcję estetyczną. Media posiadają 
walory edukacyjne i przyczynić się mogą do zbudowania duchowości kon-
kretnej osoby. Służą informacji i rozrywce. W akcie komunikacji instru-
menty wyznaczają swoisty szlak komunikatu miedzy nadawcą a odbiorcą. 

11  W 1995 roku z okazji stulecia narodzin kina watykańska Kongregacja ds. 
Środków Masowego Przekazu ogłosiła listę 45 filmów fabularnych, które zdaniem 
komisji zawierają szczególne wartości religijne, moralne i artystyczne. Listę po-
dzielono na trzy kategorie podkreślając, że wybór filmów ma charakter subiektyw-
ny. Por. Niektóre ważne filmy czyli tzw. lista watykańska, www.kultura.wiara.pl/
doc/451972.Niektore-wazne-filmy-czyli-tzw-lista-watykanska (7.12.2014).
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W  specyfikacji etycznej aktu komunikacji decydujący walor nie może 
być przypisany wyborowi środka przekazu. Ta ocena zależy od samego 
człowieka – użytkownika.

3. Infoetyk

W czasie przełomu tysiącleci na całym świecie zapanował wymóg in-
formatyzacji. Ona w praktyce wyznaczyła innowacyjnie pole medialnej re-
wolucji. Kościół katolicki nie zmienił jednak spojrzenia na same środki spo-
łecznego przekazu. Wybrany w 2005 roku papież Benedykt XVI, po prawie 
półwiecznym okresie funkcjonowania dekretu Inter mirifica wśród katoli-
ków, podjął inną refleksję nad oddziaływaniem nowoczesnych mediów. Po 
Pawle VI12 i Janie Pawle II13, którzy rozwinęli naukę soborowego dokumentu 

12  Instrukcja Communio et progressio wydana za czasów Pawła VI w  roku 
1971 przez Papieską Komisję do Spraw Środków Społecznego Przekazu określa 
środki przekazu naturalnie i optymistycznie jako „dar Boży”, ponieważ zgodnie 
z opatrznościowymi zamiarami Boga doprowadzają one do braterskiej przyjaźni 
między ludźmi, którzy w ten sposób łatwiej odpowiadają Jego zbawczej woli. Por.  
Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska 
o środkach społecznego przekazu Communio et progressio, 1.

13  Jan Paweł II w związku z rozwojem techniki i wielkim zapotrzebowaniem 
na komentarze w dziedzinie nowych mediów stał się zwolennikiem współpracy 
z  właścicielami mediów, komunikatorami i  dziennikarzami. Podczas Jubileuszu 
Roku 2000 spotkał się z ludźmi pracującymi w mediach. Jego wypowiedzi w tej 
materii jest bardzo wiele i  należałoby poświęcić temu osobny tekst. Ciekawy 
passus dotyczy nowych problemów i możliwości, jakie stwarzają rozwijająca się 
technika, proces globalizacji oraz deregulacja i prywatyzacja mediów. Te zjawi-
ska stawiają osoby – szeroko pojętych pracowników środków przekazu w obliczu 
nowych wyzwań etycznych i duchowych przede wszystkim jako nadawców ko-
munikatów: „budowanie ludzkiej wspólnoty opartej na solidarności, sprawiedli-
wości i miłości, głoszenie prawdy o ludzkim życiu i jego ostatecznym spełnieniu 
się w Bogu – wszystko to było, jest i pozostanie istotą etyki w środkach przekazu” 
(Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu, Etyka w  środkach społecznego 
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podczas Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu oraz w tekstach 
Papieskiej Komisji Środków Społecznego Przekazu, również Benedykt XVI 
wskazywał w corocznych orędziach na problematykę medialną. W jednym 
z  nich w  roku 2009 podjął analizę niezwykle istotnego aspektu mediów 
społecznościowych. W tekście orędzia zwrócił uwagę na depersonalizację 
współczesnych środków przekazu, wskazał na konieczność obrony osoby 
i jej godności jako pryncypium w procesie przekazywania informacji, zaś 
jako receptę na błąd antropologiczny idealizacji sfery medialnej sformuło-
wał wyraźnie postulat powołania dyscypliny pod nazwą infoetyki.

