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Orędzie papieża Benedykta XVI  
na 40. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu1

W związku z 40 rocznicą zakończenia Powszechnego Soboru Watykań-
skiego II pragnę przypomnieć Dekret o środkach społecznego przeka-
zu Inter mirifica, w którym uznano przede wszystkim siłę oddziaływania 
mediów na całe ludzkie społeczeństwo.

Potrzeba jak najlepszego wykorzystania tego potencjału dla dobra ca-
łej ludzkości skłoniła mnie do podjęcia w tym moim pierwszym orędziu 
na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu krótkiej refleksji na 
temat mediów, pojmowanych jako sieć, która może sprzyjać komunika-
cji, jedności i współpracy.

Św. Paweł w Liście do Efezjan dokładnie opisuje nasze ludzkie powoła-
nie do bycia „współuczestnikami Bożej natury” (por. Sobór Watykański II, 
konst. Dei verbum, 2): przez Chrystusa mamy dostęp w jednym Duchu do 
Ojca; nie jesteśmy już zatem obcymi ani przybyszami, ale współobywa-
telami świętych i domownikami Boga, z których budowana jest święta 
świątynia Boga, święte mieszkanie Boga (por. Ef 2, 18–22). Ten wzniosły 
obraz życia w jedności obejmuje wszystkie aspekty naszego życia jako 
chrześcijan. Wezwanie, abyśmy byli wierni temu samoobjawieniu się 
Boga, jest w istocie wezwaniem, byśmy uznali działanie w nas Jego dy-
namicznej mocy, która dąży do udzielania się innym, tak aby Jego miłość 
mogła stać się rzeczywiście dominującą miarą świata (por. Homilia na 
Światowy Dzień Młodzieży, Kolonia, 21 sierpnia 2005 r.).

Dzięki postępom techniki media w pewnym sensie pokonały czas 
i przestrzeń, umożliwiając natychmiastową i bezpośrednią komunika-
cję między ludźmi, nawet jeśli dzielą ich wielkie odległości. Stwarza 
to ogromny potencjał, który może służyć wspólnemu dobru i stanowi 

 1 Pełne transkrypcje papieskich orędzi na Światowe Dni Środków 
Społecznego przekazu są dostępne pod adresem http://www.paulus.org.pl/210, 
oredzia-na-dni-srodkow-spolecznego-przekazu (4.11.2016).
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„dziedzictwo, które należy chronić i rozwijać” (Jan Paweł II, list apost. 
Szybki rozwój, 10). Jak jednak wszyscy wiemy, nasz świat jest daleki od 
doskonałości. Codziennie przekonujemy się, że bezpośredniość komu-
nikacji niekoniecznie prowadzi do tworzenia więzi współpracy i jedności 
w społeczeństwie.

Dostarczanie informacji, które kształtują sumienia poszczególnych 
ludzi, pomaganie im w kształtowaniu swojego myślenia nie jest nigdy 
zadaniem neutralnym. Prawdziwa komunikacja wymaga moralnej odwa-
gi i stanowczości. Wymaga od pracowników mediów determinacji, aby 
nie uginali się pod naporem wielkiej ilości informacji ani nie zadowalali 
się prawdami częściowymi czy prowizorycznymi. Przeciwnie, nakazuje 
szukać tego, co stanowi najgłębszy fundament i sens ludzkiego życia 
osobowego i społecznego (por. Jan Paweł II, enc. Fides et ratio, 5), i to 
przekazywać. W ten sposób media mogą konstruktywnie przyczyniać 
się do upowszechniania wszystkiego, co dobre i prawdziwe.

