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Wstęp

Etyczna ochrona wartości

Media to ludzie, a tam, gdzie jest człowiek, który myśli i działa, tam ujawnia 
się także aksjologiczny i etyczny wymiar jego działania. Tematem niniejszej 
monografii są różne odsłony roli etyki mediów w ochronie wartości i godności 
człowieka w przestrzeni komunikowania medialnego. Środowiska medial-
no-dziennikarskie dysponują dziś ogromnym potencjałem oddziaływania na 
ludzi, który powinien służyć dobru człowieka i postępowi społecznemu. Źle 
wykorzystany potencjał mediów może niestety przynieść ogromne szkody 
moralne i społeczne. Głównym problemem współczesnej mediosfery nie jest 
brak odpowiednich kodeksów etyki dziennikarskiej i etyki mediów w różnych 
obszarach komunikowania społecznego, ale raczej trudności w praktycznej 
realizacji zasad etyki oraz problem jakości etyki i  jej realnego wpływu na 
działania człowieka.

Dzisiejszy świat w dużej mierze zależy od mediów, a kształt współczesnych 
mediów zależy przede wszystkim od przekazywanych przez nie wartości oraz 
od jakości i wartości samych mediów. Takie ujęcie zadań i funkcji mediów 
odsłania ich etyczny walor, który jest przedmiotem niniejszej monografii. 
Prezentowane w monografii analizy są zarówno rezultatem badań wartości 
przekazywanych we współczesnych mediach, jak również stanowią naukowy 
głos w dyskusji nad wartościami obecnymi we współczesnych mediach, a tak-
że odkrywają i wskazują sposoby promocji wartości medialnych służących 
dobru człowieka i społeczności. Staram się pokazać, iż kształt współczesnych 
mediów zależy od każdego człowieka i  jego działań w przestrzeni medial-
nej, a przede wszystkim od tego, w jakim stopniu działania wszystkich ludzi 
w mediosferze są nośnikiem dobra. Tematyka prezentowanych analiz i badań 
koncentruje się między innymi na następujących problemach: potrzeba 
i rola kodeksów etycznych w mediach, teoria i praktyka etyczna w mediach; 
konteksty i regulacje etyczne w różnych obszarach komunikowania społecz-
nego; płaszczyzny dyskursu etycznego (czy możliwy jest etos dziennikarski 
bez etyki); relacja etyki do prawa i  innej normatywności medialnej, o co 
chodzi w etyce mediów; problem jakości etyki mediów i  jej realny wpływ 
na działanie ludzi mediów; etyczność w mediach: jakość, odpowiedzialność, 
powinność itd.; różne oblicza oraz odsłony wartości i antywartości w mediach; 
wyzwania i zagrożenia medialnym złem – komunikowanie „antywartości”; 
etyka reklamy, etyka public relations, etyka internetu, netykieta; etyka mediów 
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w kontekście komercjalizacji i marketingu wartości; etyczność w kontek-
ście nowych technologii medialnych; etyczna odpowiedzialność odbiorców 
mediów. Media wpływają na nasze życie i na to, jak i co mamy myśleć. Słynny 
guru teorii medialnych Marshall McLuhan twierdził, że to człowiek tworzy 
i kształtuje media, ale te z kolei kształtują nas1. W tym procesie uwarunko-
wań i uzależnień musi być pewien priorytet, a mianowicie pierwszeństwo 
człowieka. Jeden z twórców teorii hegemonii medialnej, Antonio Gramsci, 
uważał, że podstawowym warunkiem przejęcia władzy nad ludźmi jest prze-
jęcie kontroli nad światem ludzkiej myśli i wyobraźni. Bez wątpienia media 
stały się w naszej epoce głównym narzędziem kontroli nad ludzką wyobraźnią. 
Dlatego pytanie o podmiotowość człowieka w mediach, pytanie o godność 
człowieka w mediosferze jest pytaniem o jakość naszej cywilizacji2. Refleksja 
nad mediami i nad ich przyszłością jest natomiast refleksją nad teraźniejszo-
ścią i przyszłością naszego życia i myślenia. Moje analizy, których celem jest 
uzasadnienie prymatu osoby we współczesnej mediosferze jako skutecznego 
i koniecznego warunku funkcjonowania jakiejkolwiek etyki mediów, będą 
koncentrować się wokół czterech myśli przewodnich, których odzwiercie-
dleniem są też cztery części monografii. Po pierwsze, chcę przeanalizować 
sytuację człowieka we współczesnym świecie mediów i pokazać podstawowe 
konsekwencje tej obecności dla etyki mediów, poszukując w człowieku i jego 
wartości fundamentów etyczności mediów (I. W poszukiwaniu fundamen-
tów etyczności mediów). Następnie ukażę media jako przestrzeń wartości 
(II. Media przestrzenią wartości), w których każdy człowiek może i powinien 
odnaleźć swoją własną drogę realizacji siebie i swoich społecznych relacji. 
W trzeciej części (III. Etyczna osłona i obrona wartości w mediach) staram 
się uzasadnić potrzebę solidnej etyki mediów, chroniącej wartość i godność 
człowieka w mediosferze. Po czwarte, będę się starał pokazać, że prymat osoby 
w mediach domaga się wysokiej jakości dziennikarstwa, by media służyły 
człowiekowi i były dla człowieka (IV. Etyczne odsłony jakości dziennikarstwa). 

Przedstawione w monografii analizy pokazują, że cywilizacja informacyj-
no-medialna o charakterze globalnym stanowi dziś nowe wyzwanie dla moral-
ności i dla etyki. Wydaje się, że w dobie postępującej globalizacji medialnej 
ludzie potrzebują również spójnych, integralnych zasad etycznych, możliwych 
do zaakceptowania i urzeczywistniania przez wszystkich, niezależnie od dzie-
lących ich różnic kulturowo-filozoficznych.

1 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2005, 
s. 26.
2 Por. M. Drożdż, Etyczna demitologizacja mediów, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 25 (2006) 1, 
s.85n.
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Jesteśmy świadkami medialnej rewolucji, która nie tylko niesie ze sobą 
zmiany systemów i technik przekazu, ale ogarnia cały świat kultury, życia 
społecznego i duchowej integracji lub dezintegracji człowieka. W konsekwen-
cji takiego dynamicznego rozwoju mediów nowa kultura medialna nie jest 
w stanie stosować się nawet do własnych reguł wewnętrznych, które tworzy, 
gdyż okazują się one dla niej samej zbyt płynne i nie do końca określone. 
W związku z tym pojawia się podstawowe pytanie: czy istnieje w przestrzeni 
medialnej coś trwałego, fundamentalnego, uniwersalnego w tym nieustannie 
zmieniającym się strumieniu obrazów i dźwięków, realności i wirtualności, 
informacji i perswazji, bodźców i impulsów, treści i form, prawdy i fałszu, 
wartości i antywartości itd.? I wreszcie, czy istnieje w tym świecie nieustannej 
medialnej zmienności trwały fundament wartościowania etycznego? Moje 
analizy są próbą odpowiedzi na te pytania z perspektywy szacunku dla warto-
ści i godności każdego człowieka. Staram się pokazać i uzasadnić, że człowiek 
ze swoją podmiotową godnością jest w świecie mediów trwałą i niezmienia-
jącą się wartością. Ta z pozoru tylko prosta teza ma jednak swój znaczący 
aksjologiczny wydźwięk, ponieważ w prawdzie o człowieku należy szukać 
uniwersalnych podstaw wartościowania etycznego jako niezmiennych fun-
damentów w zmieniającym się świecie mediów. Zasad chroniących godność 
człowieka w mediach należy więc szukać nie tyle w systemach społecznych 
i uwarunkowaniach kulturowych, ile na platformie integrującej wszystkich 
ludzi, a więc we wnętrzu człowieka, w obiektywnie i uniwersalnie rozumia-
nym człowieczeństwie. Takie poszukiwanie jest konieczne, jeśli nie chcemy, by 
procesy mediatyzacji życia oraz medialna globalizacja stały się skuteczną formą 
destrukcji ludzkiej godności poprzez relatywizację i komercjalizację wartości.

Diagnoza badawcza tych sytuacji wpisuje się także we współczesną dys-
kusję o etyce mediów. Moje analizy stanowią próbę uzasadnienia etyczne-
go postulatu, by media traktowały człowieka podmiotowo, szanując jego 
godność. Troska o człowieka jest podstawowym postulatem etyki mediów, 
która ma na celu ochronę wartości i godności człowieka. Etyka mediów 
postuluje, gwarantuje i chroni prymat osoby w mediach, dlatego też moje 
analizy współczesnych mediów prowadzone są z perspektywy etyki mediów 
o personalistycznej proweniencji. Uważam bowiem – co w trakcie tych analiz 
również postaram się częściowo uzasadnić – że taka personalistyczna per-
spektywa stanowi płaszczyznę dialogu różnych światopoglądów, tendencji 
filozoficzno-etycznych, orientacji i tradycji kulturowych, różnych antropo-
logii i religii o wartości i godności człowieka we współczesnej mediosferze. 
Uważam bowiem, że ujęcie człowieka jako osoby nie stanowi tylko pojęciowe-
go określenia, ale daje rzeczywistą szansę uniwersalnego traktowania go jako 
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niepodważalnej wartości ontycznej, stanowiącej podstawę ludzkiej godności, 
niezależnie od różnic w sposobie dochodzenia do fundamentów tej godności 
i jej racjonalnego uzasadnienia.

Niniejsza monografia, zatytułowana Etyka mediów w obronie wartości, nie 
koncentruje się tylko na badawczym opisie zjawisk i procesów współczesnej 
mediosfery z perspektywy etycznej, ale próbuje też wskazać aksjologiczne 
powinności przezwyciężania wszelkiej medialnej pogardy dla człowieka 
i potrzebę troski o  szacunek dla wartości i  godności każdego człowieka. 
Prezentowana publikacja ma charakter interdyscyplinarny z obszaru badań 
nauk o komunikacji społecznej i mediów, w którym etyka mediów ma swoje 
wypracowane i ugruntowane miejsce. Mam nadzieję, że moje analizy wpisują 
się w rozwój etyki mediów jako subdyscypliny nauk o komunikacji społecz-
nej i mediach. Istnieje potrzeba tego typu analiz ze względu na aktualność 
problematyki aksjologicznej i etycznej mediów. Zagadnienia te są aktualne 
ze względu na: postęp w dziedzinie teorii mediów i teorii informacji oraz 
postęp w technologii informacyjno-komunikacyjnej i jego skutki w obszarze 
mediów; tworzenie się struktur społeczeństwa informacyjnego; różnorodność 
odpowiedzi na wyzwania etyczne i kulturowe cywilizacji informatyczno-
medialnej; potrzebę odnalezienia racjonalnej argumentacji aksjologicznej dla 
różnorodności projektów kodeksów etycznych w mediach; rozwój instytutów 
i wydziałów komunikowania medialnego, badania naukowe prowadzone 
w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Przedstawione analizy są próbą odniesienia do elementów personali-
stycznego paradygmatu etyki mediów. To odniesienie nie ma w sobie żad-
nego wymiaru wykluczającego inne, cenne drogi poszukiwania racjonalnych 
kryteriów i zasad wartościowania etycznego. Odniesienie etyki mediów do 
personalistycznych uzasadnień wydaje się w dzisiejszej myśli etycznej naj-
bardziej spójnym, konsekwentnym metodologicznie i treściowo sposobem 
analiz etycznego wymiaru mediów oraz najbardziej skuteczną odpowiedzią 
na wyzwania cywilizacji medialnej.

Moje analizy prowadzone są w określonej przestrzeni założeń badawczych. 
Przyjmuję bowiem, że: przestrzeń medialna jest przestrzenią aksjologiczną 
(nieusuwalność aksjologii jako zagadnienia w  nauce o  mediach); etyka 
mediów potrzebuje racjonalnych kryteriów i zasad wartościowania etycznego 
(potrzeba uzasadnień etycznych); etyka mediów potrzebuje obiektywizmu 
etycznego, opartego na empirycznych badaniach aksjologicznej praktyki 
medialno-dziennikarskiej (potrzeba oparcia na empirycznych źródłach).

Analizy zawarte w niniejszej monografii są rezultatem twórczych poszu-
kiwań interdyscyplinarnych, prowadzonych w ramach projektu badawczego 
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Etyki mediów. Niektóre fragmenty prezentowanej monografii były już częścio-
wo publikowane, ale w wyniku dyskusji naukowych i konfrontacji badaw-
czych zostały na nowo przemyślane i przepracowane dla potrzeb niniejszej 
monografii.

Dziękując wszystkim czytelnikom, którzy sięgną po tę książkę, mam 
nadzieję, że prezentowane w niej myśli pozwolą docenić rolę etyki mediów 
w kształtowaniu współczesnej mediosfery, pozwolą zainspirować działania 
zmierzające do poprawy jakości dziennikarstwa i przyczynią się w jakiejś 
mierze do obrony podstawowych wartości w mediach dla dobra człowieka 
i społeczności.





Introduction

Ethical protection of values

The modern world largely depends on the media, and the shape of the con-
temporary media relies most of all on the values they spread and on the quality 
and value of the media themselves. This definition of the tasks and functions 
of the media discovers their ethical value, which is the subject matter of this 
publication. The analyses presented in the publication are both a result of 
the research of the values shared by the contemporary media and a scientific 
contribution to the discussion of the values present in the contemporary 
media. The analyses also discover and indicate the ways of promoting media 
values that are beneficial for humans and for the community. I have set out 
to show that the shape of the contemporary media depends on every human 
and their actions in the media space, and most of all on the extent to which 
the actions of all people in the media are a vehicle of the good. The subject 
matter of the analyses, presentation and studies I would like to present focuses 
on the following issues: the need for and the role of ethical codes in the media, 
ethical theory and practice in the media; ethical contexts and regulations in 
various areas of social communication; levels of ethical discourse, is journalist 
ethos possible without ethics; the relationship between ethics and law and 
other media normative tools, what is media ethics about; the quality of media 
ethics and its actual impact on the actions of people in the media; ethical 
actions in the media: quality, responsibility, obligation etc.; various aspects 
and forms of values and anti-values in the media; challenges and threats 
of the media evil – communicating “anti-values”; advertising ethics, public 
relations ethics, internet ethics, netiquette; media ethics in the context of 
commercialization and marketing of values; ethical attitude in the context of 
new media technologies; ethical responsibility of the media audience.

My analyses, aimed at justifying the precedence of a person in the con-
temporary media as an effective and necessary prerequisite of any functioning 
media ethics, will focus on four main themes reflected by the four section 
of this publication. First and foremost, i would like to analyse the situation 
of a human being in the world of the contemporary media and to show 
the basic consequences of this presence for the media ethics, at the same 
time searching for the foundations of the media ethics in the human being 
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and his/her values (I. In the search for the foundations of the ethical quality of 
the media). Then I will attempt to show the media as the space for values 
(II. Media as the space for values), where everybody may and should find their 
own way to fulfil themselves and their social relations. In the third section 
(III. Ethical protection and defence of values in the media) I will try to justify 
the need for the existence of reliable media ethics, which will protect human 
values and dignity in the media. In the fourth section I will try to show that 
the precedence of a person in the media requires top-quality journalism, so 
that the media can serve people and be for people (IV. Ethical aspects of the 
quality of journalism).

This publication titled Media ethics in the defence of the values does not 
focus only on the scientific description of the phenomena and processed 
observable in the contemporary media, as seen from the ethical perspective, 
but it also sets out to indicate axiological obligations related to overcoming 
any contempt of human being in the media as well as the need to consider the 
respect for the values and the dignity of each human. The presented publica-
tion is of interdisciplinary nature and it draws upon social communication 
and media sciences, where media ethics has a consolidated place of its own. 
I hope my analyses are consistent with the development of the media ethics as 
a sub-discipline of social communication and media sciences. There is a need 
for this kind of analyses, because of the current nature of the axiological and 
ethical issues in the media. These issues are current due to the advancement in 
the area of media theory and information theory, as well as the advancement 
in information and communication technology and its consequences in the 
media; the appearance of information society structures; diverse responses to 
ethical and culture-related challenges of the information and media civilisa-
tion; the need to find rational axiological arguments for the diverse projects 
of ethical codes in the media; the development of media communication 
institutes and departments, scientific research within social communication 
and media sciences.

The presented analyses are an attempt to refer to the elements of the 
personalistic paradigm of the media ethics. This reference does not assume 
excluding any other valuable ways of searching for rational criteria and rules 
for ethical valuation. Referring media ethics to personalistic justifications 
seems the most coherent, methodologically and content-wise consistent man-
ner of analysing the ethical dimension of the media within the current ethical 
line of thought, as well as the most effective response to the challenges posed 
by the media civilisation.
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My analyses are conducted within a defined space of certain research 
assumptions. I assume that: the media space is an axiological space (axiology 
as an indelible issue in the media science); media ethics need rational criteria 
and rules for ethical valuation (need for ethical justification); media ethics 
need ethical objectivism, based on empirical study of the axiological media 
and journalist practice (the need to be based on empirical sources).

The analyses included in this publication are a result of a creative inter-
disciplinary search conducted within the research project titled Media eth-
ics. Some of the analyses included in this publication were published in the 
academic journal “Studia Socialia Cracoviensia” published by Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II in Krakow and in the 
series titled Etyka Mediów (Media Ethics) published by Wydawnictwo 
Biblos. Within the project titled Media ethics we have already organised 
12 editions of the Media Ethics Conference at the Journalism and Social 
Communications Institute of the Pontifical University of John Paul II in 
Krakow (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), whereas the confer-
ence was held under the auspices and in coperation with the Communica-
tion Axiology Section of the Polish Society for Social Communication. We 
have also published 15 volumes of publications in the series titled Etyka 
Mediów published by Wydawnictwo Biblos, focusing on the basic values 
such as: truth in the media (Prawda w mediach – między ideałem a iluzją? 
[Truth in the media - between the ideal and illusion] 2010), freedom in 
the media (Wolność w mediach – między poprawnością a odpowiedzialnością 
[Freedom in the media – between correctness and responsibility] 2010), 
the good in the media (Dobro w mediach – z cienia do światła [The good in 
the media – from the shadow towards the light] 2012), responsibility in the 
media (Odpowiedzialność w mediach – od przypadku do celu [Responsibility in 
the media – from incidents towards the purpose] 2012), values in the media 
(Wartości w mediach – z dolin na szczyty [Values in the media – from the bot-
tom to the top] 2012), the value of the media themselves (Wartość mediów – 
od wyzwań do szans [Value of the media – from challenge to opportunity] 
2012), personalistic aspect of the media (O możliwości powstania polskiej szkoły 
medioznawstwa personalistycznego. Przyczynek do dyskusji [On the possibilty of 
creating the Polish school of personalistic media studies. Contribution to the 
discussion] 2013), wisdom of the media (Mądrość mediów – meandry wiedzy 
I głupoty [Wisdom of the media – meanders of wisdom and stupidity] 2014), 
wisdom in the media (Mądrość w mediach – od bezmyślności do przemądrzałości 
[Wisdom in the media – from thoughtlessness to sapience] 2014), dialogue in 
the media (Dialog w mediach – od fikcji do show [Dialogue in the media – from 
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fiction to show] 2015), the role of the media in a diverse dialogue (Media 
w dialogu – mury czy mosty [Media in dialogue – barriers or bridges] 2015), 
privacy in the media (Prywatność w mediach – towar czy wartość [Privacy in 
the media – commodity or value] 2015), privacy on the internet (Prywatność 
w sieci – dobro osobiste czy społeczne [Privacy on the internet – personal or 
social asset] 2016), media ethics (Etyka mediów – utopia czy powinność [Media 
ethics – utopia or obligation] 2018) and a publication on ethical actions in the 
media (Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem [Ethical actions 
in the media – between contempt and respect], 2018). 