Dla papieża samo sformułowanie „infoetyka” staje się kluczem do 
chrześcijańskiego rozumienia mediów i  stanowi rozwiązanie  –  ciągle 
w duchu dekretu z roku 1963 – kwestii imponującego rozwoju tzw. me-
diosfery. Ta przestrzeń działania tradycyjnych i nowoczesnych mediów 
szczególnie zajmuje współczesnego człowieka, a  infoetyka ma według 
zamiaru Benedykta XVI w sposób oczywisty chronić jednostkę – twór-
cę i  odbiorcę medialnego przekazu  –  przed uprzedmiotowieniem14. 
W  określeniu wartości etycznej każdego aktu międzyludzkiej komuni-
kacji kluczowy charakter posiada wybrany przedmiot komunikacji jako 
czynnik podstawowy15. To osoba-nadawca określa ów przedmiot, wyko-
rzystuje dane narzędzie medialne, determinuje treść i  formę przekazu. 
Człowiek wybiera również wpływający znacznie na ocenę moralną cel 
sprawczy komunikatu, czyli cel podmiotowy (intencja). Jednak dopiero 
z pogłębionej analizy wynika ocena etyczna aktu ludzkiego w procesie 
komunikowania. Dlatego ważne są również inne aspekty istotne w pro-
cesie wartościowania aktu komunikacji: dobrowolność podmiotu, stan 
świadomości podmiotu, okoliczności. Pominąwszy ich opis z  uwagi na 

przekazu, Watykan, 4 czerwca 2000, 33). Jan Paweł II wyraźnie nawiązuje do de-
kretowego wiązania środków przekazu z geniuszem ludzkim, który sam z siebie 
odzwierciedla imago Dei.

14  Por. A. Baczyński, Człowiek w sieci mediów. Infoetyka zamiast „audience”,  
„Studia Socialia Cracoviensia” 2010 nr 21, s. 54.

15  Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków1984, s. 147nn.
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charakter bieżącego tekstu, nie można jednakże pominąć innego faktu 
istotnego dla infoetyki. Otóż osoba-odbiorca nie pozostaje bierna w pro-
cesie komunikacji. To ona może dany komunikat odebrać, zaaprobować, 
przyjąć jako wartościowy albo, spostrzegając, że komunikat jest pusty czy 
szkodliwy, przerwać relację dziejącą się w przestrzeni medialnej. Same 
media są więc podobne do innych narzędzi używanych powszechnie 
przez człowieka – mogą służyć szeroko pojętemu rozwojowi, ale w pew-
nych wypadkach mogą ten rozwój zakłócić czy nawet działać niszcząco. 
Mimo wszystko nie zmienia to pierwotnej oceny mediów jako środków 
społecznej komunikacji.

Papież definiuje jednak współczesną sytuację w sposób dość drama-
tyczny: ludzkość stoi na rozdrożu, ponieważ media używane w nadmiarze 
przez ludzi przyczyniły się do implozji społecznych relacji w świecie:

Rolę, odgrywaną w społeczeństwie przez narzędzia społecznego przeka-
zu, należy już traktować jako integralną część kwestii antropologicznej, 
która jawi się jako kluczowe wyzwanie trzeciego tysiąclecia16.

Niepokój papieża wzbudziło takie używanie mediów, które zaburza 
codziennie życie odbiorców. Papież ostrzega:

Istnieje przekaz roszczący sobie prawo nie tylko do przedstawiania rze-
czywistości, ale też do determinowania jej dzięki posiadanej władzy i sile 
sugestii17.

16  Benedykt XVI, Orędzie na XLII Światowy Dzień Środków Społeczne-
go Przekazu Środki społecznego przekazu na rozdrożu między gwiazdorstwem 
a  służbą. Szukać prawdy, by się nią dzielić, www.paulus.org.pl/display,225.html 
(23.09.2014), 4. Por. F. Mastrofini, Info-etica, L’informazione e le sue logiche, Città 
del Castello 2010, s. 22; G. Piana, Multimedialità ed etica, „Credere Oggi” 2001 
nr 4 (124), s. 34–36.