Wzywanie współczesnych środków przekazu do odpowiedzialno-
ści – do służenia prawdzie i do szerzenia pokoju, który na niej się opie-
ra – pociąga za sobą wielkie wyzwania. Choć różne środki komunikacji 
społecznej ułatwiają wymianę informacji i poglądów oraz przyczyniają 
się do wzajemnego zrozumienia między społecznościami, są zarazem 
skażone pewną dwuznacznością. Media są jak gdyby wielkim „okrągłym 
stołem”, sprzyjającym dialogowi, istnieją w nich jednak pewne tendencje 
tworzące swoistą monokulturę, która tłumi zdolności twórcze, spłyca 
idee bardziej subtelne i złożone, nie docenia specyfiki odmiennych kul-
tur oraz szczególnego charakteru wiary religijnej. Do takich wypaczeń 
dochodzi wówczas, gdy przemysł medialny zaczyna służyć tylko same-
mu sobie lub kieruje się wyłącznie dążeniem do zysku, tracąc poczucie 
odpowiedzialności za wspólne dobro.

Należy więc zawsze zabiegać o rzetelne relacjonowanie wydarzeń, 
wyczerpujące wyjaśnianie zagadnień publicznych i uczciwe przedsta-
wianie różnych punktów widzenia. Szczególnie ważne jest wspiera-
nie i promowanie małżeństwa i życia rodzinnego, właśnie dlatego że 
współtworzą one fundament każdej kultury i społeczeństwa (por. So-
bór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 11). We współpracy 
z rodzicami środki społecznego przekazu i przemysł rozrywkowy mogą 



Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy 31

mieć udział w trudnej, ale dającej niezwykłą satysfakcję misji wychowy-
wania dzieci przez ukazywanie im budujących wzorców ludzkiego życia 
i miłości (por. Sobór Watykański II, dekret Inter mirifica, 11). Gdy dzieje 
się inaczej, wszyscy czujemy się tym boleśnie dotknięci i zniechęceni. 
Czyż nasze serca nie cierpią zwłaszcza wówczas, gdy naszej młodzieży 
przedstawia się wypaczone lub fałszywe obrazy miłości, które ośmie-
szają godność nadaną przez Boga każdemu człowiekowi i szkodzą do-
bru rodziny?

Aby wspomóc zarówno konstruktywną obecność, jak i pozytywne 
postrzeganie mediów w społeczeństwie, pragnę zwrócić uwagę na zna-
czenie trzech ważnych elementów, na które wskazał już mój czcigodny 
poprzednik, papież Jan Paweł II, a które są niezbędne w służbie wspólne-
mu dobru: formację, współuczestnictwo, dialog (Jan Paweł II, list apost. 
Szybki rozwój, 11).

Formacja, ucząca odpowiedzialnego i krytycznego korzystania z me-
diów, pomaga ludziom posługiwać się nimi w sposób rozumny i właści-
wy. Nie można bagatelizować wielkiego wpływu, jaki wywierają na ludzki 
umysł nowe słownictwo oraz obrazy upowszechniane z wielką łatwością 
w społeczeństwie zwłaszcza przez media elektroniczne. Właśnie dlate-
go, że współczesne media kształtują masową kulturę, one same muszą 
przezwyciężyć wszelką pokusę manipulacji, zwłaszcza w odniesieniu 
do ludzi młodych, i stawiać sobie za cel formację i służbę. W ten sposób 
przyczynią się do ochrony, a nie do niszczenia tkanki społeczności oby-
watelskiej godnej człowieka.

Uczestnictwo w działalności środków przekazu wynika z ich natury 
jako dobra przeznaczonego dla wszystkich ludzi. Jako służba publiczna, 
przekaz społeczny wymaga ducha współpracy i współodpowiedzial-
ności, zaś wykorzystanie środków publicznych oraz sprawowanie funk-
cji powierzonych przez społeczeństwo musi podlegać ścisłej kontroli 
(por. dokument Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Ety
ka w środkach społecznego przekazu, 20), do czego mogą być potrzebne 
przepisy regulujące lub inne środki i struktury służące realizacji tego celu.

Na koniec, popieranie dialogu przez dzielenie się wiedzą, okazywanie 
solidarności i służbę pokojowi to dla mediów wielkie pole do działa-
nia, które trzeba dostrzec i wykorzystać. W ten sposób media staną się 
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cenionym i wywierającym silny wpływ narzędziem budowania cywiliza-
cji miłości, której wyglądają wszystkie narody.