I would like to thank all the readers who will reach for this book and I hope 
the thoughts presented herein will make it possible to appreciate the role of 
media ethics in shaping the contemporary media and inspire actions aimed 
at improving the quality of journalism and contribute to the defence of the 
basic values in the media for the benefit of humankind and the community.



R o z d z i a ł  I

W POSZUKIWANIU 
FUNDAMENTÓW 

ETYCZNOŚCI MEDIÓW





1.  
Prymat osoby w mediach

Pierwszeństwo człowieka w medialnej praxis

Przestrzeń mediów jest światem osób oraz światem rzeczywistości przedmio-
towej. Chociaż komunikacja medialna urzeczywistnia się w swojej istocie 
w świecie osób, to jednak potrzebuje z konieczności przedmiotowych mediów, 
które umożliwiają komunikację. Jeden i drugi świat odznacza się sobie wła-
ściwymi cechami i wartościami. Charakter i sposób zakorzenienia się tych 
wartości jest jednak różny. Człowiek bowiem jest wartością sam w sobie i nie-
zmiennie nią pozostanie, niezależnie od jakichkolwiek uwarunkowań przed-
miotowych. Jednocześnie pozostaje on podmiotem zakorzenienia i urzeczy-
wistniania się wielu innych wartości oraz podmiotem otwartym na przyjęcie 
również wartości zakorzenionych w świecie przedmiotowym. Problematyka 
wartości przenosi niejako i sytuuje analizy relacji osób do medialnego świata 
przedmiotowego w ich najbardziej właściwym obszarze, czyli w obszarze ety-
ki. Wraz z tą problematyką wkraczamy na teren wartości etycznych, dzięki 
którym człowiek może w sposób nienaruszający własnej i cudzej godności 
wykorzystywać przedmiotowy świat mediów do własnego rozwoju i postępu 
społecznego. Etyka mediów winna już u swoich podstaw respektować pry-
mat osoby. Potrzeba i konieczność konstruowania takiej etyki mediów, która 
umożliwi zachowanie właściwych relacji człowieka do mediów przedmioto-
wych, wskazuje wprost i bezpośrednio na personalistyczne kryterium prymatu 
osoby nad rzeczami1. Zagadnienie owego prymatu w relacjach medialnych 
oraz jego fundamentalne znaczenie dla konstruowania etyki mediów będzie 
przedmiotem refleksji w niniejszym artykule.

Pozostając na poziomie fundamentalnych analiz dotyczących etyki 
mediów, należy przypomnieć, że w każdej etyce podstawowe znaczenie ma 
zależność istniejąca pomiędzy teorią a praktyką. Nie może istnieć praxis bez 
odpowiedniej teorii, ale także teoria domaga się weryfikacji w praktyce. Etyka 
mediów, jako teoretyczna refleksja racjonalna nad moralnością, winna służyć 
praktyce etosu mediów. Bez tego odniesienia do etyki rzeczywistość medialna 
nie będzie się właściwie kształtować jako środowisko przyjazne człowieko-
wi i jego osobowej wartości. Tymczasem można odnieść wrażenie, że wielu 

1 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 291.
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współczesnych twórców koncepcji medialnych nie uważa sfery etycznej za 
ważną, nie uwzględniając jej jako podstawy kształtowania się i samoregulacji 
całości działań medialnych człowieka lub eliminując ją na margines refleksji 
medialnej jako sferę włączoną wprawdzie integralnie w teoretyczny zamysł 
nad mediami, ale niemającą zasadniczo większego znaczenia tak dla samej 
teorii medialnej, jak i dla jej praktycznego zastosowania2. Tymczasem według 
personalizmu „pierwszeństwo człowieka jako podmiotu działania – jak pisze 
Karol Wojtyła – ma podstawowe znaczenie dla konstytuowania się kultury 
poprzez ludzką praxis3”. Pierwszeństwo człowieka odgrywa również podstawo-
wą rolę w kształtowaniu się medialnej praxis. Poszukując istoty owego pierw-
szeństwa, należałoby najpierw ustalić jego właściwe rozumienie. „Musimy to 
sprowadzić na grunt bezpośredniej oczywistości. Praca, czyli ludzka praxis, 
o tyle jest możliwa, o ile istnieje już człowiek: operari sequitur esse. Pierwszeń-
stwo człowieka jako podmiotu istotowo ludzkiego działania – pierwszeństwo 
w znaczeniu metafizycznym – należy do pojęcia praxis w tym sensie, że po 
prostu o niej stanowi. Byłoby absurdem rzecz rozumieć odwrotnie, to znaczy 
przyjmować jakąś podmiotowo nieokreśloną praxis, która dopiero miałaby 
określić, czyli zdeterminować swój podmiot. Nie można też myśleć o praxis 
w sposób aprioryczny, jakoby z tej «quasi-absolutnej» kategorii miały się wyła-
niać – w drodze ewolucji – poszczególne formy działania, które określają swo-
ich działaczy. Jeśli przyjmujemy jako tezę podstawową, że działanie (praxis) 
pozwala nam możliwie najpełniej zrozumieć działacza [sic!: jako działającego], 
że czyn najpełniej ujawnia człowieka jako osobę – to w takim stanowisku 
epistemologicznym jest zawarte przeświadczenie i pewność o pierwszeństwie 
tegoż człowieka – podmiotu w stosunku do działania, właśnie do praxis, która 
od swej strony pozwala nam go pełniej zrozumieć”4. Na podstawie tej analizy 
można powiedzieć, że świat człowieka i sam człowiek, we wszystkich swoich 
wymiarach i działaniach, to jest przede wszystkim świat osoby. Takie ujęcie 
jest fundamentem rozumienia człowieka i każdego „świata”, w którym on 
żyje i działa, w tym także i świata mediów. Każde ludzkie działanie ze swojej 

2 Zob. B. Debatin, Medienethik als Steuerungsimtrument? Zum Verhältnis von individueller und 
kooperativer Verantwortung in der Massenkommunikation, w: Kommunikations- und Medienethik, 
Hrsg. B. Debatin, R. Funiok, Konstanz 2003, s. 39–53; R. Funiok, Medienethik: Trotz Stolperste-
inen ist der Wertediskurs über Medien unverzichtbar, w: Medien und Ethik, Hrsg. M. Karmasin, Stut-
tgart 2002, s. 37–58. Zob. także wybrane pozycje niemieckiej literatury dotyczącej dyskusji wokół 
statusu etyki mediów, http://netzwerk-medienethik.de/bib/bibu3wunden.htm (20.07.2004).
3 K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką „praxis”, „Roczniki Filozoficzne” 
27 (1979) 1, s. 11.
4 K. Wojtyła, Problem konstytuowania…, dz. cyt., s. 11–12.
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istoty i najgłębszych treści odsłania prawdę o osobie ludzkiej5. Każdy czyn 
człowieka decyduje nie tylko o jego twórczości, ale także o całej jego praxis, 
ukazując przy tym wyraźnie różnice pomiędzy podmiotową a przedmiotową 
sferą działania ludzkiego, pokazując także nadrzędność człowieka jako pod-
miotu wszelkich odniesień do sfery przedmiotowej w całym jego świecie6. 
Świat człowieka można ująć w potrójnym wymiarze: świat, w którym człowiek 
żyje; świat, w którym człowiek działa, pozostając wobec niego w aktywnych 
relacjach komunikacyjnych oraz świat, który człowiek tworzy. W tym świe-
cie tworzonym przez człowieka chodzi o podwójny proces przekształcania 
„rzeczy w sobie” w „rzeczy dla siebie” lub dla innych ludzi. Trzeba przy tym 
zaznaczyć, że to określenie „dla ludzi” nie jest aksjologicznie jednoznacz-
ne, gdyż w praktyce może być „dla ludzi” lub „przeciw ludziom”. Inaczej 
mówiąc, w świecie tworzonym przez człowieka chodzi o to, by – poprzez 
ludzką działalność poznawczą i praktyczną – wydobywać rzeczy z obszaru 
czysto przedmiotowego, znajdującego się do pewnego momentu poza sferą 
jakichkolwiek ludzkich działań, do obszaru ludzkiego, to znaczy do tego 
obszaru, w którym rzeczy stają się przedmiotami lub narzędziami ludzkie-
go działania oraz pozostają –w ścisłym lub szerszym rozumieniu – dziełem 
twórczości człowieka. Obecność człowieka w tym potrójnym „swoim świecie” 
gwarantuje integralną jedność świata i jego podporządkowanie człowiekowi, 
mimo iż w wielu wymiarach jest on od człowieka niezależny, np. w swoim 
fundamentalnym istnieniu. Ta wieloraka niezależność nie przekreśla jednak 
pierwszeństwa osoby, ale ją jeszcze bardziej odsłania poprzez nieustanne włą-
czanie potęgi świata przedmiotowego w służbę ludzkiego działania7. Potęga 
mediów włączonych w strukturę ludzkiej obecności i działania pokazuje także 
konieczność człowieka i jego centralną rolę w ich funkcjonowaniu i w sen-
sowności ich istnienia.

5 Por. analizy działań informacyjnych: A. Kiepas, Etyka w zinformatyzowanym społeczeństwie – 
nowe problemy i wyzwania, w: A. Kiepas, Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, Warszawa 1997, 
s. 45–77.
6 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 29–33.
7 Ciekawie tę myśl wyraża A. Rodziński, pisząc: „Wszędzie dokoła roi się od różnych wytworów 
techniki, do których należą z małymi wyjątkami i  same rozliczne narzędzia wytwarzania. Wiele 
z nich porusza się automatycznie, przy czym napędzane są one energią inną niż ta, którą dysponują 
istoty żywe jako takie. Owi «niewolnicy mechaniczni» stoją dziś do dyspozycji człowieka z wiel-
komiejskiego tłumu w ilości, o jakiej nie śmieli marzyć dawni patrycjusze: nie są to bowiem tylko 
«mechaniczne konie», ale ponadto twory ściśle wyspecjalizowane i chociaż ślepo na ogół posłuszne, 
to nierzadko kontrolujące nie tylko czynności własne, ale i swoich «czuwających nad nimi panów» 
(A. Rodziński, Osoba, moralność, kultura, Lublin 1990, s. 341.
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Świat ludzki bywa często określany jako świat ludzkiej kultury w najszer-
szym znaczeniu tego słowa8. Elementy tego świata można podzielić na dwa 
podzbiory, w których najczęściej ujawnia się prymat relacji „człowiek–rzecz”. 
Pierwszy z nich współtworzą przedmioty, które są powiązane instrumentalnie 
z człowiekiem i jego działaniem: albo są narzędziami ludzkiego działania, albo 
są mediami komunikacji. Rzeczy jako „instrumenty” są nośnikami, przekaź-
nikami działania interpodmiotowego. Stają się one sygnałami, znakami dzia-
łania samego człowieka i obiektów, do których lub na które to działanie jest 
skierowane. Wszystkie elementy, które są funkcjonalnie lub instrumentalnie 
powiązane z ludzkim działaniem, powinny być ze swej natury semiotycznie 
„przeźroczyste”, gdyż ujawniają przede wszystkim działający podmiot i cele, 
ku jakim człowiek zmierza. Czasem bywa jednak inaczej, gdyż media jako 
„przenośniki” (nośniki i przekaźniki) zakrywają obecność człowieka, ukazując 
na pierwszym planie swoją przedmiotową skuteczność i siłę oddziaływania. 
Ta „pierwszoplanowość” mediów nie może się stać i faktycznie nigdy nie 
stanie się źródłem prymatu instrumentów-narzędzi czy jakichkolwiek innych 
przekaźników nad działającym podmiotem (twórcą, odbiorcą).

Podzbiór drugi współtworzą rzeczy będące tworem człowieka, efektem 
jego twórczej aktywności oraz sprawczości, które nie są jeszcze nośnikami 
ludzkich działań i na które działanie człowieka nie jest jeszcze bezpośred-
nio ukierunkowane9. Cokolwiek człowiek tworzy poprzez swoje działanie, 
jakimkolwiek skutkom czy „wytworom” daje początek, zawsze równocześnie 
w pewnym sensie odzwierciedla w nich siebie, swoją osobową wartość (zdol-
ności, umiejętności, kulturę, wartości itp.). Można powiedzieć, że w swo-
ich dziełach człowiek siebie wyraża, siebie w jakiś sposób kształtuje, siebie 
poniekąd tworzy. Nie znaczy to jednak, że się od nich ontycznie uzależnia, 
ponieważ zawsze pozostaje wobec nich nadrzędny jako ich twórca. Między 
człowiekiem a jego wytworami istnieje zatem relacja twórczej zależności. Jest 
to od strony tworzonego przez człowieka świata relacja realnej zależności, 
natomiast od strony człowieka jest to relacja logicznej zależności, wyrażającej 
związek przyczynowo-skutkowy między człowiekiem a jego dziełem. Jeśli 
dzieła człowieka w pewnym sensie się od niego uniezależniają, to jednak 
zawsze pozostają wobec człowieka w relacji ontycznej zależności.  Sprawczość 
i  twórczość człowieka tworzą bowiem zawsze nowe sytuacje ontycznej 

8 Por. M. Montani, Filosofia della cultura. Problemi e prospettive, Roma 1996, s. 83n.
9 W ogólnych teoriach komunikowania różnie jest opisywana struktura ludzkiego świata. Lowen 
uwzględnia w nim sześć płaszczyzn: ciało – organizm, środowisko naturalne – przyroda, środowisko 
techniczne, środowisko społeczne, sfera kultury duchowej i wreszcie świat „rzeczy w sobie”. Por. 
A. Lowen, Körperausdruck und Persönlichkeit, München 1995, s. 78n.
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zależności dzieł człowieka od samego człowieka jako ich podmiotowego 
sprawcy. Prymat osoby nad rzeczami ma w takiej perspektywie charakter 
ontyczny, ugruntowany w podmiotowej sprawczości człowieka, dlatego też 
żadna inna zasada nie jest w stanie tego prymatu przekreślić lub odwrócić. 
Zasada prymatu osoby nad rzeczami jest w tym kontekście zależności rzeczy 
od osób sama w sobie nieodwracalna. Próbą jej odwrócenia jest zasada utyli-
taryzmu, która podkreślając rolę korzyści i użyteczności jako podstawowych 
kryteriów działania człowieka, wskazuje na pierwszorzędne znaczenie świata 
przedmiotowego, stanowiącego obszar potencjalnych korzyści dla człowieka. 
Zasada utylitaryzmu zaciera ontyczny charakter prymatu osoby nad rzecza-
mi, przypisując rzeczom jakiś rodzaj przedmiotowej sprawczości lub swoistej 
podmiotowości. W ten sposób człowiek uzależnia się praktycznie od świata 
rzeczy, podporządkowując swoje bycie i jego jakość od przedmiotowej rze-
czywistości. Wszystkie tego typu mechanizmy i procesy wynikające z zasady 
utylitaryzmu są obecne we współczesnej przestrzeni mediów i stanowią nowe 
wyzwanie dla etyki. Zadaniem personalistycznej etyki mediów jest pokazanie 
aksjologicznej podstawy, na której nie tylko można, ale i należy kształtować 
fundamenty prymatu osoby nad rzeczami, chroniąc wielowymiarowy świat 
człowieka przed szeroko rozumianym utylitaryzmem10.

Przedmiotowy charakter medialności mediów

Rzeczywistość mediów  – mówiąc najkrócej  – to rzeczywistość ludzka 
i rzeczowa. W wielu współczesnych refleksjach nad mediami dokonuje się 
swoistego uproszczenia, polegającego na takim opisie i charakterystyce ich 
oddziaływania, jakoby miały one jakąś odrębną podmiotowość. Zacierana jest 
w ten sposób różnica pomiędzy światem przedmiotowych mediów a światem 
komunikujących się medialnie osób. Zapomina się także przy tej okazji o tym, 
że świat mediów jest bardzo złożonym światem wartości związanych przede 

10 Trzeba przypomnieć, że w  etykach utylitarystycznych mamy do czynienia z  odwrotnością 
zasady prymatu osób nad rzeczami. Preferują one zasadniczo prymat rzeczy nad osobą. Szeroką 
analizę krytyczną tego zagadnienia przeprowadza K. Wojtyła np. w wykładzie poświęconym etyce 
D. Hume’a. Pisze on między innymi tak: „Interesowność leży głębiej, tkwi w  samym założeniu 
koncepcji moralności Hume’a. […] Rozum zostaje tutaj użyty jako narzędzie pełniące służebną rolę 
względem uczuć. […] Przyjemność urasta do roli czynnika organizującego całe działanie człowieka, 
poniekąd wręcz kierującego całym bytem ludzkim. Jakkolwiek jest to przyjemność zawarta w reak-
cjach zmysłu moralnego, tym niemniej stanowi ona zawsze dobro podmiotowe. […] Hume’owski 
rozum w swej służebnej roli względem uczuć i działania przypomina bardzo wyraźnie to, co św. 
Tomasz mówił w związku z bonum utile”. Por. K. Wojtyła, Wykłady lubelskie. Człowiek i moralność, 
t. 3, Lublin 1986, s. 238.
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wszystkim z człowiekiem i jego twórczością, z jego wytworami technicznymi, 
z bogatym światem techniki komunikacji, przekazu i wzajemnego oddzia-
ływania. Rzeczywistość mediów zawiera w sobie i odsłania stan ludzkiego 
ducha. Współczesna przestrzeń komunikacyjna, wypełniona starymi, nowymi 
i najnowszymi, telematycznymi mediami, dysponuje coraz doskonalszymi, 
przedmiotowymi uwarunkowaniami komunikowania się ludzi i przekazów 
medialnych11. Za jedną z głównych cech nowych mediów uważa się imma-
nentny związek człowieka z techniką, człowieka z „maszyną”12. Przestrzeń 
medialna staje się swoistym interfejsem człowieka i maszyny, co jest szcze-
gólnie widoczne w  przestrzeni cybernetycznej. Przestrzeń cybernetyczna 
powstaje w środowisku techniczno-społecznym, w którym informacja jest 
rejestrowana, kodowana, przetwarzana, magazynowana i komunikowana za 
pomocą odpowiednich technologii13. W takiej przestrzeni medialnej wzrasta 
coraz bardziej rola mediów jako pośredników komunikacji, jako elementów 
koniecznych dla komunikowania się ludzi. Nikt raczej nie wątpi w to, iż 
same media przynależą wprawdzie do świata rzeczy, ale ich rola medialności 
bywa tak wyolbrzymiana, że traktowane są często jako niezależne czynniki 
determinujące wręcz kształt ludzkiej komunikacji. Mówi się nawet coraz 
częściej o zupełnie nowej ontologii medialnej czy ontologii wirtualnej14. Bada-
cze nowych mediów zwracają szczególną uwagę na coraz większy  rozdźwięk 