17  Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w reklamie, www.
kns.gower.pl/stolica/reklama.htm (23.09.2014), 3.
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Osoba-odbiorca, nie posiadając możliwości weryfikacyjnych, staje się 
wręcz ofiarą przekłamań, wynaturzonej formy newsmakingu, pogoni za 
publiką albo półprawdy podawanej w zręczny sposób. Z tego powodu pa-
pież jasno stwierdza, że w epoce powszechnej obecności informacji nie-
zbędna jest nowa nauka: infoetyka. Podobnie jak stało się to w przypadku 
bioetyki w zakresie badań naukowych związanych z życiem, infoetyka ma 
w  założeniu bronić środki społecznego przekazu przed nadużywaniem 
i  takim zafałszowaniem, które ma niewiele wspólnego z  samą naturą 
wynalazków. Infoetyka pozwala tym samym chronić osoby  –  odbiorcę 
i nadawcę w procesie wymiany komunikatów. W tym samym duchu wy-
powiada się również papież Franciszek. Stwierdza, że neutralność mediów 
jest tylko pozorem. Każdy akt komunikacyjny posiada bowiem swoją wy-
mowę etyczną, jest wewnętrznie dobry lub zły:

Strategie medialne nie zapewniają piękna, dobra i  prawdy komunikacji. 
[…] Neutralność mediów jest tylko pozorna: tylko ten, kto komunikując 
podejmuje wyzwanie, może być punktem odniesienia dla innych. Osobi-
ste zaangażowanie jest podstawą wiarygodności komunikatora18.

Dyscyplina naukowa podejmująca refleksję nad znaczeniem procesów 
pośredniczących w relacjach międzyludzkich niewątpliwie wprowadzi ład 
w  samą strukturę społeczną i  przyczyni się do powrotu do źródeł wy-
nalazków: przybliżania ludzi do siebie. Światu współczesnemu potrzebny 
jest więc nowy specjalista: infoetyk.

W nurcie tych rozważań warto wspomnieć jeszcze o konstytucji in-
ternetowej19. Na świecie spostrzeżono już, że czas oswoić otaczającą czło-
wieka rzeczywistość w całej cyfrowej zmienności mediów. Odczuwa się 

18  Franciszek, Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania, www.paulus.org.pl/
display,219.html (23.09.2014).

19  Por. M. Boni, Konstytucja Internetu, prywatność, zaufanie, wolność, bezpie-
czeństwo, „Nowe Media” 2013 nr 6, s. 11–17.
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pragnienie wprowadzenia ładu w tej kwestii. Media jako podziwu godne 
i służące człowiekowi wytwory geniuszu winny nadal usprawniać komu-
nikację i dawać impuls do wszechstronnego rozwoju cywilizacji. Jednak 
już sam rozwój gospodarki cyfrowej uwrażliwia na potrzebę zmiany na-
stawienia człowieka:

Prawie 3  miliardy ludzi mają dziś dostęp do Internetu, a  w  ciągu mi-
nuty ślemy 200 milionów maili. W  świecie tak szybkich zmian trudno 
nadążyć20.

Polski minister cyfryzacji wymienia cztery prawa, które należy 
wprowadzić do uniwersalnej konstytucji internetowej. Chodzi o prawa 
do prywatności, zaufania, wolności i bezpieczeństwa, których kodyfi-
kacja stanowiłaby już spory krok w dziedzinie uładzenia współczesnej 
mediosfery. Powyższe elementy postulowanej konstytucji cyfrowego 
świata mogłyby zostać uzupełnione o  inne, pozwalając wypracować 
standardy w użytkowaniu sieci. Takie działanie zapewnia dzieciom bez-
pieczny rozwój, zabezpieczy bankowe dane oraz pozwoli ludziom spo-
kojniej żyć i  rozwijać się bez zagrożeń totalnej dezinformacji. Całemu 
światu potrzebny jest pewien strażnik internetu w  postaci konwencji 
infoetycznej21.