Jestem przekonany, że poważne wysiłki zmierzające do realizacji 
tych trzech zaleceń pozwolą mediom rozwijać się jako sieć komunikacji, 
wspólnoty i współpracy oraz pomagać mężczyznom, kobietom dzie-
ciom uświadamiać sobie godność osoby ludzkiej, stawać się bardziej 
odpowiedzialnymi i otwartymi na bliźnich, zwłaszcza najbardziej po-
trzebujących i najsłabszych członków społeczeństwa (por. Jan Paweł II, 
enc. Redemptor hominis, 15; dokument Papieskiej Rady ds. Środków Spo-
łecznego Przekazu Etyka w środkach społecznego przekazu, 4).

Na zakończenie powrócę jeszcze do napawających otuchą słów 
św. Pawła: „Chrystus jest naszym pokojem. W Nim stanowimy jedno” 
(por. Ef 2, 14). Razem obalajmy mury wrogości i budujmy wspólnotę mi-
łości, zgodnie z zamysłem, jaki Stwórca objawił przez swego Syna!

Watykan, 24 stycznia 2006 r.
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Odwaga i stanowczość

Pierwsze Orędzie Benedykta XVI na 40. Światowy Dzień Środków Spo-
łecznego Przekazu z roku 2006 sygnalizuje, już w samym tytule, bardzo 
istotne zagadnienie dotyczące mediów: Środki przekazu: sieć komuni
kacji, jedności i współpracy1. Tak, natura mediów, ich globalny zasięg, 
może sprzyjać komunikacji między ludźmi, ich jedności i współpracy. 
Może przyczyniać się do większej solidarności między narodami. To 
jednak potencjalność2. „Codziennie przekonujemy się [mówi papież], że 
bezpośredniość komunikacji niekoniecznie prowadzi do tworzenia wię-
zi współpracy i jedności w społeczeństwie.”3 Dlaczego się tak dzieje? Co 
sprawia, lub czego brak, że media, zamiast integrować – dezintegrują, 
atomizują społeczności, alienują człowieka?

Media sprzyjają „dialogowi, istnieją w nich jednak pewne tendencje, 
tworzące swoistą monokulturę, która tłumi zdolności twórcze, spłyca idee 
bardziej subtelne i złożone, nie docenia specyfiki odmiennych kultur oraz 
szczególnego charakteru wiary religijnej”4. Dzieje się tak, wyjaśnia Bene-
dykt XVI, kiedy media zaczynają służyć same sobie. Zysk staje się wtedy 
jedyną racją bytu. Zatraca się też odpowiedzialność za wspólne dobro5.

A przecież „Prawdziwa komunikacja [przypomina papież] wyma-
ga moralnej odwagi i stanowczości”6. Pracownicy mediów nie mogą 
uginać się „pod naporem wielkiej ilości informacji”7, ani zadowalać się 

 1 Zob. Benedykt XVI, Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy. 
Orędzie na 40. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, s. 27–30 w niniej-
szym tomie.
 2 Por. tamże, s. 27–28.
 3 Tamże, s. 28..
 4 Tamże.
 5 Por. tamże.
 6 Tamże.
 7 Tamże.
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„prawdami częściowymi czy prowizorycznymi”8. Tylko upowszechniając 
to, „co stanowi najgłębszy fundament i sens ludzkiego życia osobo-
wego i społecznego”9 działają konstruktywnie10. Wymaga to, jednak, 
właśnie odpowiedzialności za wspólne dobro11, a nie kierowania się 

„wyłącznie dążeniem do zysku”12. Właśnie „W ten sposób przyczynią 
się do ochrony, a nie do niszczenia tkanki społeczności obywatelskiej 
godnej człowieka”13.

By realizować to posłannictwo potrzeba formacji, współuczestnictwa 
i dialogu14. Formacja dotyczy „odpowiedzialnego i krytycznego korzy-
stania z mediów”15.