11 Zastosowanie nowych technologii cyfrowych, zwłaszcza wykorzystanie komputera w  komu-
nikacji, postawiło etykę mediów wobec nowych wyzwań. Tę problematykę etyczną w kontekście 
nowego medium, jakim jest komputer, porusza w  swojej monografii D.G.  Johnson. Autorka 
zakłada, iż istnieje niepisany kodeks etyczny, w oparciu o który można zbudować etykę zawodową 
użytkowników komputerów. Por. D.G. Johnson, Computer Ethics. Second Edition, Prentice-Hall 
Englewood Cliffs 1993, s. 187n. Zob. bibliografię dotyczącą etyki komputerów, [online], http://
courses.cs.vt.edu/~cs3604/lib/ Bibliography/Biblio.acm.html (20.07.2004).
12 Por. M. McLuhan, Zrozumieć media. …, dz. cyt. Warszawa 2004, s. 37–53. M. Hopfinger pró-
buje „zrozumieć” nowe media, poszukując ich podstawowych cech. „Wszystkie nowe media powo-
łują pośredni typ kontaktu między nadawcami i odbiorcami. (…) Nowe media stwarzają uczestni-
kom kultury w skali masowej techniczne warunki dostępu do przekazów. Zapewniają masowemu 
zasięgowi swoich praktyk infrastrukturę techniczną, co w połączeniu z odpowiednimi warunkami 
ekonomicznymi, ustrojowymi, społecznymi tworzy ramy komunikacyjne współczesności. Sprzyja 
to przekraczaniu granic przestrzennych, pokonywaniu barier czasowych, możliwości błyskawicz-
nego nadawania i rozchodzenia się przekazów. Często nie tylko potencjalny, ale także realny zasięg 
masowy nowych mediów rzutuje na standaryzację, schematyzację, seryjność przekazywanych treści 
i form. Powiązana z samym tworzeniem, jak i odbiorem cecha masowości przyczynia się niewątpli-
wie do egalitaryzacji udziału w kulturze, do demokratyzacji całej kultury. Z drugiej strony urucha-
mia potężne mechanizmy komercyjne związane z rynkiem i konsumpcją”. Nowe media w komuni-
kacji społecznej XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 12–13.
13 Por. M. Hetmański, Przestrzeń cybernetyczna jako interfejs człowieka i maszyny, w: Przestrzeń 
w nauce współczesnej, t. 2, red. S. Symotiuk, G. Nowak, Lublin 1999, s. 151n.
14 Por. J. Bańka, Metafizyka wirtualna, Katowice 2001, s. 89n. Według metafizyki wirtualnej „sys-
tem rzeczywistości wirtualnej zmierza ku pojęciom ogólnym, które powtarzają idealność bytu, lecz 
nie powtarzają jego realności” (s. 22n).



R o z d z i a ł  I  –  W poszukiwaniu fundamentów etyczności mediów 27

między pośredniczącą rolą mediów a fantomatyczną naturą medialnych prze-
kazów, które pozorują realność, manipulują nią, wprowadzając człowieka 
w świat medialnych fantomów i wirtualnej rzeczywistości, zacierając granicę 
pomiędzy rzeczywistością a światem fikcji15. Można zatem powiedzieć, że 
rzeczy nie tylko istnieją realnie w czasie i w przestrzeni, ale istnieją realnie 
w  mediach. Ta realność ma nowy wymiar wirtualności16. Komunikacja 
medialna przy pomocy nowych mediów wymusza jednostronną bierność 
i postawy konsumistyczne odbiorców mediów.

Niezależnie jednak od wzrastającego wpływu nowych mediów na kształ-
towanie rzeczywistości, należy stanowczo podkreślić ich pierwszorzędna rolę 
„pośredniczości” czy medialności w komunikacji. Z samej istoty medialności 
wynika zatem, iż media zawsze pozostaną podporządkowane człowiekowi 
i niezależnie od ich niezbędności i konieczności dla komunikacji, stanowią 
i będą stanowić tylko element pośredniczący między komunikującymi się 
podmiotami. Mówiąc nieco inaczej, media stwarzają uczestnikom komuni-
kacji w skali masowej techniczne warunki komunikowania się i dostępu do 
przekazywanych przez inne podmioty treści. Zapewniają masowemu odbiorcy 
nie tylko infrastrukturę techniczną, coraz bardziej doskonaloną, ale i sprzy-
jające warunki do przekraczania granic przestrzeni i czasu w komunikacji. 
W „logikę mediów” wpisane jest maksymalne oddziaływanie na odbiorcę. 
Wykorzystuje się przy tym różnorodne formy i treści przekazów, mające za 
zadanie realizację założonych uprzednio celów. Zwiększająca się ciągle rola 
medialnych struktur i narzędzi komunikacji prowadzi do stopniowego uza-
leżniania się człowieka od tego przedmiotowego świata funkcjonującego coraz 
częściej według reguł, na które poszczególne jednostki nie mają już wpływu. 
W ten sposób dokonuje się systematyczne redukowanie człowieka do pozio-
mu świata przedmiotowego, a w konsekwencji negowanie prymatu osoby nad 
rzeczami17. Zjawisko to ujawnia się chociażby w języku refleksji medialnych. 

15 Por. P. Sitarski, Rozmowa z  cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, 
Kraków 2002, s. 99–160.
16 Pojęcie „wirtualnej rzeczywistości” jest w  istocie pojęciem oksymoronicznym, gdyż zawiera 
w sobie dwa sprzeczne treściowo słowa: wirtualny znaczy tyle co potencjalnie, hipotetycznie moż-
liwy, a więc nierzeczywisty. Por. M. Hetmański, Przestrzeń cybernetyczna jako interfejs człowieka 
i maszyny, w: Przestrzeń w nauce współczesnej, red. S. Symotiuk, G. Nowak, dz. cyt., s. 153.
17 Por. m.in.: D. McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, London–Thousand Oaks–
New Delhi 2000, s.  109n. O  sposobach urzeczowienia człowieka poprzez media mówi się czę-
sto w  kontekście analiz wpływu poszczególnych mediów na ludzi i  społeczeństwo. Por. m.in.: 
M. Hopfinger, Film i antropologia. Osiąganie dystansu wobec audiowizualności, w: Nowe media…, 
red. M. Hopfinger, dz. cyt., s. 245–256; J. Lalewicz, Telewizja i kształt potocznego świata, w: Nowe 
media…, red. M. Hopfinger, dz. cyt., s. 254–273; W. Grodzic, Wideo, czyli kontrolowanie iluzji 
wolności, w: Nowe media…, red. M. Hopfinger, dz. cyt., s. 316–329; N. Postman, Zabawić się na 
śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002, s. 125n; H.J. Schiller, Sternicy 
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Coraz częściej mówi się o funkcjonowaniu mediów, o ich sile oddziaływania, 
o ich skuteczności, a mniej o komunikacji międzyosobowej za pośrednic-
twem mediów. Powstaje w ten sposób coraz większy rozdźwięk pomiędzy 
przedmiotowym światem mediów a podmiotowym światem osób obecnych 
w przestrzeni medialnej. Rolę mediów sprowadza się do roli mechanizmów 
funkcjonujących w obszarze takich czy innych kontekstów czy konwencji 
kulturowych, bez ich wyraźnego odniesienia do człowieka–osoby18.

W poszukiwaniu personalistycznej wartości przestrzeni medialnej punk-
tem wyjścia mogą być także analizy semiotyczne. Z analiz semiotyki medialnej 
wynika prymat osoby nad rzeczami. Analizując funkcjonowanie mediów przy 
pomocy teorii znaków, należy podkreślić, że relacja znaku do przedmiotu zna-
czonego, dzięki któremu znak staje się narzędziem poznania i komunikacji, 
ukazuje się w zupełnie innym świetle z chwilą, gdy zostaje ona umieszczona 
w osobowym kontekście. W kontekście tym rozpatrujemy nie tylko sam znak 
(medium), ale i sposób jego użycia w procesie komunikacji. Znak występuje 
tutaj nie tyle jako element danego systemu konwencjonalnego, ile jako istot-
ny czynnik „faktu ludzkiego”, i nigdy odwrotnie – tak, jak gdyby człowiek 
był elementem „faktu rzeczowego”. Wszelkiego typu znaki (media), które 
funkcjonują w procesach komunikacji społecznej, mają swój właściwy sens 
jedynie w przestrzeni podmiotowej. Relacyjny charakter wszystkich znaków 
jako czynników pośredniczących domaga się obecności racjonalnych pod-
miotów tworzących i rozumiejących semantykę znaków. Ich rola w życiu 
i działaniu komunikacyjnym jednostek oraz jakiejkolwiek wspólnoty jest 
bowiem pierwszorzędnie uwarunkowana przez racjonalność komunikujących 
się podmiotów oraz przez relacyjny i komunikacyjny charakter wzajemnych 
odniesień osób, konstytuujących różne typy społeczności, np. takich, jak spo-
łeczność telewizyjna, społeczność internetowa, społeczność kultury masowej 
itp. W społecznościach tych jednostki ludzkie realizują sobie właściwy sposób 
bytowania i działania wspólnie z innymi za pośrednictwem różnych syste-
mów znaków i mediów. Pojęcie znaku i komunikacji medialnej wprowadzone 
na teren analiz personalistycznych nabiera w ten sposób nowego znaczenia 
w świetle międzyosobowej relacji „ja−ty” oraz wszelkich relacji tworzących 
„my”. Chodzi o to, że znak (medium) pozostaje zawsze znakiem (medium) 

świadomości, Kraków 1976, s. 12n; R. Williams, Efekty technologii i  jej wykorzystanie, w: Pejzaże 
audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, red. A. Gwóźdź, Kraków 1997, s. 45–62.
18 Podstawowe modele komunikacji, np. model transmisji, model ekspresywny (rytualny), model 
rozgłosu oraz model recepcji operują takim funkcjonalno-kulturowym ujęciem mediów. Por. 
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 
Warszawa 1999, s. 52–77.
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dla istoty racjonalnej, dla osoby. Proces nabywania, przekazywania i wymia-
ny informacji w kontaktach medialnych ma sens wtedy i tylko wtedy, gdy 
pozostaje kontaktem „uczestniczącym”, wspólnotowym, w którym na różny 
sposób i w rozmaitej funkcji pośredniczą znaki. Ze swej natury owym znakom 
(mediom) przysługuje wartość i funkcja instrumentalna, przedmiotowa, ope-
racyjna – i tylko taka19. Nie mogą one w żaden sposób wypierać i zastępować 
człowieka i  jego zdolności racjonalnej semantyzacji znaków. Mogą pełnić, 
i de facto pełnią, funkcje pośredniczące w komunikacji, pozostając zawsze 
podporządkowane człowiekowi jako ich twórcy i podmiotowi ich rozumienia.

Świat mediów jest w dużej części zdominowany przez technikę, a technika, 
będąca przecież tworem człowieka i owocem jego praxis, zaczyna coraz bar-
dziej dominować nad człowiekiem. Technika rozumiana z jednej strony jako 
algorytm postępowania człowieka, a z drugiej strony jako system sztucznych 
narzędzi i maszyn „jeszcze bardziej i widoczniej oddzieliła skuteczność od 
rozumienia20”. Coraz częściej utrwala się przekonanie i praktyka, iż nie trzeba 
rozumieć funkcjonowania maszyn i teorii, w oparciu o które one funkcjonują, 
ale wystarczy jedynie w sposób prosty obsługiwać jakieś medium-maszynę, 
żeby się skutecznie komunikować i odbierać medialne przekazy. Technika jako 
praktyka zaczyna na ogół dominować nad swoją własną teorią. Zaawanso-
wana technika komunikacyjno-medialna czyni jednak coś więcej. W świecie 
nieproporcjonalności działań i efektów techniki do działań człowieka, mniej 
ważny staje się sam człowiek, niż maszyna i coraz bardziej możliwa staje się też 
pełna wymienialność osób. Inaczej mówiąc, łatwiej jest zastąpić obsługującego 
maszynę człowieka, niż ją samą. Zaawansowana technika medialna stawia 
przede wszystkim pod znakiem zapytania ludzką podmiotowość, indywidu-
alność i ludzką wolność.

Warto zwrócić uwagę przy tej okazji na dwie sprawy. Po pierwsze czło-
wiek tworzy często technikę w bardzo wyizolowanych uwarunkowaniach, 
zaspokajając najczęściej szczegółowe i konkretne potrzeby, nie mając jednak 
przy tym obrazu całości świata oraz całości konsekwencji zastosowania i funk-
cjonowania tworzonych dzieł. Po drugie, tworząc technikę traci często z pola 
widzenia siebie samego jako racjonalny podmiot wiedzy i działania. W obu 
wypadkach człowiek, mimo iż jest twórcą techniki, podporządkowuje się 
tworzonym przez siebie dziełom, przypisując im czasem rolę i sprawczość pod-
miotową. Podporządkowując siebie technice, człowiek wyzbywa się poczucia 

19 Zob. analizy „użytkowej” roli mediów: M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biz-
nes, Warszawa 2001, s. 153–224.
20 J. Bobryk, Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media, Warszawa 2001, s. 43.
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odpowiedzialności i zatapia się czasem w złudnej nadziei, że problemy, jakie 
stwarza technika, wcześniej lub później, znajdą również techniczne rozwiąza-
nie. Podporządkowanie człowieka technice nie ogranicza się w tym wypadku 
jedynie do zewnętrznej, praktycznej działalności człowieka. Bardziej niebez-
pieczne jest bowiem „podporządkowanie ludzkiego życia celom techniki 
i swoista «technicyzacja» ludzkiej świadomości. W ten sposób tworzy się nowy 
prymat rzeczy i techniki nad osobą wraz z nowym systemem wartości, który 
depersonifikuje człowieka i prowadzi do instrumentalnego i przedmiotowego 
traktowania ludzi21”.

Proces technicyzacji życia przez media prowadzi w konsekwencji albo do 
negacji prymatu osoby, albo do zachowania prymatu człowieka, traktowanego 
jednak nie jako osoba, ale raczej jako istota techniczna, to znaczy związana 
w sposób istotny i konieczny z techniką. Taki antropologiczny punkt wyjścia 
ułatwia i preferuje zasadę dominacji mediów nad człowiekiem. Dominacja 
i determinacja medialna wyzwalają także mechanizmy obronne w człowieku 
i społeczności przed dehumanizacją i depersonalizacją medialną. Pedagogika 
mediów, aksjologia czy etyka mediów stanowią teoretyczne wsparcie w obronie 
prymatu osoby wobec funkcjonalności lub dysfunkcjonalności przedmioto-
wych mechanizmów medialnych, a także celowych działań manipulacyjnych 
i destrukcyjnych uczestniczących w komunikacji medialnej ludzi22.

Drugi problem wynika z  faktu, że proces mediatyzacji rzeczywistości 
wywołał poważne zaburzenia w hierarchii wartości poszczególnych osób, 
a także znaczące zakłócenia aksjologicznej struktury społecznej w tworzącej 
się cywilizacji medialnej. Technika komunikacyjna dostarcza ludziom różne-
go rodzaju dóbr, ale przede wszystkim dóbr duchowych. Człowiek, będący 
ich odbiorcą, nie potrafi często identyfikować tych wartości duchowych 
z komunikującymi je poprzez media osobami, ale raczej skłonny jest przy-
pisywać je i łączyć z przedmiotowym światem mediów jako z ich nośnikami 
i przekaźnikami. Zmieniająca się technika zmienia także charakter interakcji 
społecznych. Społeczeństwo stopniowo staje się technicznym supersystemem, 
w którym jednostki stają się zbiorem danych w bazach, spisach, katalogach 
i elektronicznych zapisach. Zależność człowieka od mediów uzyskuje w ten 
sposób wymiar podporządkowania i uzależnienia psychicznego i wewnętrz-
nego. Cywilizacja techniczna i cywilizacja medialna stwarzają nowy rodzaj 
przymusu, który jest często „przymusem niewolniczym”, gdyż człowiek nie 

21 W. Daniecki, Podmiotowość pracy w sieci, Przedmowa, (ebook) 2013.
22 Por. S.  Juszczyk, Człowiek w  świecie elektronicznych mediów  – szanse i  zagrożenia, Katowice 
2000, s. 95n; J. Kwiek, Faktyczne i wyimaginowane zagrożenia wynikające ze stosowania mediów, w: 
Media a edukacja, red. W. Strykowski, Poznań 1997, s. 89–101.
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ma w nim możliwości prowadzenia dialogu. Jest to przymus ze strony maszyn, 
w tym także przymus ze strony mediów. Nie chodzi oczywiście o armie robo-
tów kontrolujące społeczeństwo i o wszechpotężne media, dominujące nad 
światem, ale chodzi o bardzo prozaiczne, ale skuteczne podporządkowanie się 
człowieka funkcjonowaniu maszyn, rodzące pozytywne owoce i – niestety – 
bardzo negatywne skutki. „Same bowiem – jak pisze Gernot Böhme – maszy-
ny i technika wymuszają takie cechy, jak punktualność czy panowanie nad 
afektami, wymuszają cechy, które wcześniej wymagały długiego wychowania 
człowieka”23. Negatywne zaś skutki oddziaływania techniki na człowieka 
ujawniają się w tym, co obejmuje określenie „technicyzacja” życia i świado-
mości człowieka24. Sfera medialna nie jest również wolna od „prymatu maszyn 
nad człowiekiem”. Człowiek jest w niej wciąż poddawany nieustannym eks-
perymentom medialnym, testowany modyfikacjami technicznymi i progra-
mowymi, włączany w tempo przyspieszeń informacyjno-komunikacyjnych, 
traktowany jako element zjawisk statystycznych itp. Wszystkie te procesy 
naruszają podmiotowość człowieka i domagają się etycznych regulacji i war-
tościowań na gruncie teorii medialnych, dowartościowujących człowieka25.