4. Google Glass – czyli media 50 lat po Inter mirifica

Wśród największych nowości medialnych, o których zapewne nie ma-
rzyli ojcowie soborowi pojawił się ostatnio produkt pod nazwą Google 
Glass (GG). Internetowy gigant globalny rozpoczął limitowaną dystrybu-
cję interaktywnych okularów w 2013 roku. „Najpierw zamówić je mogli 

20  Tamże, s. 12.
21  Por. tamże, s. 12n.
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jedynie twórcy oprogramowania, później niektórzy mieszkańcy USA”22. 
Reklamowy slogan produktu głosi: „Niedługo będziesz cały ubrany 
w przyszłość. Stanie się to bardzo szybko”. Podziwu godny wynalazek jest 
dziś obszarem szczególnego zainteresowania badaczy ze względu na spo-
sób połączenia z siecią. Co za tym idzie, wynalazek doskonali i wzmacnia 
wyznawaną przez analityków i wizjonerów wizję życia jako filmu.

Google Glass włącza się w  dominujący w  XXI wieku nurt, którego ha-
słem jest to, że każdy jest filmowcem. Dodaje jednak: każdy należy do 
publiczności23.

Mat Honan z  amerykańskiego serwisu Wired, dziennikarz i  twórca 
stron internetowych z San Francisco znalazł się wśród wybrańców, któ-
rym firma Google sprzedała swój produkt. Z jego relacji dowiadujemy się, 
że interaktywne okulary przeszkadzają innym, sprawiają swoją aktywno-
ścią, że człowiek czuje się odseparowany. Dlatego dziennikarz nie zakłada 
okularów wszędzie, gdzie chciałby je mieć. Wszystko dzieje się jakby we-
dług słów szefa Google:

Myślę, że większość ludzi nie chce, aby Google odpowiadało na ich pyta-
nia. Chce więcej. Chce, aby Google powiedziało im, co mają zrobić24.

„Internetowe okulary” bardzo przydają się podczas podróży, symulta-
nicznie wspomagają człowiek w zakupach, w dojściu do celu, przypomi-
nają, przekierowują, ułatwiają życie profesjonalne, załatwiają za pozwole-
niem różne sprawy administracyjno-bankowe.

22  Ł. Woźnicki, Noszę Google Glass, www.wyborcza.pl/1,75248,15214793,No-
sze_Google_Glass__Przesz kadzam_innym__Szczerze_.html#MT (4.01.2014).

23  S.  T. Van Airsadale, Google Glass: wszyscy jesteśmy publicznością, „Nowe 
Media” 2013 nr 5, s. 149.

24  Por. Ł. Woźnicki, Noszę Google Glass, dz. cyt.
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Czy ten wynalazek się przyjmie? Kilka następnych lat przyniesie odpo-
wiedź na to pytanie. Jednak już ze wstępnej analizy funkcjonowania GG 
wynika konstatacja: nic nie może zastąpić pełnych refleksji, bezpośrednich 
i prawdziwych relacji ludzkich, chociaż często świat mediów i ich nowych 
możliwości zbliża nas do wizji jak z orwellowskiej powieści Rok 1984.

Optymizm dekretu Inter mirifica i praca podjęta w jego konsekwencji 
przez papieży, w  tym postulującego infoetykę Benedykta XVI, pozwala 
wielu ludziom na ograniczenie komunikacyjnego ping-ponga i bezreflek-
syjnej konsumpcji emocji medialnych. Aktualne staranie wspólnoty Ko-
ścioła dotyczy samego sedna budowania więzi prawdziwie ludzkich: reli-
gijnych, duchowych, rodzinnych etc. Według myśli zawartych w dekrecie 
wynalazkowi Google Glass należy się podziw. Trzeba jednak pamiętać 
równocześnie o tym, że to człowiek jest twórcą mediów, a nie tylko sta-
tystycznym odbiorcą wrażeń czy dokumentalistą na usługach sieci. Czło-
wiek winien być raczej medioznawcą, choćby w szerokim tego słowa zna-
czeniu. Człowiek, choć uznaje wielkość środków komunikacji społecznej, 
umie też nad nimi panować.