Do uczestnictwa w działalności środków przekazu mamy prawo 
„z samej ich natury jako dobra przeznaczonego dla wszystkich ludzi.”16 
Przekaz społeczny jest służbą publiczną. Dlatego „wymaga ducha współ-
pracy i współodpowiedzialności”17. Sposób, w jaki środki przekazu są 
wykorzystywane, „musi podlegać ścisłej kontroli”18, by nadzorować to, 
jak realizują funkcje powierzone im przez społeczeństwo19.

Benedykt XVI przypomina, że środki przekazu są publiczne. Nie mogą, 
więc, służyć tylko same sobie, „tracąc poczucie odpowiedzialności za 

 8 Tamże.
 9 Tamże.
 10 Por. tamże.
 11 Por. Benedykt  XVI, Środki przekazu w służbie człowieka 
i społeczeństwa. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, Watykan, 08.05.2005, 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_0805 
2005.html (30.05.2016).
 12 Benedykt XVI, Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy…, dz. cyt.
 13 Tamże.
 14 Por. tamże.
 15 Tamże.
 16 Tamże.
 17 Tamże.
 18 Benedykt XVI, Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy…, dz. cyt.
 19 Por. tamże.
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wspólne dobro”20, o czym już zostało wspomniane, a także nie mogą 
być wykorzystywane do „realizacji celów ideologicznych”21.

Dialog polega na dzieleniu się wiedzą, okazywaniu solidarności i służ-
bie pokojowi22. Te zalecenia „pozwolą mediom rozwijać się jako sieć 
komunikacji, wspólnoty i współpracy”23 oraz uświadomią wszystkim 

„godność osoby ludzkiej”24. Pomoże to, także, „stawać się bardziej od-
powiedzialnymi i otwartymi”25, zwłaszcza wobec „najbardziej potrzebu-
jących i najsłabszych członków społeczeństwa”26.

Postulaty te możliwe są do realizacji dynamiczną mocą Boga27, która 
chce się udzielać wszystkim, by „Jego miłość mogła stać się rzeczywi-
ście dominującą miarą świata”28. Bowiem prawdziwa jedność możliwa 
jest do osiągnięcia w Bogu. Niekwestionowana siła „oddziaływania me-
diów na całe ludzkie społeczeństwo”29 może „obalać mury wrogości”30 
i „budować wspólnotę miłości”31 tylko kiedy „Chrystus jest naszym 
pokojem”32. Bez Niego, nie możemy stanowić jedno, mimo potencjału, 
jaki media do realizacji tego mają. I to, właściwie, wyjaśnia dlaczego 
jest, jak jest.

Zwracając się do przybyłych z okazji dorocznego zgromadzenia plenar-
nego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Benedykt XVI 

 20 Tamże.
 21 Benedykt  XVI, Krzewić prawdę i umacniać pokój. Przemówienie do 
uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego 
Przekazu, Watykan 17.03.2006, http://instrukcja.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
benedykt_xvi/przemowienia/massmedia_17032006.html, (30.05.2016).
 22 Por. Benedykt  XVI, Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współ
pracy…, dz. cyt.
 23 Tamże.
 24 Tamże.
 25 Tamże.
 26 Tamże.
 27 Por. tamże, s. 27.
 28 Tamże.
 29 Tamże.
 30 Tamże, nr 28.
 31 Tamże.
 32 Tamże.
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sam, relacjonując omawiane orędzie, powiedział: „W tegorocznym orę-
dziu zwróciłem także szczególną uwagę na pilną potrzebę umacniania 
i popierania małżeństwa i życia rodzinnego, które stanowią fundament 
każdej kultury i społeczeństwa”33. Środki społecznego przekazu i prze-
mysł rozrywkowy mają wpierać i współpracować z rodzicami w misji 
wychowywania dzieci przez ukazywanie pozytywnych, budujących 
wzorców ludzkiego życia i miłości. Zauważa deprymujące, szkodliwe 
działanie mediów, gdy „młodzieży pokazuje się poniżające lub fałszy-
we wizje miłości, które ośmieszają daną przez Boga godność człowieka 
i szkodzą dobru rodziny”34.