Podmiotowy fundament przedmiotowości mediów

Patrząc krytycznie z personalistycznego punktu widzenia na wiele teorii 
mediów formułowanych na bazie różnych paradygmatów26, można zauważyć, 
że pomija się w nich często nie tylko genetyczną i celowościową zależność 
mediów od ich twórców i odbiorów, ale także bardzo często odrywa się struk-
turę mediów od ich ontyczno-osobowego podłoża. Takie założenia lub taki 
punkt wyjścia w analizie mediów sprawia, iż koncentrują się one z konieczności 
na badaniach i opisie sfery funkcjonalności i skuteczności mediów, marginali-
zując przy tym sferę podmiotowego fundamentu komunikowanych wartości. 
W szczególności „bierze się w nawias” albo jak to częściej bywa – „wyłącza się 
poza nawias” – aksjologiczny i etyczny wymiar mediów, uniwersalną nośność 

23 G. Böhme, Antropologia filozoficzna, Warszawa 1998, s. 148n.
24 Por. M. McLuhan, Zrozumieć media…, dz. cyt., s. 107n., 439n.
25 Zob. szerzej tom „Ethosu” poświęcony etyce badań naukowych, 44 (1998), a w nim w szczegól-
ności: T. Styczeń, Czy istnieje etyka dla naukowca?, „Ethos”, 44 (1998), s. 75–83; Z. Chłap, O odpo-
wiedzialności za wdrażanie badań naukowych, „Ethos”, 44 (1998), s. 118–127; D.H. Johnson, Czy 
globalna infrastruktura informacyjna ma charakter demokratyczny?, „Ethos”, 44 (1998), s. 198–214.
26 Można tutaj zaliczyć teorie medialne wywodzące się z różnych orientacji paradygmatycznych: 
determinizmu technologicznego, strukturalizmu, konstruktywizmu, postmodernizmu itp.
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aksjologiczną znaków medialnych, ograniczając się tylko do strukturalnego 
opisu znaków-narzędzi i  ich funkcji w procesach komunikacji. Wyłączenie 
etycznego wymiaru poza obszar zagadnień ważnych dla teoretycznych analiz 
mediów i praktycznego ich funkcjonowania jest jednocześnie symptomem 
odrzucenia prymatu osoby w przestrzeni mediów.

Analizując krytycznie procesy i zjawiska „urzeczowienia” człowieka w prze-
strzeni mediów, należy podkreślić jeszcze jedną sprawę. Jest nią mianowicie 
fakt, że w wielu teoriach mediów, a jeszcze częściej w praktyce medialnej, 
próbuje się wprowadzić do wartościowania etycznego kategorie estetyczne, 
a wartości etyczne zastępować wartościami estetycznymi. Jest to podejście 
o tyle nowe, co niebezpieczne w kulturze medialnej, także ze względu na 
negatywne konsekwencje takiej wymiany. W perspektywie personalistycznej 
powiązanie piękna i dobra nabiera takiego znaczenia, zgodnie z którym samo 
piękno, zachowując swoje właściwości, w sensie przenośnym staje się wartością 
etyczną, kwalifikującą postępowanie czy charakter człowieka, ale w żaden spo-
sób nie zastępuje wartościującego kryterium dobra. Piękno nie jest tu jakimś 
bliżej nieokreślonym efektem subiektywnych przeżyć estetycznych, ale staje 
się kryterium obiektywnym wartościowania działań człowieka w podobnym 
stopniu, w jakim określają je przymiotniki „dobry”, „szlachetny”, „uczciwy” 
itp., rozumiane w swym nieprzenośnym, właściwym, a więc etycznym znacze-
niu27. Patrząc jednak na rzeczywistość medialną z łatwością można zauważyć, 
że piękno i większość wartości estetycznych z nim związanych, traktowane 
są przeważnie jako wartości utylitarne. Istnieje cała gama znaczeń wiążących 
piękno z pewnego rodzaju użytecznością czy pożytecznością. Ilekroć chce 
się ograniczyć piękno i  jego kategorie w znaczeniu artystycznym czy este-
tycznym od innych kontekstów znaczeń, wskazuje się najczęściej właśnie na 
utylitarystyczne rozumienie. U podstaw rozszerzania się medialnej kultury 
popularnej tkwi przekonanie, iż wartości estetyczne można nie tyle tworzyć, 
co produkować, a ich możliwości masowego przekazu za pomocą mediów 
oraz szeroki zasięg ich oddziaływana sprawiają, iż stają się one dominujące nad 
innymi wartościami. Przejmują one w działaniach medialnych rolę kryteriów 

27 Zob. K. Wilkoszewska, W kręgu estetyki, w: Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilko-
szewska, Kraków 1999, s. 29–140; R.W. Kluszczyński, Kilka uwag na temat etyki w świecie płynnych 
tożsamości, w: Piękno w sieci…, red. K. Wilkoszewska, dz. cyt., s. 301–304; M. Ostrowicki, Kate-
gorie estetyki w sztuce multimediów, w: Piękno w sieci..., red. K. Wilkoszewska, dz. cyt., s. 87–92, 
W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1982, s. 321–324; Kultura, tożsamość, edukacja – migo-
tanie znaczeń, red. Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kraków 1998, s. 45n; J. Meyrowitz, No Sens of Place, 
New York–Oxford 1985, s. 256n; R.W. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego 
obrazu w dobie elektronicznej, Warszawa 1999, s. 22n; R.W. Kluszczyński, Społeczeństwo informa-
cyjne, cyberkultura, sztuka multimediów, Kraków 2002, s. 75–94.
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etycznych28, sprowadzając systematycznie relacje człowieka do mediów na 
poziom utylitarny czy wręcz przedmiotowy. Produkowane medialnie i kon-
sumowane zjawiska kulturowe spełniają bardziej funkcje przedmiotowo-uty-
litarne niż komunikują wartości duchowe29. Te procesy zdają się jednoznacz-
nie potwierdzać tendencję preferowania w mediach wartości utylitarnych, 
które czynią z człowieka raczej konsumenta mediów, niż osobę racjonalnie 
uczestniczącą w komunikacji medialnej. Tym samym człowiek, redukując się 
praktycznie do poziomu konsumowanych rzeczy, traci swój prymat osoby 
nad rzeczami.

Coraz częściej pojawia się w refleksji nad mediami, zwłaszcza w refleksji 
etycznej, krytyka zasady dominacji przedmiotowych mediów nad człowiekiem 
poprzez masowe produkcje medialne. „Przemysł kulturalny odzwierciedla 
dziś konsolidację pragmatyzmu towarowego, dominację wartości wymien-
nej i  panowanie rynkowego pieniądza. Kształtuje on gusty i  preferencje 
mas, formując ich świadomość poprzez wpajanie pragnienia zaspokojenia 
fałszywych potrzeb. Z tego powodu jego działalność eliminuje rzeczywiste 
i prawdziwe potrzeby, alternatywne i radykalne pojęcia czy teorie polityczne, 
opozycyjne sposoby myślenia i działania. Jest on tak skuteczny, gdyż ludzie nie 
zdają sobie sprawy z jego mechanizmów”30. Sante Babolin podkreśla pustkę, 
banalność i konformizm popierany przez przemysł kulturalny. Postrzega go 
jako siłę wysoce destrukcyjną ze względu na dominację rynku i lekceważenie 
norm etycznych. „Jest ona w równym stopniu konformistyczna i powodująca 
kostnienie umysłu. Jej efekty są głębokie i dalekosiężne. Siła oddziaływania 
ideologicznego przemysłu kulturalnego mediów jest tak duża, że konformizm 
zastępuje nawet świadomość ludzi. Prowadzi to do konformizmu całkowitego, 
nietolerującego żadnych odstępstw, żadnej alternatywnej wizji istniejącego 
porządku społeczno-komunikacyjnego”31. Procesy komercjalizacji mediów 

28 Nic dziwnego, że współcześnie pojawia się coraz więcej głosów w sprawie przywrócenia warto-
ściom etycznym i w ogóle etyce mediów należnego jej miejsca. Por. m.in.: Kommunikations- und 
Medienethik. Interdisziplinäre Perspektiven, Hrsg. A. Holderegger, Freiburg–Wien 1999, s. 277–
344; D.G. Johnson, Computer Ethics, dz. cyt., s. 98n.
29 Por. E. Morin, Przemysł kulturalny, w: Nowe media…, dz. cyt., s. 564n. M. Mrozowski, Świat 
przedstawiany w mediach, w: M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, dz. cyt., 
s. 303–344.
30 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, s. 57–58.
31 S. Babolin, Produzione di senso, Roma 1999, s.  256. Warto też przytoczyć słuszną diagnozę 
M. McLuhana, dotyczącą deterministycznego wpływu mediów na człowieka. „Nie będzie przesadą, 
jeśli powiemy, że przyszłość współczesnego społeczeństwa i spokój jego życia wewnętrznego zależy 
w dużej mierze od utrzymania równowagi pomiędzy potęgą techniki a  zdolnością jednostek do 
reakcji indywidualnej. W tej dziedzinie jednak ludzkość ponosi od dziesięcioleci klęskę. Fakt, że 
podświadomie przyjmujemy wobec przekaźników postawę uległości, sprawia, iż stają się one dla 
nas – użytkowników – więzieniem bez ścian. Jak to zauważył A.J. Liebling w książce pt. The Press, 
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determinują nie tylko treść przekazów, ale także „uprzedmiotowiają” wiele 
wymiarów działań medialnych człowieka. Ludzką praxis medialną nie nale-
ży ujmować tylko w kategoriach produkcji i konsumpcji, ale w kategoriach 
komunikacji wartości i uczestnictwa. Musimy bardzo gruntownie zrewido-
wać – jak pisze Wojtyła – „wszystkie formuły, które mówią o samym przetwa-
rzaniu czy przeobrażaniu świata jako czymś właściwym dla ludzkiej praxis”32. 
Tym bardziej musimy zrewidować wszystkie tendencje, które całą działalność 
człowieka ujmują pomiędzy dwoma biegunami: produkcją i konsumpcją. 
Nie negując zasadności tych kategorii jako podstawowych kategorii myśle-
nia i działania ekonomicznego, nie negując ich pożyteczności i skuteczności 
w kształtowaniu wolnego rynku, służącego człowiekowi i promującego jego 
twórczość, należy jednak strzec się tego, aby sam człowiek nie stał się w tym 
sposobie myślenia i działania „epifenomenem” czy poniekąd „produktem” 
mediów33. Jedyną obroną przed takimi mechanizmami jest zachowanie wła-
ściwego prymatu, czyli prymatu osoby nad rzeczami i to nie tylko w sferze 
teorii, ale także w sferze praktyki medialnej.

Dylemat prymatu można rozwiązać jedynie na drodze komunikacyjnego 
uczestnictwa. Tylko człowiek jest zdolny do „tworzenia” świata mediów, a nie 
odwrotnie. Tylko człowiek komunikuje i jest zdolny do uczestnictwa, nato-
miast media, jako rzeczywistość przedmiotowa, będąca wytworem człowieka, 
„jedynie oddziałuje” na niego. Jeżeli mówimy, że dzięki mediom, człowiek 
jako świadomy i wolny podmiot osobowy, w czymś uczestniczy, to mamy na 
myśli pierwszorzędnie to, że uczestniczy w dobru wspólnym oraz w komu-
nikacji międzyosobowej z  innymi ludźmi. Jednym ze sposobów realizacji 
prymatu osoby jest postrzeganie mediów jako ważnych faktorów, tworzących 
dobro wspólne. Media są tylko „nośnikami” i „przekaźnikami” poszczegól-
nych dóbr i wartości współtworzących dobro wspólne, i tylko jako takie stają 
się same dobrem wspólnym. Dobro wspólne to nie tylko całokształt zrealizo-
wanych przez człowieka wartości, całokształt dóbr, w których ludzie wspólnie 
uczestniczą. Podstawowym bowiem dobrem wspólnym całej rodziny ludzkiej 
jest to elementarne dobro, niebędące owocem ludzkiej praxis, którym jest 

człowiek nie jest wolny, o ile nie widzi dokąd zmierza, choćby nawet miał broń, by łatwiej dotrzeć 
do celu. A każdy przekaźnik to przecież potężna broń do walki z innymi przekaźnikami i grupami 
ludzi. W rezultacie, nasze czasy stały się widownią wielu wojen domowych, które nie ograniczają się 
do świata sztuki czy rozrywki. Profesor J.U. Nef stwierdził w książce War and Human Progress, że 
wojny totalne naszych czasów były rezultatem serii pomyłek intelektualnych. Jeżeli siłą kształtującą 
przekaźniki są one same, to wynika z  tego wiele poważnych problemów” (M. McLuhan, Wybór 
pism, Warszawa 1975, s. 60–61).
32 K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury…, dz. cyt., s. 12–13.
33 Por. K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury…, dz. cyt.
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niepowtarzalna wartość osoby ludzkiej, wartość człowieczeństwa. Odniesienie 
do tej wartości, jako do podstawowej normy moralności, stanowi uniwersal-
ne źródło wartościowania etycznego. Cała droga poznania i wartościowania 
moralnego opiera się – jak to już było wcześniej powiedziane – na ścisłej 
korelacji czynu, w tym także działań medialnych, z osobą – korelacji, w której 
osoba i czyn stanowią dwa wymiary integralnego człowieczeństwa. Oba człony 
tej relacji wzajemnie się warunkują i integrują: czyn jest dziełem osoby, osoba 
realizuje się w czynie. Zasadnicza linia interpretacji osoby i czynu wyłania 
się z tej wzajemnej odpowiedniości i korelacji. Takie jest też podstawowe 
założenie antropologiczne prymatu osoby, bez którego nie można zrozumieć 
ani komunikacji osobowej, ani też jakiejkolwiek medialności34. „Kiedy twier-
dzimy, że uczestnictwo jest właściwością osoby, to mamy na myśli oczywiście 
nie osobę jako abstrakt, ale osobę w dynamicznej korelacji z czynem. W tej 
właśnie ko-relacji [sic!] uczestnictwo oznacza – po pierwsze, zdolność do 
takiego działania «wspólnie z innymi», w którym zostaje urzeczywistnione 
to wszystko, co wynika ze wspólnoty działania [a nie tylko z autonomiczne-
go oddziaływania mediów], a równocześnie – przez to właśnie – działający 
urzeczywistnia personalistyczną wartość czynu”35. Stwierdzenie to upoważnia 
do postawienia tezy, że media jako „wytwory”, „czyny” człowieka, mają swe 
znaczenie i swój sens jedynie wtedy i tylko wtedy, gdy reprezentują i urzeczy-
wistniają ową personalistyczną wartość czynu. Jeśli tego nie robią – stają się 
„tworami” destrukcyjnymi, degradującymi czy niszczącymi człowieczeństwo.

Prymat etyki nad techniką medialną

Dynamika rozwoju i ekspansywność techniki medialnej, znacząco kształtu-
jąca w ostatnich dziesięcioleciach oblicze kultury, stwarza nowe wyzwania 
antropologiczno-etyczne36. Myśl filozoficzna dotycząca mediów analizuje dziś 
dosyć szeroko etyczne, antropologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty 
powszechnie doświadczanej sytuacji zmian cywilizacyjnych. Coraz częściej 
podkreśla się konieczność kształtowania nowej postaci etycznego myślenia nie 
tylko o rzeczywistości społecznej, lecz również i o rzeczywistości medialnej, 

34 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 285.
35 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 296–297.
36 Por. Ethik der Wissenschaften? Philosophische Fragen, 1, Hrsg. E. Ströker, München 1984, s. 11n; 
H.-P. Dürr, Die Verantwortung naturwissenschaftlichen Erkennens, w: Wissen als Verantwortung, Hrsg. 
H.-P.  Müller, Stuttgart–Berlin–Köln 1991. s.  9–34; R.  Funiok, U.F.  Schmälzle, Ch.H.  Werth, 
Medienethik – die Frage der Verantwortung, Bonn 1999, s. 15–94.
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stanowiącej integralną część przestrzeni ludzkiego życia i rzeczywistości spo-
łecznej. Myślenie to ma skierować człowieka ku odpowiedzialności, obejmu-
jącej nowe wyzwania i zagrożenia cywilizacji medialno-technicznej. Pola tych 
zagrożeń oraz perspektywy rozwoju technicznego mediów rysują wciąż nowe 
horyzonty odpowiedzialności za konsekwencje postępu technologicznego 
i sposób wykorzystania techniki i mediów dla dobra człowieka i społeczności37. 
Odpowiedzialność ta stawia znów w centrum refleksji nad mediami zasadę 
prymatu etyki nad techniką. Konsekwencją antropologicznego prymatu oso-
by nad rzeczą jest bowiem prymat etyki mediów nad techniką medialną. Etyka 
mediów należy do szerszego obszaru etyki cywilizacji naukowo-technicznej. 
Etyka mediów ma stanowić teoretyczną platformę normatywności, teleolo-
giczności i aksjologii, uwzględniającą specyfikę współczesnych problemów 
medialno-technicznych. Dynamiczny postęp technologiczny w dziedzinie 
komunikacji i informacji sprawia, iż media stanowią coraz doskonalszy środek 
komunikacji oraz przekazu informacji o rzeczywistości. Współczesne analizy 
mediów pokazują jednak, że media nie tyle „przekazują”, co „kreują” rzeczywi-
stość, tzw. rzeczywistość medialną. Wiele koncepcji mediów, między innymi 
postmodernistyczne, konstruktywistyczne, stara się w różny sposób, mniej 
lub bardziej oryginalny, mniej lub bardziej adekwatny do wyników badań 
empirycznych, opisać kreatywność mediów oraz tworzoną przez nie rzeczywi-
stość medialną. Abstrahując od słuszności czy zasadności przytaczanych przez 
te koncepcje argumentów za kreatywną rolą mediów, należy niewątpliwie 
podkreślić fakt, iż współczesne media, ze względu na swoje możliwości tech-
niczne, mają ogromny wpływ na kształtowanie się zarówno obrazu rzeczy-
wistości w przekazach medialnych, jak i postrzeganie realnej rzeczywistości 
„pozamedialnej”. Mówi się w tym kontekście o mediach jako o „kreatorach” 
rzeczywistości, czy też jako o „filtrze”, „pryzmacie”, „fantomie”, „matry-
cy” bądź „zwierciadle” rzeczywistości38. Wszystko to jednak zdaje się tylko 
potwierdzać potrzebę czy wręcz konieczność zbudowania personalistycznej 
etyki mediów, aby nie tylko ukazać jej prymat wobec techniki medialnej, ale 
przede wszystkim, aby pokazać właściwy, osobowy wymiar etyczny przestrzeni 
medialnej. Niezależnie bowiem od różnych funkcji mediów w społeczności, 
od ich sposobów oddziaływania na człowieka, zawsze jest to oddziaływanie 

37 Jedną z prób konstruowania etyki cywilizacji naukowo-technicznej w oparciu o zasadę odpowie-
dzialności jest projekt etyki odpowiedzialności Hansa Jonasa: H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. 
Etyka dla cywilizacji technologicznej, Kraków 1996, s. 61–102.
38 Zob. G. Anders, Die Welt als Phantom und Matrize. Philosophische Betrachtungen über Rundfunk 
und Fernsehen, http://www.utopie1.de/anders/matrize1.htm (14.10.2004); D. McQuail, McQuail 
Mass Communication Theory, dz. cyt., s. 23n; M. Mrozowski, Media masowe…, dz. cyt., s. 303n.
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w  przestrzeni aksjologiczno-normatywnej. W centrum tego oddziaływania 
techniki medialnej staje zawsze człowiek–osoba. W tym kontekście proble-
mem nie jest tylko sprawa prymatu etyki nad technikami medialnymi, które 
wciąż rozwijają się w przyśpieszonym tempie, ale także sprawa jakości tej etyki 
i jej odniesienia do normy personalistycznej oraz jej prymatu wobec innych 
norm: pragmatycznej, utylitarystycznej, społecznej, hedonistycznej itp39. 
W przestrzeni mediów mamy do czynienia z jednej strony z coraz to nowszymi 
mediami i technikami przekazu, a z drugiej strony pojawiają się nierozwiązane 
problemy moralne oraz tradycyjne spory o kształt etyki i jej fundamentów. 
Ta konfrontacja medialnych nowości technicznych z różnorodnością ujęć 
etycznych sprawia, iż narastające w przestrzeni mediów problemy etyczne, 
nie znajdują właściwych i  jednoznacznych dla dobra człowieka rozwiązań. 
Wszystkie rozwiązania cząstkowe i fragmentaryczne, jak to ma miejsce choćby 
w sytuacyjnie i pragmatycznie konstruowanych kodeksach etyki dziennikar-
skiej czy zawodowej, ostatecznie nie spełniają swej roli. Charakter problemów 
oraz próby ich rozwiązań potwierdzają tylko fakt, iż bez odniesienia do normy 
personalistycznej takiej etyki mediów zbudować nie można. W zmieniającej 
się nieustannie przedmiotowej rzeczywistości mediów, zmienia się także cha-
rakter ludzkiej aktywności poznawczo-technicznej. Obie te zmiany wzajemnie 
się warunkują. W nurcie tych zmian tym bardziej jawi się potrzeba trwałości 
i niezmienności fundamentów wartościowania etycznego. 

Człowiek jako osoba pozostaje w wielorakiej „dynamicznej korelacji” ze 
wszystkim, co go otacza. Korelacja ta ujawnia wieloraką aktywność człowieka 
oraz konsekwencje sprzężenia zwrotnego z jej wytworami i skutkami. Zmie-
niająca się ludzka aktywność w dużym stopniu uzależniona jest od techniki 
komunikacji i  od zmieniających się mediów. Zależność ta ma charakter 
sprzężony. Różne są metafory tej zależności ludzkiej aktywności od mediów. 
Już McLuhan mówił o mediach jako przedłużeniach ludzkiej świadomości 
i ludzkich zmysłów. Analizował on także tę zależność na przykładzie konkret-
nych mediów, mówiąc np. o radiu jako o bębnie plemiennym, pod dyktando 
którego ludzie robią to, co robią40. Ludzka aktywność medialna opisywana 
bywa czasem przy pomocy metafory mozaiki czy kalejdoskopu. Wydają się 
one trafnie pokazywać jej różnorodność, fragmentaryczność, przypadkowość 
i zmienność. Podobnie jak kalejdoskop jest niekończącym się ciągiem coraz 
to nowych konfiguracji, tak również ludzkie działania medialne tworzą 

39 Por. m.in. trzy różne podejścia do zagadnienia: K.-O. Apel, Etica della comunicazione, Milano 
2003; W.L. Rivers, C. Mathews, Etyka środków…, dz. cyt., Responsability in Mass Commucations, 
New York 1980; Ethical Issues in Journalism, eds. A. Besley, R. Chadwick, London 1992.
40 Por. M. McLuhan, Zrozumieć media…, dz. cyt., s. 392n.
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różnorodne kombinacje, powiązania i zależności41. Nie dziwi więc fakt, że już 
same metafory ludzkiej aktywności medialnej sugerują różnorodność warto-
ściowań tych działań, a więc istnienie różnego typu sytuacyjnych i zmiennych 
etyk medialnych, pogłębiających subiektywność widzenia i wartościowania 
rzeczywistości mediów.

Niewątpliwie człowiek jest obecny w przestrzeni mediów na różnym 
poziomie swej aktywności oraz uczestniczącego zaangażowania w komuni-
kację medialną, począwszy od skrajnej bierności aż do twórczej, dynamicznej 
aktywności. Każdy rodzaj tej zmiennej aktywności dotyka wymiaru etycznego, 
dlatego też można i trzeba koniecznie zastosować niezmienną normę perso-
nalistyczną do wartościowania różnorodnych działań medialnych człowieka. 
Pisze o tym wyraźnie Wojtyła, jakby przewidując możliwość takich zastoso-
wań: „Bogactwo i różnorodność doświadczenia [człowieka], stanowi jak gdyby 
prowokację umysłu, aby rzeczywistość osoby i czynu, raz pojętą, starać się jak 
najwszechstronniej ująć i jak najpełniej wytłumaczyć (…). W tłumaczeniu, 
czyli w interpretacji chodzi o to, ażeby intelektualny obraz przedmiotu był 
adekwatny – ażeby «dorównał» przedmiotowi, a to znaczy, ażeby uchwycił 
wszystkie najważniejsze racje przedmioty tłumaczące”42. Mając na uwadze 
ową dynamiczną „zewnętrzność”, jaką stanowią media, należałoby dokonać 
scalenia wszelkiej aktywności (czynu) człowieka w kontekście medialnym 
z fundamentem osoby. Takie ujęcie pomoże właściwie wartościować wszelkie, 
zmieniające się działanie osoby ludzkiej w świecie mediów. Sam świat mediów 
jest dziełem człowieka i owocem twórczego przekształcania natury. Ludzka 
aktywność poznawczo-techniczna dokonywała nieustannie nieodwracalnych 
zmian, zarówno w sferze życia społecznego, jak i w sferze kultury duchowo-
-materialnej. Uwidaczniała się przy tym wyraźna granica pomiędzy tym, co 
naturalne, a tym, co sztuczne, czyli tym, co jest dziełem ludzkiego umysłu 
i ludzkiej pracy. Odpowiedzialność moralna za podjęte działania ludzkie obej-
mowała również ich konsekwencje w sferze relacji między tym, co naturalne, 
a tym, co wytworzone przez człowieka43. W początkach ery nowożytnej wiele 
zmieniło się nie tylko w etyce, ale i w postrzeganiu roli samej cywilizacji. 
Funkcję paradygmatu naukowo-technicznego zaczął pełnić baconowski ideał 
porządkowania przyrody przez człowieka. Era kartezjańska odsłoniła w tym 
wszystkim potrzebę subiektywizacji życia i wszelkiego działania człowieka, 

41 Por. szerzej D. Bennato, Le metafore del computer. La costruzione sociale dell’informatica, Roma 
2002, s. 30n.
42 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 19–21.
43 Por. W. Sztombka, Hansa Jonasa etyka odpowiedzialności, „Ethos”, 25–26 (1994), s. 125–126.
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zorientowanego nie tylko na teoretyczne badanie świata, ale przede wszyst-
kim na osiąganie korzyści praktycznych. Na gruncie takiego paradygmatu 
technicznego kształtowała się też etyka, podporządkowana często celom 
pragmatyczno-utylitarystycznym. Coraz bardziej dominująca na polu ety-
ki stała się tendencja subiektywizacji i relatywizacji wartości i norm oraz 
tendencja etycznego uzasadniania potrzeby coraz większej konsumpcji dóbr 
materialnych44. W ostatnim wieku utrwaliła się także tendencja oderwania 
czy izolacji ludzkiego działania od osobowego podmiotu. Co więcej, ludzkie 
wytwory, stając się coraz bardziej anonimowe i oderwane od ich twórców, 
zdawały się tworzyć swój odrębny, jakby niezależny świat, będący w dyspozycji 
również anonimowych struktur. Związek pomiędzy twórcą i wytworem stawał 
się coraz bardziej zamazany i niejasny, co w konsekwencji doprowadziło do 
naruszenia podstawowych zasad indywidualnej odpowiedzialności moralnej, 
a etyka przestawała być już wystarczającą siłą scalającą człowieka i jego praxis. 
Można powiedzieć, że schemat takiego myślenia został przeniesiony w świat 
coraz lepszych i doskonalszych mediów. Stały się one nawet poniekąd sym-
bolem technicyzacji i informatyzacji, symbolem postępu cywilizacyjnego45. 
Równocześnie jednak ukształtowało się przekonanie, że stanowią one nieza-
leżny od człowieka świat przedmiotowych determinantów ludzkiego życia, 
nadrzędny wobec świata wartości duchowych, którym winny służyć.

Poznawczo-techniczne działania człowieka, których skutkiem jest kom-
puteryzacja, informatyzacja, globalizacja komunikacyjna, charakteryzuje dziś 
z jednej strony globalny zasięg konsekwencji urzeczywistnianych przedsięwzięć 
komunikacyjnych, z drugiej zaś nieprzewidywalność skutków, jakie realizacja 
owych przedsięwzięć techniczno-informatycznych przynieść może w najbliż-
szej i dalszej przyszłości46. Człowiek współczesny dysponuje na niespotykaną 
dotąd skalę potencjałem technicznym, pozwalającym ingerować praktycznie 
we wszelkie dziedziny życia, łącznie z życiem społecznym, przeważnie jednak 
bez wystarczającego odniesienia do stałych i niezmiennych zasad etycznych. 
Dlatego też konsekwencją dynamiki poznawczo-technicznych działań czło-
wieka, które wydają się nie mieć żadnych immanentnych granic, jest także 
ujawniająca się potrzeba dowartościowania roli granic etycznych w postępie 
technicznym. Stąd rodzi się również potrzeba podkreślenia prymatu etyki 
nad techniką, zwłaszcza w kontekście nowych technik medialno-komuni-

44 Por. m.in.: B.H. Bagdikian, The Media Monopoly, Boston 2002, s. 212n.
45 Por. Mediengebrauch und Erfahrungswandel. Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, 
Hrsg.D. Schöttke, Göttingen 2003, s. 142–218; D.G. Johnson, Computer Ethics, dz. cyt., s. 76.
46 D.L. Altheide, R.P. Snow, Media Logic, Beverly Hills–London 1979, s. 23n.
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kacyjnych. Można wskazać kilka racji uzasadniających prymat i konieczność 
etyki w tym obszarze. Po pierwsze, technika medialna otwiera nieznane dotąd 
możliwości działania człowieka, które winny być już w punkcie wyjścia war-
tościowane przez jasne kryteria moralne. Po drugie – w dziedzinie cyfrowej 
techniki komunikacyjnej istnieje przekonanie o swoistej „próżni normatyw-
nej”, w której brakuje wzorców moralnie słusznych decyzji oraz kryteriów ich 
oceny. Trzecią racją jest to, iż prosta akomodacja znanych z innych dziedzin 
wzorców i norm etycznych na pozornie analogiczne działania w sferze technik 
medialnych i komunikacyjnych nie jest łatwa do zrealizowania. Nie ulega także 
wątpliwości, że to właśnie nowe techniki medialne w największym stopniu, i to 
w skali globalnej, przyczyniają się do zmiany aktywności poznawczo-technicz-
nej człowieka. Aktywność ta związana jest zawsze z człowiekiem, dlatego też 
zrozumiałym wydaje się postulat jego pierwszeństwa i prymatu etyki nad całą 
sferą przedmiotowej techniki. Taki klarowny prymat gwarantuje prawidłowe, 
to znaczy zgodne z dobrem osoby ludzkiej, wartościowanie wszelkiej ludzkiej 
aktywności poznawczo-technicznej. Coraz bogatszy i dynamicznie rozwijający 
się obszar tej aktywności, szczególnie w dziedzinie mediów i komunikacji, 
stanowi ogromne wyzwanie dla etyki, która pozbawiona prymatu, nie jest 
i nie byłaby w stanie nadążyć za dynamiką zmian cywilizacji technicznej. Brak 
prymatu etyki nad techniką prowadzi często do wielu doraźnych, zróżnicowa-
nych, fragmentarycznych, a nawet sprzecznych rozwiązań, pojawiających się 
w obszarze mediów i techniki dylematów etycznych. Konsekwencją takiego 
stanu jest wielość i różnorodność pragmatycznych wskazań etycznych oraz 
wynikający z tego chaos aksjologiczno-normatywny. Właśnie ów chaos staje 
się największym wyzwaniem dla etyki porządkującej przestrzeń medialną, 
w tym przede wszystkim dla etyki personalistycznej47.

Nie każda etyka rości sobie pretensje do prymatu i nie każda zasługuje na mia-
no etyki „z prymatem”48. W praktyce medialnej mamy bowiem do  czynienia –  

47 Przykładem owego bałaganu nie tylko pojęciowego, ale także dotyczącego principiów moral-
nych są choćby zagadnienia dotyczące programów komputerowych. Powstaje pytanie: czy jest to 
usługa, czy jest to produkt? Czy jest to idea chroniona prawem autorskim, czy też seria „kroków 
intelektualnych”, które każdy może wykonać i wobec tego stanowią część dobra wspólnego? Bez 
rozstrzygnięcia jasnego statusu programów komputerowych w skali globalnej nie rozstrzygniemy 
innych kwestii moralnych z nimi związanych. Por. D.G. Johnson, Computer Ethics, dz. cyt., s. 184.
48 Warto zwrócić uwagę choćby na utylitaryzm i hedonizm. Media preferują lub przekazują czę-
sto wzorce zachowań i wartościowania oparte na tych koncepcjach etycznych. Takie preferencje 
prowadzą do dominacji etycznej tych kierunków wartościowania. Taka dominacja ma w zasadzie 
negatywny lub destrukcyjny wpływ na osobę ludzką. Nie jest to bowiem „prymat” etyki w sensie 
personalistycznym. Utylitarystyczny model etyki zawiera w sobie wiele niekonsekwencji czy nawet 
sprzeczności. Utylitaryzm prowadzi bowiem do relatywizmu i  sytuacjonizmu etycznego, które 
z kolei generują różnorodność ocen moralnych. Por. K. Wojtyła, Nowożytny utylitaryzm i próby jego 
przezwyciężenia, w: K. Wojtyła, Wykłady lubelskie. Człowiek…, dz. cyt., s. 215–271; E. Klimowicz, 
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można tak powiedzieć  – z  różnorodnością etyk medialnych. Nie każdej 
z nich przysługuje prawo „prymatu”. Różnorodność tych etyk wynika przede 
wszystkim z różnych fundamentów antropologicznych, różnych koncepcji 
moralności, różnych argumentacji etycznych itp.49 Zróżnicowanie etyki jest 
warunkowane także wpływem współczesnych kierunków psychologicznych 
i socjologicznych z ich różnymi koncepcjami osobowości i społeczności. Ta 
wieloraka zależność etyki oraz jej różne uwarunkowania zewnętrzne stawiają 
na nowo problem jej autonomii. Niezależnie jednak o tego, jak ten pro-
blem autonomiczności etyki bywa formułowany i rozwiązywany50, problemy 
medialne domagają się takich rozstrzygnięć etycznych, które będą preferować 
prymat osoby ze wszystkimi jego pozytywnymi konsekwencjami. 

Kiedy mówimy o prymacie etyki nad techniką, mamy na myśli etykę per-
sonalistyczną w jej szerokim kontekście i rozumieniu, a więc także uwzględ-
niamy wpływ całej pozytywnej tradycji humanistycznej i filozofii wartości 
warunkujących tę etykę. Podstawową platformą uprawiania takiej etyki nie 
jest metaetyczna analiza pojęć moralnych, nie jest też analiza faktów moral-
nych, jak to czyni etologia, nie jest nią też subiektywne przeżycie wartości, 
jak w etyce aksjologicznej, ale jest nią przede wszystkim analiza obiektywnej, 
podmiotowej sfery aksjologiczno-normatywnej51. Tak rozumiana etyka ma na 
celu nie tylko wyjaśnienie problemów etycznych, ale dostarczenie człowiekowi 
właściwych kryteriów ich rozwiązania. Pewne próby konstrukcji etyki idą 
głównie w kierunku tworzenia teorii „wyjaśniających” wartości, powinności 
i kryteria ocen. Jest to ważne i potrzebne zadanie etyki, ale niewystarczające, 

Utylitaryzm w  etyce. Współczesne kontrowersje wokół etyki Johna Stuarta Milla, Warszawa 1974, 
s. 13–14; 140–154.
49 Por. W.E. Müller, Argumentationsmodelle der Ethik, Stuttgart 2003, s. 33–140. Istnieje bardzo 
ścisła zależność pomiędzy wizją człowieka a koncepcją etyki, czyli między antropologią a filozofią 
moralności. Etyka jest „odkrywaniem” tożsamości i objawów człowieczeństwa. Zagadnienia sensu 
życia, losu człowieka, jego szczęścia, stanowią ważny kontekst dla całej sfery normatywno-aksjolo-
gicznej. Kształt etyki zależy także od ogólnej koncepcji konkretnego nurtu filozoficznego, z którego 
wyrasta i którego jest częścią. Por. M. Gogacz, Filozofia jako wyrażone rozumienie realności, „Rocz-
niki Filozoficzne”, 27 (1979), z. 1, s. 113–115.
50 Por. Ethik und Autonomie, Hrsg. E. Gillen, U. Geißner, Freiburg 2004, s. 5–89; T. Styczeń, 
Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993, s. 43–82; E. Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczno-
ści. Kant, Fichte, Hegel, Wrocław 2002.
51 Por. S. Kamiński, Metodologiczne typy etyki, „Roczniki Filozoficzne”, 22 (1974), z. 2, s. 5-18; 
H.  Juros, T.  Styczeń, Sposoby uprawiania etyki w  Polsce i  ich konsekwencje dla etyki teologicznej, 
„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 18 (1975), nr 1, s. 3–12; S. Kamiński, 
O metodologicznej autonomii etyki, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 21 
(1978), nr 3–4, s. 20–21; R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 
1996, s. 9–98.
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tym bardziej, że charakteryzuje się wysokim współczynnikiem subiektywizacji 
i indywidualizacji wyjaśnień i ocen52.

W personalistycznej etyce mediów wyjaśnienia mają fundament obiek-
tywny i uniwersalny, opierając się zarówno na argumentacji indukcyjnej, 
jak i dedukcyjnej. Etyka personalistyczna uznaje znaczenie faktu moralnego 
oraz doświadczenia moralnego w argumentacji etycznej. W jej argumenta-
cji możemy z łatwością odnaleźć metodę indukcyjną. Posługuje się bowiem 
pewnym układem zabiegów poznawczych, pozwalających przejść od danych 
doświadczenia moralnego do najogólniejszych zasad moralności. Pod wzglę-
dem logicznej poprawności droga ta nie budzi zastrzeżeń u  tych, którzy 
dopuszczają w etyce doświadczenie aksjologiczne i normatywne. Na drodze 
tej możemy stopniowo odkrywać uogólnienie danych doświadczenia moral-
nego53. Droga ta także zadowala tych, którzy od etyki spodziewają się nie tylko 
odkrycia i ustalenia istotnej treści doświadczenia, lecz także odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego coś jest dobre i powinne moralnie. Z pomocą przychodzi 
w tym momencie droga dedukcyjna etyki personalistycznej. Normatywna 
etyka dedukcyjna wiąże oceny i normy moralne w system uporządkowa-
nej argumentacji. Wywodzący się z tradycji arystotelesowskiej model etyki 
dedukcyjnej zakłada jako przesłankę istnienie uniwersalnych wartości prawdy, 
dobra piękna oraz wartości człowieka. Na nich opiera naczelną zasadę moral-
ności, istniejącą obiektywnie i niezależnie do człowieka czy społeczeństwa 
oraz filozoficzne tezy o naturze człowieka–osoby i o celu jego aktywności 
(sprawczości). Z tych założeń dedukuje lub do nich sprowadza szczegółowe 
oceny i normy moralne54.