Rozważania Benedykta  XVI warto tu zestawić z refleksją Marshal-
la McLuhana, światowej klasy wybitnego medioznawcy, który mówił 
o wspólnym, wszechświatowym odpowiedniku indywidualnego mózgu, 
jaki kreują media35. Dzięki temu, według niego, możliwa jest zbiorowa 
kontemplacja36, dzięki synestezji, „czyli jednoczesności doznawania 
zmysłowego i wyobraźni”37, które przezwyciężają indywidualizm na 
rzecz wspólnotowego charakteru człowieka. I jak wynalezienie alfabetu 
fonetycznego doprowadziło „do przejścia od człowieka plemiennego 
do indywidualisty”38, tak media elektryczne odwracają ten proces na 
rzecz implozji, kurczenia się39, kompresji, wzajemnego oddziaływania 
i jednoczenia40 świata, twórczego, zaangażowanego współuczestnic-

 33 Benedykt  XVI, Krzewić prawdę i umacniać pokój. Przemówienie do 
uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego 
Przekazu, Watykan, 17.03.2006, http://instrukcja.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
benedykt_xvi/przemowienia/massmedia_17032006.html (30.05.2016).
 34 Tamże.
 35 Por. M. McLuhan, za: J. Miller, Spór z McLuhanem, Warszawa 1974, s. 136.
 36 Por. tamże.
 37 M. McLuhan, Środek jest przekazem. Wybór fragmentów „Understanding 
Media: the Extensions of Man”, Warszawa 1968, s. 45.
 38 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, 
Warszawa 2004, s. 77.
 39 Por. tamże, s. 73.
 40 Por. M. McLuhan, Środek jest przekazem…, dz. cyt., s. 55.
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twa41, organicznego powiązania w złożoną, różnorodną całość42. Jest 
to przełom, od którego nie ma odwrotu43. „Telewizja rozbudziła u Amery-
kanów chęć posiadania rozmaitych nietypowych drobiazgów i osobliwo-
ści. Wielu z nich nie szczędzi ani trudu, ani pieniędzy na zdobycie jakichś 
nowych win czy produktów spożywczych. Produkt standardowy i seryjny 
musi ustąpić miejsca produktowi nietypowemu i specyficznemu; fakt ten 
wprowadza w rozpacz i zamieszanie naszą cała znormalizowaną gospo-
darkę”44 – zauważa McLuhan. Z podobnym niezrozumieniem wpływu 
epoki elektryczności na mentalność ludzi i całych społeczeństw spotyka-
my się w przypadku np. prób niszczenia państw narodowych w imię uzy-
skania większej światowej integracji. Nic bardziej mylnego. Jedność, jaką 
przynoszą media elektroniczne, to nie „umasowienie”, uniformizm czy 
seryjność. To wolne, odpowiedzialne, zaangażowane, twórcze uczest-
nictwo, które buduje powszechne braterstwo, nie przez centralizację, 
a przeciwnie, docenienie różnorodności, decentralizację45.

W obrazowy sposób ukazał to McLuhan następująco: „Przywodzi to 
na myśl różnicę między siecią kolejową a siecią elektryczną. Pierwsza 
z nich wymaga krańcowych punktów linii kolejowej i dużych ośrodków 
miejskich. W przypadku drugiej, energia elektryczna, dostępna na rów-
nych zasadach zarówno w wiejskim domu, jak i w apartamencie repre-
zentacyjnym działa tak, że każde miejsce staje się punktem centralnym 
i nie są potrzebne duże skupiska ludzkie.”46. Dlatego też „wzorce spo-
łeczne i edukacyjne ukryte w automatyzacji to wzorce pracy na własny 
rachunek i artystycznej autonomii. Panika związana z automatyzacją 
jako czymś, co niesie niebezpieczeństwo ujednolicenia wszystkiego na 
skalę światową, świadczy o przenoszeniu w przyszłość mechanicznej 
standaryzacji i specjalizacji, które należą do przeszłości”47. Zbyt wielu 
osobom, jednak, wydaje się, że ciągle pozostają w linearnej epoce druku, 

 41 Tamże, s. 72–73.
 42 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, dz. cyt., s. 74.
 43 Por. tamże, s. 75.
 44 M. McLuhan, Środek jest przekazem, dz. cyt., s. 55.
 45 Por. tamże, s. 73.
 46 Tamże.
 47 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka…, dz. cyt., s. 453.
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nie licząc się z trwałymi i postępującymi zmianami jakie przynosi epoka 
mediów elektronicznych. Homogenizacja i jednolitość to efekt „presji cy-
wilizacji mechanicznej i przemysłowej”48; „warunki epoki elektronicznej 
jak żadne inne sprzyjają rozwojowi indywidualności i różnorodności”49.