52 Wszystko to jednak zdaje się potwierdzać niewystarczalność etyk wyjaśniających i wskazywać 
z  kolei na konieczność takiej etyki, która uczyni zadość potrzebie podporządkowania ocen lub 
norm subiektywnych ocenie lub normie ogólniejszej. W etyce bowiem właściwy sens ma jedynie 
wyjaśnienie o charakterze obiektywnym i ostatecznym, natomiast wszystkie wyjaśnienia fragmen-
taryczne ze swej natury nie spełniają takiej roli i nie dostarczają pewnych i prawdziwych kryteriów 
wartościowań etycznych. Por. m.in.: A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, 
Warszawa 1996.
53 Zob. K. Krajewski, U źródeł dramatu człowieka: doświadczenie winy wobec doświadczenia nor-
matywnej mocy prawdy, „Ethos”, 65–66 (2004), s. 37–58; T. Styczeń, Doświadczenie moralności, w: 
Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne, red. K. Kłósak, Kraków 1971, s. 327–357.
54 S. Kamiński uważa, że formalnie rzecz biorąc, dedukcyjna etyka normatywna może być auto-
nomiczna, jeśli przyjmie się wśród założeń nawet intuicyjnie ujętą naczelną normę moralności (np. 
dobro należy czynić, zła należy unikać) oraz wyłącznie bezpośrednio poznane normy moralne (np. 
to a to jest dobre) lub czyste uogólnienia (np. tego typu postępowanie jest dobre). W etyce tra-
dycyjnej w dokonywaniu tych uogólnień lub w pomocniczych rozumowaniach w odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego coś jest dobre a coś złe, pomagamy sobie także wiedzą ogólnofilozoficzną, poza-
etyczną o działaniach ludzkich, zwłaszcza z zakresu teorii poznania i z antropologii. Wiedza ta służy, 
co najmniej, jako „dobre racje”, jako „racjonalne racje”, „wystarczające racje”, a nawet „logiczne 
racje” moralnych ocen ogólnych i szczegółowych. Por. S. Kamiński, O metodologicznej autonomii 
etyki, art. cyt., s. 14–26.
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Ugruntowanie realności powinności moralnej w realności osoby nie może 
jednak stanowić ostatecznego faktu powinności moralnej, ponieważ istnienie 
osoby, stanowiące bezpośrednią podstawę istnienia powinności moralnej, 
wykracza w ostatecznym uzasadnieniu poza samą osobę55. W ten sposób 
w poszukiwaniu trwałości fundamentów etyki sięgamy do analiz metafizycz-
nych, według których człowiek jest bytem przygodnym. Jakkolwiek więc 
osobowe „ja” jawi się jako twór aksjologicznie samodzielny i jako taki będący 
sam przez się fundamentem powinności moralnych, to przecież nie przesta-
je ono ze względu na sposób swojego istnienia potrzebować dalszej analizy 
wyjaśniającej. Analiza ta musi się uporać z rozwiązaniem problemu istnienia 
osobowego aż do uzasadnień ostatecznych w rzeczywistości transcendentnej. 
Bez tego podstawowego odniesienia człowieka–osoby do Osobowej Tran-
scendencji, jak mówi Wojtyła, wszelka etyka będzie zawieszona jakby w próż-
ni, a człowiek jako człowiek nigdy nie dostąpi ostatecznej afirmacji. W tej 
perspektywie Osobowej Transcendencji doświadczenie istnienia człowieka 
staje się odkryciem osoby w jej egzystencjalno-osobowym wymiarze, który 
okazuje się być jak najbardziej rdzennym wymiarem osoby, wskazującym na 
osobową wartość człowieka, a jednocześnie na jego metafizyczną przygodność 
i niewystarczalność56. Osoba ludzka w takim wymiarze nic nie traci wobec 
Osobowej Transcendencji, ale wprost przeciwnie zyskuje swoje ostateczne 

55 Dla etyki nie wystarczy sama tylko afirmacja osoby. Weźmy dla przykładu dwie różne afirmacje 
osoby: K. Wojtyły i T. Kotarbińskiego. Formułują oni jednak dwa różne sposoby argumentacji 
słuszności moralnej. Jest rzeczą oczywistą, że podstawa tych przeciwstawnych sądów o słuszności 
tkwi w odpowiednio przeciwstawnych tezach antropologiczno-filozoficznych. Kotarbiński, budu-
jąc etykę na afirmacji osoby, chce podkreślić niezależność etyki od religii. Gdyby jednak chciał 
naprawdę wykazać niezależność etyki, na co nigdy się nie odważył, musiałby wykazać jej niezależ-
ność również od filozofii. Kotarbiński broni więc nie tyle niezależności, ile raczej laickich postaw 
moralnych. Por. szerzej: T. Styczeń, Etyka z przymiotnikiem czy bez?, „Zeszyty Naukowe Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego”, 21 (1978), nr 3–4, s. 36 (zob. także podaną tam bibliografię).
56 W całej tradycji metafizycznej jedną z głównych linii rozumowania jest poszukiwanie racji ist-
nienia przygodnego świata w Absolucie (Stwórcy). Świat nie może istnieć bez istnienia Stwórcy, 
lecz istnienie świata może być i jest poznawane bez poznawania Stwórcy. Pamiętając o tym, można 
by się zgodzić z analizą Luckmanna, że religia jest zakorzeniona w podstawowym fakcie antropolo-
gicznym, dlatego nawet gdyby Stwórca nie był człowiekowi poznawczo (uprzednio) dany, koniecz-
nie trzeba żyć godnie jako człowiek. Por. Th. Luckmann, Niewidzialna religia. Problem religii we 
współczesnym społeczeństwie, Kraków 1996, s. 105n. Luckmann, znany socjolog religii, pokazuje 
rolę i  znaczenie doświadczenia transcendencji dla sfery logosu i  etosu ludzkiego życia. „Funkcje 
religijne są wypełniane coraz częściej przez struktury nie-religijne. Odnosi się to nie tylko do takich 
fenomenów jak «religijność medialna’ «Kościoła elektronicznego», sprzyjająca «przyspieszeniu stale 
wzrastającej prywatyzacji wiary chrześcijańskiej», czy też jak uchwycona ankietą (…) «nowa forma 
religii», która składa się z  elementów ekologicznych i  mistycznych, i  która u  tylko bardzo nie-
znacznej liczby respondentów (2% z 2000) wyraża się bezwarunkowym «tak» dla Kościoła i Boga”, 
H. Knoblauch, „Niewidzialna religia” Thomasa Luckmanna, czyli o przemianie religii w religijność, 
w: Th. Luckmann, Niewidzialna religia…, dz. cyt., s. 34–35.
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zakorzenienie i wyjaśnienie oraz cel swojej pełnej afirmacji57. Wymiar ten 
jest najbardziej własny człowiekowi, bo jest wymiarem całościowym i broni 
tożsamości i wartości osoby przed jakimkolwiek fragmentarycznym pozna-
niem i redukcjonistycznym ujęciem. Bez tego wymiaru człowiek jest w stanie 
nawet przeczyć sam sobie w imię siebie samego, niszcząc przez to także swoją 
słuszną autonomię. Co więcej, dzięki temu wymiarowi personalistyczna etyka 
mediów znajduje swoje ostateczne zakorzenienie. Odkrycie zakorzenienia 
powinności moralnej w Osobowym Absolucie rzuca ostateczne światło na 
wszystkie wartości moralne, które ukazują się w pełni w swym autonomicz-
nym, teleologicznym i normatywnym wymiarze58, a etyka oparta na funda-
mencie takich wartości uzyskuje właściwy wymiar prymatu.

Prymat etyki wobec zmieniającego się strumienia aktywności technicznej 
człowieka oraz całego przedmiotowego świata techniki jest możliwy do zaak-
ceptowania tylko przy założeniu istnienia trwałych fundamentów samej etyki. 
W obszarze mediów problemem wydaje się dziś nie tyle akceptacja prymatu 
etyki, ale raczej sam kształt etyki. Personalistyczna wizja mediów stara się 
ujmować etykę jako naukę o znaczeniu ludzkiego działania najpierw wobec 
wartości samej osoby i innych osób, ale i także wobec wartości uniwersalnych, 
dzięki którym osoba staje się bardziej osobą. Traktuje więc ona o człowieku, 
który uczestnicząc w świecie przedmiotowych mediów, jest jednak od nich 
całkowicie różny, jest autonomicznym podmiotem swoich medialnych dzia-
łań, które są integralnie związane z głębią jego osoby oraz są przejawem jego 
racjonalności. Przestrzeń medialna, zwłaszcza obszar techniki medialnej, nie 
stanowi w takim ujęciu jakiegoś wyodrębnionego i niezależnego od moralno-
ści sektora ludzkiej aktywności, lecz jest tejże moralności chyba najbardziej 
widocznym obszarem. Prymat etyki personalistycznej nad techniką czy szero-
ko rozumianymi technikami medialnymi osadza się na realizmie poznawczym 
i aksjologicznym. Realizm w etyce oznacza, że wartości i normy etyczne są 

57 Por. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. 
B. Bejze, Warszawa 1969, t. 3, s. 226–229; T. Styczeń, Dobro moralne a światopogląd, w: Z zagad-
nień światopoglądu chrześcijańskiego, red. M. Rusecki, Lublin 1989, s. 63–78.
58 Wymiar ten nie jest dla wszystkich koncepcji personalistycznych, a  tym bardziej dla innych, 
jednakowo widoczny i  akceptowany. Według niektórych koncepcji odniesienie etyki do Tran-
scendencji, chociażby na poziomie ostatecznych eksplikacji jej fundamentów, wydaje się zagrażać 
humanizmowi i autonomii człowieka. Klasycznym przykładem jest tu tzw. postulatywny ateizm 
N. Hartmanna, postulatywny agnostycyzm Z. Baumana, czy „logika wyprzedzającej podejrzliwo-
ści” D. Cupitta. Por. T. Styczeń, Etyka z przymiotnikiem czy bez?, dz. cyt., s. 39–40; D. Cupitt, Po 
Bogu. O przyszłości religii, Warszawa 1998; Th. Luckmann, Niewidzialna religia…, dz. cyt., s. 75n. 
Por. także: A. Rodziński, U podstaw kultury moralnej, „Roczniki Filozoficzne”, 16 (1968), z. 2, 
s. 58n; A. Półtawski, Wartości a osoby. Wartości – podstawowa kategoria bytu czy wyraz ontologicznej 
bezradności?, „Ethos”, 65–66 (2004), s. 74–88.
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zakorzenione w realnej rzeczywistości i przez nią są uprawomocnione. Nie 
jest to tylko rzeczywistość samych mediów, ale jest to rzeczywistość osoby 
i jej uniwersaliów, rzeczywistość Osobowej Transcendencji. Z takiego reali-
stycznego ujęcia wynika też podstawowa teza dla etyki, że w całokształcie 
swojego działania człowiek powinien pozostawać w zgodzie z obiektywną 
rzeczywistością. Miarą tej zgodności z rzeczywistością jest prawda i prawdzi-
wość wszystkich ludzkich działań. Wszelkie działania medialne nie mogą być 
również wyjęte spod tej miary.

***

Główne zadanie etyki mediów polega więc na tym, aby z poznania prawdy 
o rzeczywistości – w tym także szerokiej i skomplikowanej rzeczywistości 
medialno-technicznej – wyprowadzić szczegółowe zasady deontologii medial-
nej i ukazać je jako kryteria wartościowania etycznego wszelkich działań 
medialnych. To „wyprowadzanie” winno się rozpoczynać pierwszorzędnie 
od realności osoby jako takiej59. Osoba ludzka stanowi bowiem podstawowy 
punkt odniesienia, zarówno dla wszelkiego racjonalnego działania, którego 
efektem jest także cała sfera techniki, jak i również dla wartościowania etycz-
nego, integralnie związanego z  ludzkim działaniem we wszystkich fazach 
jego urzeczywistniania się. Stąd wynika fundamentalne zakorzenienie i uza-
sadnienie prymatu etyki nad techniką, a także prosta i jednocześnie bogata 
w konsekwencje zależność prymatu etyki od prymatu osoby.

59 Por. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983, s. 36–39.



46 ETYKA MEDIÓW W OBRONIE WARTOŚCI

2.  
Godność osoby ludzkiej 

jako fundament komunikacji 
medialnej

Komunikacja medialna jako przestrzeń 
działania osób

Każda komunikacja jest czynem osoby i w każdej z nich uczestniczą również 
inne osoby, zgodnie z naturą i charakterem komunikacji. Podstawowym 
walorem i wyznacznikiem bycia osobą jest jej niezbywalna wartość i god-
ność. Szacunek dla wartości i godności człowieka stanowi zatem fundament 
wszelkiej komunikacji. Celem niniejszego artykułu jest próba uzasadnienia, 
że personalistyczna wizja godności ludzkiej stanowi dobrą, metodologicznie 
i treściowo, platformę dla aksjologicznych refleksji w kontekście współcze-
snych problemów komunikacji medialnej.

Czynem nazywamy – za Wojtyłą – wyłącznie świadome i wolne działanie 
człowieka. W tradycji filozoficznej odpowiednikiem polskiego słowa „czyn” 
jest actus humanus. Należy przy tym podkreślić, że jakakolwiek komunikacja, 
jeśli ma pozostać dziełem ludzkim, zawsze powinna się mieścić w ramach 
owego actus humanus. Czyn – to tyle, co działanie właściwe człowiekowi 
jako osobie. Jeśli wyrażenie actus humanus ukazuje nam to działanie jako 
pewnego rodzaju „stawanie się” na gruncie potencjalności osobowego pod-
miotu, to jednocześnie pojęcie „czynu” wprowadza nas w niezmiernie złożony 
i bogaty świat komunikowania się człowieka. Można powiedzieć, że „czyn”, 
„działanie” „stawanie się”, najściślej łączą się z tym wszystkim, co dotyczy 
człowieka obecnego i działającego w przestrzeni medialnej60. Punktem wyjścia 
jakichkolwiek analiz aksjologicznych dotyczących tej przestrzeni, winno być 
fundamentalne doświadczenie człowieka i jego czynu, ukazujące podstawowe 
wymiary człowieczeństwa. Uogólniając to zagadnienie, można też powiedzieć, 
że doświadczenie własnego człowieczeństwa poniekąd wyprzedza wszystkie 

60 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 32. Por. również: B. Smolka, Narodziny i rozwój perso-
nalizmu, Opole 2002; M. Pokrywka, Osoba, uczestnictwo, wspólnota, Lublin 2000; J. Podgórecki, 
Moralne aspekty komunikacji społecznej, w: Homo communicus. Szkice pedagogiczne, red., W. Kojs, 
Ł. Dawid, Katowice 2000, s. 23–29.
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inne twierdzenia, założenia i poglądy dotyczące fundamentów komunikacji. 
Z tego wynika, że podstawy antropologiczne komunikacji są w punkcie wyj-
ścia epistemologicznie niezależne od wszystkich wtórnych twierdzeń filozo-
ficznych. Oznacza to również, że na płaszczyźnie doświadczenia osobowego 
człowieka mogą się spotkać wszyscy ludzie, niezależnie od ich, skądinąd różnie 
konstruowanych i wyznawanych przez nich, poglądów filozoficznych61.

Wydaje się, że koncepcja osoby w czynie, wypracowana przez Wojtyłę, nie 
została, jak dotąd, wykorzystana w jakiejkolwiek znanej nam teorii komuni-
kacji. Można z całym przekonaniem powiedzieć, że kierunek badań, podjęty 
przez Wojtyłę, stanowi inspirującą badawczo płaszczyznę refleksji nad komu-
nikacją medialną w kontekście wartości i godności osoby. W tradycyjnych 
ujęciach filozoficznych próbowano wyjaśniać procesy komunikacji, ludzkie 
agere (w tym także communicare) poprzez ludzkie esse. Wojtyła natomiast, 
nie przekreślając fundamentu osobowego człowieka, zauważa, że również esse 
człowieka należy odnieść do jego czynu i komunikacyjnego działania. „Czyn 
zakłada osobę – pisze Wojtyła. Takiego ujęcia trzymano się w różnych dzie-
dzinach wiedzy, które miały za przedmiot działanie ludzkie – w szczególności 
trzymano się tego ujęcia w etyce. Była ona i jest nauką o czynie, który zakłada 
osobę, człowieka jako osobę. W studium niniejszym zamierzamy odwrócić 
to ujęcie (...). Będzie to zatem studium czynu, który ujawnia osobę, studium 
osoby przez czyn”62.

Pojęcie „czynu” zawiera w sobie bogate eksplikacje treściowe dotyczące 
przestrzeni komunikacji. Ich pokazanie byłoby zarazem stopniowym odsłania-
niem się tej bogatej rzeczywistości, jaką jest osoba ludzka. Człowiek nie tylko 
poznawczo wchodzi w świat komunikacji i siebie samego odnajduje w tym 
świecie jako jeden z owych koniecznych elementów, zachodzących w nim 
procesów, ale także staje się świadomym własnego, aktywnego uczestnictwa 
w świecie komunikacji i mediów. Można powiedzieć, że homo communicus 
staje się homo communicans. Świadomość bowiem nie tylko odzwierciedla, 
ale także i w szczególny sposób „uwewnętrznia”, czyli interioryzuje to, co 
odzwierciedla, dając temu wszystkiemu miejsce we własnym „ja” osoby. Zda-
niem Wojtyły – w człowieku możliwe jest doświadczenie zarówno tego, co 

61 Por. T. Styczeń, Być sobą to przekraczać siebie. O antropologii Karola Wojtyły, w: Karol Wojtyła – 
„Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń, Lublin 1994, s. 401–526. Na temat 
szeroko rozumianego „doświadczenia osoby” w myśli Karola Wojtyły zob.: J. Galarowicz, Człowiek 
jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kęty 2001, s. 85–110.
62 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 29–30, 34–35. Por. S. Kowalczyk, Z refleksji nad czło-
wiekiem. Człowiek – społeczność – wartość, Lublin 1995, s. 25.
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„wewnętrzne”, jak i tego, co „zewnętrzne”. Jedno i drugie może być świadomie 
komunikowalne63.

Analizy tu zawarte mają właśnie na celu stopniowe wydobywanie, czyli 
eksplikację czynu człowieka pod kątem odsłaniania rzeczywistości osoby 
w przestrzeni mediów po to, by pokazać w ten sposób personalistyczne fun-
damenty wszelkich aksjologicznych odniesień i wartościowań tej przestrzeni 
i zachodzących w niej procesów, w których uczestniczy człowiek. Do tak zało-
żonego celu zamierzam dochodzić poprzez analizę poszczególnych aspektów 
komunikowania, aspektów ludzkiego czynu, mając jednak ciągle pełną meto-
dologiczną świadomość organicznej integralności czynu osobowego. Ponadto 
zakładam w analizach komunikacji podstawową prawdę, że człowiek nie tylko 
działa świadomie i w sposób wolny, ale także autorefleksyjny, to znaczy, że 
ma świadomość tego, że działa świadomie. Człowiek jest więc świadomy 
swojego czynu i siebie, jako osobowego podmiotu czynu. Jest więc świadomy 
czynu i  jego podmiotu w ich dynamicznej korelacji64. W refleksji Wojtyły 
można zauważyć, ciekawe metodologicznie, odwracanie perspektyw. Jest ono 
o tyle ważne, że może stanowić dla nas dobry mechanizm metodologiczny 
pełniejszego wyjaśnienia aksjologicznego wymiaru procesów komunikacji, 
rozpatrywanych również z  różnych perspektyw. Z  jednej strony Wojtyła 
czyni punktem wyjścia doświadczenie wewnętrzne człowieka, akty świado-
mości i wolności, które stanowią fundament działania etycznego. Natomiast 
punktem dojścia, w tak prowadzonej refleksji, jest metafizyka osoby ludzkiej. 
Z drugiej jednak strony spotykamy w myśli Wojtyły kierunek odwrotny. 
Punktem wyjścia jest osoba transcendująca siebie w swoim czynie, natomiast 
punktem dojścia są różne odmiany więzi i komunikacji międzyludzkiej. Te 
dwie perspektywy pokazują zawsze w centrum osobę ludzką i jej godność. Jak-
kolwiek ujmowalibyśmy procesy komunikacji, przestrzeń medialną, to zawsze 
w ich centrum będzie człowiek. Osoba ludzka jawi się nam zatem jako główny 
fundament i główna zasada etyki komunikacji.

Cywilizacja medialna stawia nas wobec wielu wyzwań, spośród których 
wyzwania natury etycznej mają podstawowe znaczenie, ponieważ dotyczą 
człowieka w jego najważniejszych wymiarach, wymiarach człowieczeństwa. 
Teoretyczne odpowiedzi na te wyzwania są jednak różne. Nie wszystkie z nich 
dostarczają człowiekowi właściwej orientacji pośród dylematów i problemów, 
jakie rodzi nowa jakość cywilizacji. Z powodu pluralizmu kulturowego, na 

63 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 37–38.
64 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 33–35. Por. szerzej wybrane typologie aktów komuni-
kacyjnych: J. Stewart, Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, Warszawa 2002, 
s. 35–161; Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, s. 51–89.
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który ogromny wpływ mają również media, żyjemy dziś w różnych diasporach 
aksjologicznych. Zależne są one od patrzenia na człowieka i sposobów jego 
ujmowania. Chaos poglądów w tej dziedzinie, zwłaszcza tych celowo genero-
wanych przez antyracjonalne kierunki kulturowe, jeszcze bardziej komplikuje 
poszukiwanie racjonalnych i obiektywnych fundamentów wartościowania 
etycznego. Dlatego też przyjęcie godności osoby ludzkiej jako głównej zasady 
etyki może stać się wspólną platformą konstruowania deontologii medial-
nych dla wielu racjonalnych orientacji aksjologicznych. Zasadę tę należy tutaj 
rozumieć w potrójnym sensie: jako początek, jako drogę i  jako cel. Osoba 
i jej transcendencja stoi u początku etyki, ponieważ człowiek, jako podmiot 
działający, doświadcza fundamentów swojego działania, doświadcza swojej 
racjonalności i wolności. Człowiek jako osoba jest również drogą respektowa-
nia godności każdej innej osoby. W tym sensie także staje się zasadą etycznego 
wartościowania. I wreszcie człowiek jest celem etyki, ukierunkowanej na jego 
samorealizację i doskonalenie jego człowieczeństwa. 

Można postawić tutaj prostą, ale jakże ważną tezę, iż komunikacja medial-
na dlatego właśnie jest możliwa, że człowiek jako osoba jest homo communicus 
i równocześnie homo communicans. Należy tutaj również podkreślić, iż u pod-
staw możliwości komunikowania się człowieka leży jego racjonalność, która 
jest równocześnie fundamentem wartościowania etycznego.

Potencjał komunikacyjny godności osoby

Poszukiwania antropologiczne oraz refleksja etyczna stanowią nie tylko 
ważną perspektywę analiz przestrzeni komunikacji i mediów, ale przede 
wszystkim umożliwiają pełne i właściwe uczestnictwo człowieka w kulturze 
medialnej. Perspektywa ta pozwala odkrywać w przestrzeni medialnej obszar 
doświadczeń człowieka, które leżą u podstaw kształtowania się jego inte-
gralnej osobowości i ubogacają jego sferę poznawczą i świat wartości. Nie 
powinien zatem nikogo dziwić fakt, że w aksjologicznej refleksji medialnej na 
pierwszy plan wysuwa się zagadnienie godności ludzkiej. Jest to także jedno 
z kluczowych pojęć w teorii osoby Wojtyły65. Dzięki godności własnej osoby 

65 Godność ludzka – dignitas humana – jest pojęciem często nadużywanym i dlatego też staje się 
pojęciem wieloznacznym. „Problem godności i jej miejsca w etyce różnie można traktować – pisze 
A. Szostek. Można przyjąć perspektywę historyczno-opisową. Można pokazać, jaką rolę odgrywa 
pojęcie godności w różnych systemach etycznych, wstrzymując się od oceny trafności poszczegól-
nych poglądów. Albo też – bardziej systematycznie – na podstawie krytycznej analizy tych stano-
wisk pokusić się o zrobienie typologii wszelkich możliwych relacji pomiędzy pojęciem godności 
a  systemem etycznym i  scharakteryzować merytorycznie i  metodologicznie różne rozwiązania. 
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człowiek poznaje swoją „ niepowtarzalność” i ontyczną wyższość, zarówno 
nad naturą, jak i wytworami kultury. Jej wyrazem jest zdolność panowania 
nad nimi66. W tej „wyższości” człowiek poznaje jednocześnie swoją orygi-
nalność. Niepowtarzalność człowieka i jego „wyższość w godności” są prostą 
konsekwencją jego racjonalności. „Źródłem całej naszej naturalnej ‘«chwały 
osobowościowej» – pisze Adam Rodziński – jest nasza natura ludzka; jej ranga 
ontyczna decyduje o tym, że człowiek – jako byt obdarzony zdolnością do 
rozumowania opartego o intelektualną intuicję – może na gruncie tej rozum-
ności, na którą jest «skazany» w pewnym sensie, okazać się rozumny, czyli 
zaktualizować ponadto i taką doskonałość, na jaką nie tylko jest skazany, lecz 
do jakiej w samej swej naturze został wyraźnie «zaproszony»”67. To doświad-
czenie niepowtarzalności i godności toruje poniekąd drogę do rozumienia 
osoby, gdyż zawiera ono pytanie o racje owej niepowtarzalności i wyższości. 
Ta racja tkwi w duchowych darach i zdolnościach człowieka. Osoba ludzka 
jest wartością sama w sobie. Z tej racji jest również źródłem i fundamentem 
powinności moralnej. Przyczyną normatywnego charakteru osoby jest jej 
godność, dostojeństwo, jej wielkość i szczególna pozycja człowieka w świecie 
komunikacji. Posiadana godność, stanowiąca źródło powinności, również 
generuje powinność szacunku dla osoby, jej ochrony i promocji. Ze względu 
na swoją godność człowiek, jako osoba ludzka, winien być zasadą, podmiotem 
i celem wszystkich relacji komunikacyjnych oraz struktur społecznych, w tym 
także struktur medialnych. Praktyka medialna pokazuje, iż to kryterium oso-
by ludzkiej bywa zarzucane lub lekceważone. Tym bardziej zatem istnieje 
potrzeba i konieczność przywrócenia jego fundamentalnego znaczenia, nie 
tylko w sferze funkcjonalności mediów, ale również, a może przede wszyst-
kim w kształtowaniu fundamentów etycznego wartościowania, od którego 
ta praktyka i  funkcjonalność medialna w  dużej mierze zależy. „Bezmiar 
ludzkiej słabości i  ludzkich nieszczęść zawinionych i niezawinionych bywa 

W końcu jednak chodzi o coś więcej niż o historyczny lub systematyczny rejestr różnych poglą-
dów. Chcielibyśmy wiedzieć, który z nich i dlaczego jest trafny; w tym sensie interesuje nas nade 
wszystko podejście normatywne. Oczywiście, tak sprawę stawiając, faktycznie wykłada się etykę 
(...). Godność stanowi źródło specyficznie moralnej powinności działania oraz kryterium odróżnia-
nia dobra i zła moralnego. Sądzę też, że ten, kto nie przypisuje takiej roli godności osoby w etyce, 
ten bądź to sprowadza ad alid genus moralne dobro i  powinność, bądź też radykalnie podważa 
racjonalność moralnego orzekania o czynach oraz ich podmiotach” (A. Szostek, Wokół godności, 
prawdy i miłości, Lublin 1995, s. 42).
66 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 84–85; K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, „Tygodnik 
Powszechny”, 1984, nr 18, s. 2. Por. także: J. Galarowicz, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii 
filozoficznej Karola Wojtyły, dz.  cyt.; W. Granat, O człowieku dziś, Warszawa 1974, s. 223–254; 
T. Ślipko, Godność osoby ludzkiej, „Ateneum Kapłańskie”, 1970, nr 74, s. 91–104.
67 A. Rodziński, U podstaw kultury moralnej, Warszawa 1989, s. 87–88.
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przerażający. Okrucieństwo całych grup zawodowych czy też rówieśniczych, 
obojętność otoczenia, w końcu samotność powodują, że wielu ludzi rezygnuje 
z walki o swą godność i niezbywalne prawa z niej wynikające. Co możemy 
temu przeciwstawić? Uświadomić sobie prawdę o swojej niepowtarzalnej 
godności i dopiero, niejako wtórnie, o swojej sytuacji”68. Człowiek, będący 
centralnym elementem przestrzeni medialnej, jest w stanie przezwyciężyć 
wszelkiego rodzaju problemy, które się w niej rodzą, o ile przyjmie fundament 
godności osoby jako podstawowe kryterium wartościowania etycznego.

W przestrzeni aksjologicznej wartość osoby ludzkiej jawi się jako war-
tość „naczelna” na ziemi, zakorzeniona – według transcendentnych aksjo-
logii – w wartości osobowej Transcendencji. Jest ona wartością niezmienną, 
ontyczną, przysługującą człowiekowi z racji jego człowieczeństwa, a nie z racji 
jego ludzkich kwalifikacji. Z nią łączą się inne wartości ludzkie i material-
ne. Poszukując jej właściwego statusu i miejsca, należy dostrzec całą bogatą 
przestrzeń wartości, w której żyje i działa człowiek. Istnieją w niej wartości 
zmienne, zależne od sytuacji społeczno-kulturowych i od ich twórców czy 
nosicieli, wartości kwalifikujące człowieka i jego duchowy i materialny świat. 
Musi istnieć jednak dla nich niezmienny i uniwersalny fundament aksjo-
logiczny. Jest nim wartość człowieka, godność osoby ludzkiej jako wartość 
trwała i niezmienna, która – jak to określa Max Scheler – sama jest warto-
ścią wartości69. Jest to wartość uniwersalna i centralna. To nie osoba ludzka, 
jej samoocena albo opinia społeczna lub relacje interpersonalne, spełniane 
przez człowieka funkcje, wyrażające jego prestiż i pozycję w kulturze, ani też 
szacunek okazywany ze strony ludzi decydują o tym, że człowiek jest osobą. 
Decyduje o tym fakt ontyczny, iż człowiek jest istotą racjonalną, rozumną, 
wolną, zdolną do wartościowania etycznego poprzez własne sumienie. W tym 
kontekście aksjologicznym godność osoby ludzkiej rozumie się jako wartość 
ontyczną, wrodzoną, trwałą, niezbywalną i równocześnie wartość zobowią-
zującą i powinnościową. Ta właśnie ranga ontyczna przysługuje każdej osobie 
ludzkiej, niezależnie od tego, co ona czyni i jak postępuje. Tadeusz Styczeń, 
idąc za myślą Wojtyły, twierdzi, iż godność jest właściwością osoby ludzkiej, 
która utożsamia się z osobą i odsłania w doświadczeniu moralnym, oraz jawi 
się w powinnościowych odniesieniach do osoby własnej, innych osób oraz 
świata rzeczy. W przestrzeni tych deontologicznych odniesień funkcjonuje 
również ludzka komunikacja jako szeroko pojęta relacja interpersonalna. 

68 J. Podgórecki, Moralne aspekty komunikacji społecznej, w: Homo communicus…, dz. cyt., s. 23.
69 Por. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Gesammelte Werke, 
t. 2, Bonn 1980, s. 523–524; F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 
2001, s. 17.
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Można zatem powiedzieć, że na owe odniesienia deontologiczne nakłada się 
wszelka komunikacja i przez nie się wyraża70. Mówiąc inaczej, osoba ludzka 
jest fundamentem wszelkiej komunikacji oraz wszelka komunikacja jest rów-
nocześnie „komunikacją” osoby, w tym także medialną „komunikacją” osoby.

Koncepcja osoby, którą możemy zastosować do personalistycznej teorii 
komunikacji, szczególnie do konstruowania podstaw etyki mediów, opiera się 
na założeniu, że „człowiek jest samorządnym podmiotem, czyli jest centrum 
świadomych i wolnych, a zarazem przez prawdę związanych czynów”71. Dla 
aksjologii transcendentnej jest to odniesienie do prawdy absolutnej, a więc 
i Prawdy w rozumieniu osobowym. Człowiek jako osoba jest „samorząd-
nym podmiotem”, to znaczy podmiotem, który rządzi sam sobą. Dla osoby 
charakterystyczne jest jej samostanowienie. Osoba jest bowiem istotą, która 
sama do siebie należy, a jako taka, również sama sobie panuje. Właśnie owo 
samoposiadanie i samopanowanie jest podstawą autodeterminacji. Mówiąc 
krótko, osoba jest podmiotem, który jest rządcą samego siebie72. W tym 
samostanowieniu człowiek jest jednak wewnętrznie związany mocą poznanej 
uniwersalnej prawdy. To związanie wyzwala człowieka z ograniczeń subiek-
tywności i nadaje ludzkiemu wartościowaniu charakter obiektywny. Stąd też 
można powiedzieć, że człowiek jest istotą „prawdo-rządną”, czyli rządzoną 
wewnętrznie poprzez prawdę, oraz że jest istotą „prawdo-żądną”, czyli nie-
ustannie poszukującą i „żądającą” prawdy. Odniesienie do prawdy posiada nie 
tylko dla etyki, ale również dla teorii komunikacji i teorii informacji podsta-
wowe znaczenie. Wyraża ono i ujawnia zarazem dwa ściśle ze sobą powiązane 
warunki. Po pierwsze, człowiek jest panem samego siebie, gdyż – jako wolny 
podmiot – aby wybrać z wielu możliwości działania, musi posiadać jasne 
kryterium wyboru. I po drugie, człowiek pozostaje niezależny wobec przed-
miotów swojego działania, pozostając, w imię swojego integralnego człowie-
czeństwa, zależny wobec prawdy. Nie jest to jakaś zależność czysto zewnętrzna, 
ale zależność najbardziej życiodajna i  integrująca człowieka jako człowieka 
i jego doskonałość osobową. Odniesienie do prawdy ujawnia pełnię ludzkiej 
wolności oraz gwarantuje człowiekowi niezależność od świata rzeczy, również 
świata, przedmiotowo rozumianych, mediów. Godność człowieka wyjaśnia 
się w swojej istocie odniesieniem człowieka do prawdy, trwałym związaniem 
z prawdą. Prawdziwa autonomia moralna człowieka nie oznacza bynajmniej 
odrzucenia normatywności osobowej, ale oznacza wręcz coś przeciwnego, 

70 Por. T. Styczeń, W drodze do etyki, Lublin 1984, s. 269–272.
71 K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, dz. cyt., s. 2.
72 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 120n.
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mianowicie, autonomiczne i  wolne przyjęcie własnego człowieczeństwa, 
rozumianego jako fundament prawa moralnego. Przyjęcie to dokonuje się 
w imię prawdy, zawartej w ontycznej i aksjologicznej treści osoby ludzkiej. Ta 
treść zawiera podstawowe zasady prawa moralnego, stanowiącego fundament 
wszelkiego wartościowania etycznego. I dlatego można mówić w tym wypad-
ku o „autonomii uczestniczącej”, jako że dobrowolne podporządkowanie się 
„prawdziwemu” prawu moralnemu, wynikającemu z godności osoby ludzkiej, 
implikuje rzeczywisty udział rozumu i woli w poznawanej przez człowieka 
prawdzie.

Osobowy, samorządny podmiot jest źródłem czynów. Podstawowym zaś 
wymiarem ludzkiego czynu jest jego relacyjność i zorientowanie komunika-
cyjne. Człowiek jako podmiot czynu jest jednocześnie podmiotem i źródłem 
wszelkiej komunikacji. Ponieważ człowiek jest panem siebie samego, jego 
czyny nie odrywają się od niego, lecz stanowią jego wyraz, jego reprezenta-
cję. Inaczej mówiąc, człowiek, który sam siebie określa, spełnia się w czynie 
i poprzez czyn73. Człowiek odsłania się, ujawnia się i wyraża się poprzez swoje 
czyny. Kiedy mówimy, iż czyn jest ludzki, to nie znaczy tylko, że pokazuje on 
zewnętrznie człowieka jako jego podmiotowego sprawcę, ale przede wszystkim 
w tym określeniu ujawnia się prawda o wewnętrznej wartości i godności pod-
miotu działającego, ujawnia się prawda, iż każdy czyn, a zatem każdy proces 
komunikacji jest ludzki, jest actus humanus.

Godność osoby ludzkiej wiąże się również z transcendencją osoby w czynie 
i poprzez czyn. Z opisem osoby jako „sprawcy czynów” wiążą się więc ściśle 
pojęcia „transcendencji wertykalnej i horyzontalnej”. Przez transcendencję 
wertykalną, która wiąże się z samoposiadaniem i samopanowaniem, rozu-
mie Wojtyła sytuację, w której człowiek – poprzez spełniane przez siebie 
czyny – jest podporządkowany tylko prawdzie. Natomiast transcendencja 
horyzontalna oznacza zdolność osoby do „przekraczania granicy” w stosunku 
do jakiegoś przedmiotu albo – odwrotnie – jej zdolność do dystansowania się 
wobec przedmiotów niepożądanych74.