Według McLuhana współczesne media to „przedłużenia techniczne 
naszego ośrodkowego układu nerwowego”50. Ich wpływ na nas nie ma 

„nic wspólnego z ideologią czy programami społecznymi”,51 które mo-
żemy rozpowszechniać za ich pomocą. Istota tego wpływu tkwi w tym, 
że „wraz z nadejściem elektryczności i automatyzacji technika związana 
z pofragmentowanymi procesami nagle stopiła się z ludzkim dialogiem 
i potrzebą uwzględniania jedności wspólnoty ludzkiej. […] Za pomocą 
elektryczności […] przedłużamy nasz ośrodkowy układ nerwowy global-
nie, błyskawicznie wiążąc ze sobą wszystkie ludzkie doświadczenia”52. 
Dzięki mediom przekraczamy czas i przestrzeń, co powoduje nasze zaan-
gażowanie w głąb53. Musimy, wręcz, żyć „w wielkiej bliskości wywołanej 
elektrycznym angażowaniem się w życie innych.”54 Nie dystansujemy się 
od problemów innych ludzi, a rośnie w nas poczucie odpowiedzialności 
za świat. „W epoce elektryczności, gdy nasz ośrodkowy układ nerwowy 
został przedłużony za pomocą techniki tak, żeby wciągnąć nas w sprawy 
całej ludzkości i związać całą ludzkość z nami, dogłębne zaangażowanie 
się w konsekwencje każdego naszego czynu staje się niezbędne. Nie 
da się już dłużej odgrywać roli powściągliwego i stojącego na uboczu 
piśmiennego człowieka Zachodu.”55 Te zmiany, jakie dokonały się we-
wnątrz osobowości, oraz całego systemu zmysłowego ludzi, powstały 
w wyniku samego tylko kontaktu z mediami, np. obrazem telewizyjnym, 
który zmienia, zarówno jednostki, jak i całe narody56.

 48 M. McLuhan, Środek jest przekazem, dz. cyt., s. 47.
 49 Tamże.
 50 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, dz. cyt., s. 446.
 51 Tamże.
 52 Tamże, s. 452.
 53 Por. tamże, s. 41.
 54 Tamże, s. 73.
 55 Tamże, s. 34.
 56 Por. M. McLuhan, Środek jest przekazem, dz. cyt., s. 53.
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Czy wizja McLuhana nie jest utopią? Jednym z wymiernych, wyraźnie 
widocznych efektów, które przewidział, jest to, że „Elektryczna prędkość 
wymusza organiczną strukturę gospodarki globalnej.”57 Dzięki temu 
wojna „w starym stylu” okazuje się niemożliwa, bo „zniszczenie jakiej-
kolwiek części organizmu może się okazać fatalne w skutkach dla cało-
ści.”58 Z oczywistością tego stwierdzenia trudno polemizować, choć i dziś 
wojny toczą się na całym świecie, to dopiero teraz zaczynamy widzieć, 
z całą ostrością, jak bardzo „jakiś” konflikt, w pozornie dalekiej Syrii, może 
mieć realny, destrukcyjny wpływ na Europę. Ta postępująca organiczna 
integracja ludzi i świata, w różnych jego obszarach, za sprawą mediów 
elektronicznych, jest dziś, bardziej niż kiedyś, niekwestionowana.

Może to być jednak uciążliwa bliskość ludzi stłoczonych w windzie, 
czy tramwaju, którzy skazani są bardziej na siebie, niż czerpią z tego 
radość. Jak zauważa papież Pius XII: „przyszłość współczesnego społe-
czeństwa oraz stabilność jego życia wewnętrznego zależy w dużej mie-
rze od zachowania równowagi między oddziaływaniem technik komu-
nikacji a zdolnością jednostki do reagowania na nie.”59 W przeciwnym 
razie wpływ mediów na nas będzie można porównać z „więzieniem bez 
ścian”60. Media mogą więc nas zdominować. Tylko świadome z nich ko-
rzystanie pozwala na przedłużenie naszych możliwości w budowaniu 
wspólnoty. Stwierdzenie McLuhana, że „stajemy się tym, na co patrzy-
my”61 nie jest deterministyczne, jeśli założymy, że każdy sam decyduje, 
na co patrzy i kim się przez to staje. Słowem – komu dajemy dostęp do 
swojego mózgu62.

Według McLuhana ta idea „fundamentalnej więzi międzyludzkiej”63 
może być realizowana przez „środki techniczne – jak telewizja czy radio – 
które, jeśli posługiwać się nimi inteligentnie, zrobią wiele, aby odwrócić 
świeckie skłonności społeczeństwa, które te środki techniczne wyna-

 57 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka…, dz. cyt., s. 447.
 58 Tamże.
 59 Pius XII, za: tamże, s. 52.
 60 Por. tamże.
 61 Tamże, s. 51.
 62 Por. W. Warecki, M. Warecki, Pożeracze mózgów (Media i Ty), Warszawa 2013, s. 24.
 63 Por. M. McLuhan, za: J. Miller, Spór z McLuhanem, dz. cyt., s. 136.
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lazło.”64 Widzi on, więc, w mediach ów potencjał jednoczenia ludzi. Co 
więcej, uważa, że świecki charakter mediów nie przeszkadza w realizacji 
tej misji. Potrzeba tylko inteligencji w posługiwaniu się nimi. To, jakie 
są media i czy ich potencjał jest w pełni realizowany, zależy, więc, od 
człowieka. Od jego inteligencji. Czyżby, właśnie, tego, nam brakowało?

„Dziecko epoki telewizyjnej nie potrafi patrzeć przed siebie, ponie-
waż pragnie wniknąć w głąb.”65 Tej krótkowzroczności pozwala się nam 
pozbyć perspektywa, jaką daje chrześcijaństwo. Kryzys jednoczących 
struktur Unii Europejskiej jest wymownym przykładem tego, jak odrzu-
cenie głównej zasady integracji prowadzi do erozji całego projektu.

Świat nie stał się „globalnym miastem” ale „wioską”. I jak miasto, stało 
się dziś bardziej miejscem pracy niż rozrywki, a wieś bardziej miejscem 
odpoczynku niż centrum pracy66, tak przebywanie w wirtualnej „wiosce” 
łączyć się może coraz bardziej, z rozrywką niż pracą. Dzięki postępowi 
technologicznemu, automatyzacji, praca przestaje zajmować dominują-
ce miejsce w życiu człowieka. To samo można zrobić szybciej, lepiej i nie 
potrzeba do tego wysiłku wielu osób. Zostaje więcej czasu na budowanie 
relacji, także w świecie realnym. Dlatego integracja ludzi, jak i całych 
społeczeństw, może postępować równolegle, zarówno w rzeczywisto-
ści wirtualnej, jak i realnej, co media ułatwiają. Pozwalają one, np. na 
doświadczenie masowego współuczestnictwa w wydarzeniach, które 
możemy przeżywać razem, z wyjątkowo głębokim zaangażowaniem, 
które jednoczy, jak pogrzeb świętego Jana Pawła II czy Johna F. Ken-
nedy’ego67.

I tak, według McLuhana, elektrotechnika przyczynia się do odrodzenia 
kultury plemiennej68. Przywraca wspólnotę między ludźmi.

Wróćmy do Benedykta XVI – Środki przekazu: sieć komunikacji, jed
ności i współpracy to motyw, który pojawia się nie tylko w pierwszym, 
ale także kolejnych jego orędziach. W późniejszym orędziu na 43. Dzień 
Środków Społecznego Przekazu papież kontynuuje swoje rozważanie na 

 64 Tamże.
 65 M. McLuhan, Środek jest przekazem, dz. cyt., s. 71.
 66 Por. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka…, dz. cyt., s. 76.
 67 M. McLuhan, Środek jest przekazem, dz. cyt., s. 73.
 68 Por. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka…, dz. cyt., s. 59.
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ten temat, stwierdzając m. in., że właśnie „kiedy odczuwamy potrzebę 
zbliżenia się do innych ludzi, kiedy chcemy ich lepiej poznać i dać się 
im poznać”69, wtedy dochodzi w nas do głosu nasza najgłębsza natura 

„istot stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, Boga komunikacji 
i komunii”70. Pragnienie jedności, łączności, swoisty „instynkt komuni-
kowania się, tak oczywisty we współczesnej kulturze, w rzeczywistości 
nie są niczym innym jak nowoczesnym wyrazem podstawowej i stałej 
skłonności człowieka do przekraczania samego siebie, by nawiązywać 
relacje z innymi ludźmi.”71 Właśnie otwierając się na innych, zaspokajamy 

„nasze najgłębsze potrzeby i osiągamy pełnię człowieczeństwa”72. W tym 
mogą pomóc nam też media, jeśli będziemy pamiętać, że prawdziwa 
komunikacja i komunia nie jest możliwa bez Boga.

Jak przypomniał nam u kresu swego pontyfikatu ten papież-intelek-
tualista: „Prawda jest piękna, prawda i piękno idą w parze: piękno jest 
przypieczętowaniem prawdy”73. Prawda jest atrakcyjna. Jest „medialna”. 
Jest piękna. I o tym nie możemy, ani zapomnieć, ani dać się przekonać, 
że jest inaczej. Trzeba nam, z całą odwagą i stanowczością, a nawet de-
terminacją74, upominać się o tę prawdę w mediach75, by stały się prze-
strzenią prawdziwej komunikacji76, która buduje jedność i przyczynia 
się do globalnej współpracy między ludźmi77.

Podsumowując niniejszą refleksję nad pierwszym orędziem papie-
ża Benedykta XVI na Dzień Środków Społecznego Przekazu, możemy 

 69 Benedykt  XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać 
kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni, Orędzie papieża Benedykta XVI na 43. Świato
wy Dzień Środków Społecznego Przekazu, s. 85–89 w niniejszym tomie.
 70 Tamże.
 71 Tamże.
 72 Tamże.
 73 Benedykt XVI, „Logos” ma serce. Przemówienie na zakończenie rekolekcji 
w Watykanie, Watykan, 23.02.2013., http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
benedykt_xvi/przemowienia/rekolekcje_23022013.html (30.05.2016).
 74 Por. Benedykt  XVI, Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współ
pracy…, dz. cyt.
 75 Tamże.
 76 Tamże.
 77 Tamże.
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stwierdzić, że współczesne media elektroniczne mogą przyczynić się do 
tworzenia między ludźmi sieci wzajemnej komunikacji, jedności i współ-
pracy, a, jak twierdził Marshall McLuhan, staje się to rzeczywistością, na 
pewnym poziomie, z samej natury mediów elektronicznych, niezależnie 
nawet od treści, jakie za ich pomocą próbuje się rozpowszechniać.

Nie można jednak zapomnieć, że środki przekazu mają w sobie i siłę 
dezorganizującą78. Dlatego ich wpływ na ludzi i całe społeczeństwa wy-
maga kontroli i neutralizacji, np. wpływ telewizji można neutralizować 
przez kontakt ze słowem drukowanym79, a wpływ mediów, jako takich, 
przez świadome ograniczanie kontaktu z nimi. Wzajemna komunikacja, 
jedność i współpraca między ludźmi i narodami są możliwe i realizowane 
za pomocą nie tylko środków społecznego przekazu. Dlatego, doceniając 
ich rolę, nie możemy jej przeceniać, a poddając się ich wpływowi, stracić 
panowanie nad nim80.
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