Wydaje się, że dla personalistycznej etyki komunikacji fundamentalne 
znaczenie ma pojęcie „transcendencji” osoby w czynie. „Wyraz transcenden-
cja – tłumaczy Wojtyła – wskazuje etymologicznie na przekraczanie jakiegoś 
progu czy jakiejś granicy (trans-scandere). Może tu chodzić o przekraczanie 
granicy podmiotu ku przedmiotowi, co zachodzi na różny sposób w tak zwa-
nych aktach intencjonalnych. W inny sposób dokonuje się to przekraczanie 

73 Por. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, dz. cyt., s. 39n.
74 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 122–124.
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granicy podmiotu w aktach poznawczych, w inny w chceniach, które mają 
charakter dążeń. Przekraczanie granicy podmiotu ku przedmiotowi, czyli 
intencjonalność, można określić jako transcendencję poziomą (...). Jest jesz-
cze transcendencja, którą zawdzięczamy samostanowieniu, transcendencja 
przez sam akt wolności, bycia wolnym w działaniu, w stronę właściwego 
przedmiotu – wartości-celu. Można by tę transcendencję, w odróżnieniu 
od tamtej, którą nazwaliśmy poziomą, określić jako pionową”75. W każdy 
rodzaj komunikacji wpisana jest transcendencja. Stanowi ona warunek sine 
qua non komunikacji, również komunikacji medialnej. Wydaje się, że bez 
uwzględnienia zarówno jednej, jak i drugiej transcendencji niemożliwa byłaby 
jakakolwiek w pełni sensowna refleksja aksjologiczna nad przestrzenią komu-
nikacji interpersonalnej, refleksja nad fundamentami etyki mediów.

Godność osoby ludzkiej może być również wyjaśniana poprzez pryzmat 
integracji osoby. Integracja osoby w czynie stanowi płaszczyznę komplemen-
tarną w stosunku do transcendencji wertykalnej i horyzontalnej. Pojęcie „inte-
gracji” oznacza tę właściwość osoby, poprzez którą złożoność człowieka staje 
się jednością. Integracja sprawia, że różnorodne dynamizmy psychosomatycz-
ne, różne elementy aktywności człowieka, syntetyzują się w czynie w jedność, 
która nie jest jedynie prostą ich sumą, jak to niekiedy przedstawiają niektóre 
alternatywne teorie mediów, lecz stanowi integralną platformę osobowego 
działania. Człowiek dokonuje integracji w sobie i dla siebie. Integracja osoby 
ma dzisiaj szczególne znaczenie w kontekście rozmaitych negatywnych presji 
zewnętrznych oraz dynamicznych, kulturowych tendencji dezintegrujących. 
Dzisiejsza kultura medialna charakteryzuje się wielością i zmienność wzorów 
postępowania, stylów życia, zasad wartościowania. Cechuje ją nietrwałość, 
niestabilność i tymczasowość aksjologiczna. Z drugiej jednak strony, człowie-
kowi nie wystarcza takie właśnie niestabilne uwarunkowanie aksjologiczno- 
-antropologiczne. Nieustannie szuka on czegoś „stałego”. Dlatego szeroko 
rozumiana integracja staje się platformą procesów jednoczących oraz mecha-
nizmem stabilizacji i trwałości istnienia i komunikowania się osoby. Integracja 
bowiem pozostaje w ścisłym związku z samostanowieniem osoby i z różnymi 
sposobami jej komunikowania się.

Bezpośrednią konsekwencją godności osoby ludzkiej jest jej podmioto-
wość działania. Człowiek obdarzony godnością, świadomy tej godności, jest 
podmiotem działania i komunikowania. Warto w tym miejscu raz jeszcze 
przypomnieć, iż osoba jest samorządnym podmiotem, czyli centrum świa-
domych i wolnych, a zarazem przez prawdę związanych czynów. Ponieważ 

75 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 123–124.
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do istoty osoby należą rozumność i wolność, jak i – pozostające z nimi w ści-
słym związku – samoposiadanie i samoświadomość, każdy czyn ludzki jest 
świadomym i wolnym działaniem, ujawniającym racjonalność osoby ludzkiej. 
Każdy proces komunikowania, jako jeden z rodzajów ludzkiego czynu, jest 
również świadomym i wolnym działaniem człowieka, odsłaniającym jego 
racjonalność. Czyn człowieka, rozumiany jako komunikacja, bierze swój 
początek w osobie i znajduje w niej swoje wypełnienie, związane z oceną etycz-
ną wolnego i świadomego działania: ja działam, ponieważ świadomie tego 
chcę i ja ponoszę za to odpowiedzialność etyczną76. Tylko wtedy czyn ludzki 
może być moralnie dobry lub zły, gdy człowiek, spełniając czyn, poznaje 
jednocześnie jego znaczenie i chce czyn spełnić. Stąd człowiek w swoim oso-
bowym działaniu staje się punktem wyjścia, zasadą swojego ludzkiego czynu 
i, jako taki, jest równocześnie odpowiedzialny za moralność tego czynu. Co 
więcej, w kontekście zależności człowieka od prawdy i świata wartości, każda 
decyzja dotycząca czynu ludzkiego oraz każdy czyn mają wymiar aksjologicz-
ny, czyli związane są z wartościowaniem etycznym. Człowiek jako podmiot 
działania staje się podmiotem wartościowania moralnego swoich czynów.

Reasumując, można powiedzieć, że osobowy wymiar człowieka jest 
nieodzownym warunkiem każdego czynu ludzkiego oraz moralności tego 
czynu. Dlatego też etyka nie może nigdy traktować czynu ludzkiego, ludz-
kiego działania, w oderwaniu od osobowego bytu człowieka. Przyjęcie osoby 
jako zasady etycznej, jako fundamentu etyki medialnej oznacza po prostu, że 
etyka – jeśli ma pozostać odpowiedzialną platformą racjonalnej refleksji nad 
wartością etyczną ludzkiego działania, a nie tylko jakąś teorią pragmatycznego 
działania – musi zawsze, w swoich analizach i argumentacji, wychodzić od 
godności człowieka jako osoby, będącej podmiotem procesów komunikacji 
medialnej i „komunikującej” siebie jako osobę w komunikacji interpersonal-
nej i komunikacji medialnej.

Godność osoby w relacjach komunikacyjnych

Komunikacja jest procesem interpersonalnym i społecznym. W jej naturze 
tkwi podstawowe zorientowanie na drugi podmiot. Nie można zatem roz-
patrywać człowieka, jako homo communicans, w oderwaniu od społeczności 
i wspólnoty osób. Mówiąc inaczej, komunikacja urzeczywistnia się tylko 
tam, gdzie mamy do czynienia z osobą w relacji do innych osób, w relacji 

76 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s.172.
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do wspólnoty. Godność osoby ludzkiej nabiera swojego nowego wymiaru 
w kontekście wspólnotowym. Dlatego też dla etyki mediów ważne znacze-
nie ma godność osoby, ujmowana przez pryzmat uczestnictwa człowieka 
w relacjach wspólnotowych i społecznych. Człowiek doświadcza siebie jako 
szczególne „ja”, suppositum, a równocześnie jako konkretne „ja”, za każdym 
razem jedyne i niepowtarzalne. W tym doświadczeniu osoby człowiek jawi się 
jako podmiot istniejący, działający, komunikujący się. W tym polu doświad-
czeń osobowych odkrywamy również inne podmioty, pozostające w takich 
samych relacjach osobowych wobec nas77. Analiza etyczna przestrzeni medial-
nej, w której funkcjonują podmiotowe procesy komunikacyjne, musi zatem 
uwzględniać godność osobową wszystkich podmiotów uczestniczących w tych 
procesach.
W wielu opracowaniach poświęconych etyce mediów dużo mówi się o struk-
turze relacji społecznych, pomijając ich osobowy charakter. W tych opracowa-
niach wydaje się wyraźnym brak odniesienia etyki do głównych zasad antropo-
logii integralnej. Dlatego chcemy w naszych analizach do tych fundamentów 
obecnie nawiązać.

Komunikacja jako taka jest możliwa tylko dzięki temu, że człowiek jest 
bytem „relacyjnym”. Działanie człowieka ma charakter relacyjny. Relacyj-
ność można również ujmować przez pryzmat dialogiczności. Człowiek jest 
„bytem dialogicznym”, działanie człowieka ma zatem również charakter dia-
logiczny, komunikatywny. Wojtyła szeroko rozwinął tę prawdę w artykule 
Osoba: podmiot i wspólnota78. Autor postrzega osobę nie tylko w kategoriach 
jednostkowych i indywidualnych, ale podkreśla wyraźnie, że do istoty oso-
by należy „powołanie do wspólnoty”. To powołanie realizuje się poprzez 
samostanowienie osoby oraz przez procesy komunikacji z innymi osobami 
i światem zewnętrznym. Osoba ludzka, należąc do siebie samej i sobie samej 
panując, jest w stanie innych „obiektywnie obdarować”, a zarazem może być 
przyjmowana jako dar i w ten sposób może być przez innych doświadcza-
na79. Prawdziwie osobowa wspólnota, czyli communio personarum, jest taką 
wspólnotą, w której osoby wzajemnie obdarowują się i przyjmują. Dlatego 
nie można zrozumieć natury komunikacji międzyosobowej i społecznej bez 
jej odniesienia do communio personarum.

77 K. Wojtyła, Elementarz etyczny, dz.  cyt., s. 19. Por. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, 
,„Roczniki Filozoficzne”, 1976, nr 24, z. 2, s. 7.
78 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 5–39.
79 Mamy tutaj do czynienia z poszerzeniem myśli zawartych w pracy K. Wojtyły, Antropologia 
encykliki „Humanae vitae”, „Analecta Cracoviensia”, 1978, nr 10, s. 16n.
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Wojtyła odróżnia w tej communio personarum dwa wymiary, świadczące 
o godności pojedynczego człowieka – wymiar międzyosobowy i wymiar spo-
łeczny. W takiej samej perspektywie możemy również rozpatrywać naturę 
i strukturę komunikacji.

Wymiar międzyosobowy daje się bliżej scharakteryzować przez pryzmat 
relacji pomiędzy „ja” i „ty”, w której obydwie osoby uznają się i afirmują 
swoją godność. „Ja” poznaje najpierw drugiego człowieka jako „ty” i aprobuje 
go jako drugie „ja”, jako drugą osobę o równej godności. Dlatego również 
i owemu „ty” należy się afirmacja ze względu na niego samego. Afirmacja jest 
aktem poznania i wyboru, gdyż oznacza ona potwierdzanie tego, co już jest 
„uosobione”. Gdy tego zabraknie, nie będzie prawdziwej wspólnoty, która 
odpowiada godności osoby ludzkiej. W szczegółowych analizach na temat 
podmiotowości osoby i wzajemnych zależności pomiędzy ludzkim suppositum 
a ludzkim „ja” Wojtyła tak pisze: „W polu doświadczenia człowiek jawi się 
jako szczególne «suppositum», a równocześnie jako konkretne «ja», za każdym 
razem jedyne i niepowtarzalne. Jest to doświadczenie człowieka w podwójnym 
zarazem znaczeniu, tym bowiem, kto doświadcza jest człowiek, i tym, kogo 
doświadcza podmiot doświadczenia, jest również człowiek. Człowiek jako 
podmiot i jako przedmiot zarazem. Do istoty tego doświadczenia należy jego 
przedmiotowość, jest ono zawsze doświadczeniem «czegoś» lub doświadcze-
niem «kogoś» (tak właśnie jest w doświadczeniu człowieka). Tendencja do 
cofania się w stronę «czystej podmiotowości» doświadczenia znamienna jest 
dla filozofii świadomości. Natomiast do istoty doświadczenia należy jego 
przedmiotowość, i stąd człowiek–podmiot dany jest nam w doświadczeniu 
również w sposób przedmiotowy”80.

Wymiar międzyosobowy communio personarum najściślej łączy się ze wza-
jemnym komunikowaniem się osób. W doświadczeniu tym jest nam dany 
człowiek jako ten, który istnieje i działa. Takim człowiekiem jestem równo-
cześnie „ja” oraz każdy „inny” podmiot poza mną81. Doświadczenie istnienia 
i działania jest udziałem wszystkich ludzi ze mną włącznie, a równocześnie 
wszyscy „inni” oraz „ja” są przedmiotem tego doświadczenia. W tym doświad-
czeniu istnieją jednak różnice pomiędzy doświadczeniem siebie i  innych, 
ponieważ „ja” inaczej doświadczam siebie jako istniejącego i działającego, 

80 Por. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., 7. Warto tutaj nadmienić, że zdecydowana 
większość współczesnych teorii komunikacji zatrzymuje się jedynie na płaszczyźnie rozważań przed-
miotowych, marginalizując, w analizach przestrzeni medialnej, rolę i wartość człowieka jako osoby.
81 W toku naszych analiz przechodzimy czasem zamiennie od opisowej formy (w trzeciej osobie), 
do formy wyrażającej podmiotowy punkt widzenia (pierwsza osoba). Czynimy to w tym celu, by 
jeszcze bardziej uwydatnić rolę podmiotu, rolę „ja” w procesach podmiotowej komunikacji.
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aniżeli wszystkich „innych” ludzi. I to samo można powiedzieć z kolei o każ-
dym „innym”, jako konkretnym „ja”. Jest natomiast rzeczą jasną, że w cały 
ten proces rozumienia doświadczeń siebie i  innych człowiek musi włączyć 
„medium”, czyli coś „pośredniczącego” pomiędzy „ja” i wszystkimi „innymi”. 
Owym elementem „pośredniczącym”, owym medium, mogą stać się wszyscy 
„inni” i każdy z osobna, jak również „medium” staję się „ja” w rozumieniu 
innych ludzi. W  tym procesie można wychodzić od „innych”, ale może 
człowiek wychodzić od własnego „ja”. W analizach procesów komunikacji, 
a szczególnie w refleksji etycznej nad całokształtem procesów zachodzących 
w przestrzeni mediów, nie można pomijać tego wymiaru interpersonalnego 
ludzkiego działania. Pozwala on bowiem ujmować relacje komunikacyjne 
z perspektywy podmiotowości człowieka. Taka perspektywa, oparta o głę-
bię osoby oraz głębię jej doświadczeń, nie pozwala interpretować żadnego 
„medium” pomiędzy ludzkim suppositum a konkretnym „ja” w sposób czysto 
„zjawiskowy”, strukturalny, funkcjonalny, konstruktywistyczny itd., jak to 
czynią różne koncepcje medialne, analizujące procesy komunikacji medialnej 
z perspektywy czysto przedmiotowej i deterministycznej.

Drugim wymiarem communio personarum jest wymiar społeczny. Cho-
dzi tu o analizę wspólnoty, w której wiele osób zespala się w jeden, nowy 
jakościowo podmiot, w strukturę „my”, nie tracąc w żaden sposób swojej 
indywidualnej, osobowej wartości, ale, co więcej, ubogacając tę wartość 
poprzez relacje do wspólnoty osób. Wzajemne relacje pomiędzy tymi osoba-
mi i jedność tej communio opierają się na doświadczeniu dobra wspólnego, 
które stanowi jeden z mechanizmów regulujących i wartościujących wzajemne 
relacje osób we wspólnocie. Ze względu na to, że dobro wspólne integruje 
również wszystkie poszczególne dobra osób, każda osoba urzeczywistnia się 
w takiej wspólnocie we właściwy jej sposób. Każda osoba przyczynia się do 
tego, że przez swój wkład w realizację dobra wspólnego wnosi jednocześnie 
wkład do rozwoju wszystkich osób, gdyż każda osoba urzeczywistnia się jako 
osoba poprzez relacje do wspólnoty i relacje wewnątrz niej82.

Wymiar społeczny communio personarum należałoby również rozpatrywać 
przez pryzmat uczestnictwa lub współudziału. Pojęcie to ma z kolei dwa 
znaczenia. Pierwsze z nich pokazuje wymiar bycia, uczestniczenia w doświad-
czeniach życia i działania drugiego podmiotu. Uczestniczenie, w tym znacze-
niu, odnosi się przede wszystkim do wymiaru interpersonalnego wspólnoty 
osób. W drugim znaczeniu, uczestnictwo oznacza aktywne procesy działa-
nia, komunikacji osoby, która działa razem z innymi, a więc spełnia czyny 

82 Por. szerzej: K. Wojtyła, Człowiek jest osobą, dz. cyt., s. 2.
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prawdziwie ludzkie we wspólnocie. To drugie znaczenie jest przyporząd-
kowane do wymiaru społecznego wspólnoty osób. Chodzi w nim bowiem 
o czyny ludzkie spełniane „razem” dla dobra „my”. Zarówno w pierwszym, 
jak i w drugim znaczeniu, uczestniczenie ma zawsze charakter komunikacji.

W tym miejscu wypada jeszcze raz odwołać się do zagadnienia godności 
osoby ludzkiej. Warto przypomnieć, iż godność osoby ludzkiej nie urzeczy-
wistnia się dopiero przez wspólnotę i relacje społeczne, poprzez relacje komu-
nikacyjne. Dokonuje się tutaj raczej proces odwrotny. To właśnie osobowa 
godność wszystkich uczestników procesów komunikacji ujawnia się pełniej 
w kontekście relacji społecznych, odsłania się w procesach komunikacyjnych, 
ale się przez nie i w nich nie tworzy. Człowiek nie rozpoznaje i nie doświadcza 
swojej godności, dopiero i przede wszystkim, w kontekście swojego środowi-
ska relacji komunikacyjnych, ale wnosi swoje uprzednie doświadczenie god-
ności w tę przestrzeń. Człowiek doświadcza jej i poznaje ją przede wszystkim 
poprzez bezpośredni wgląd w siebie samego. Tylko samego siebie człowiek 
w pełni doświadcza, jako tego, kto sobie panuje, i jako tego, komu panuje. 
Doświadcza on siebie jako istotę niezależną, związaną tylko z prawdą. Dopiero 
dzięki temu doświadczeniu może dokonywać „porównań” komunikacyjnych 
z innymi osobami. Siła tego porównania i jakość komunikacji zależy w naj-
głębszych wymiarach od świadomości własnej i cudzej godności.

Godność osoby jako źródło i istota 
normy personalistycznej

Personalistyczna etyka mediów, poszukując fundamentów wartościowania 
etycznego, wskazuje na człowieka, na jego osobową wartość i godność jako na 
podstawową zasadę aksjologiczną, którą określamy „normą personalistyczną”. 
Stanowić ona może podstawę wartościowania wszelkich relacji komunikacyj-
nych człowieka. W kontekście wszelkich procesów komunikacji, człowiek, ze 
swoją osobową godnością, staje się jednocześnie fundamentem i kryterium 
wartościowania etycznego.

„Osoba ludzka jest takim dobrem – pisze Wojtyła – które nie może być 
traktowane jako przedmiot użycia, a właściwe i pełnowartościowe odniesienie 
do niej stanowi tylko miłość, która może stanowić dopełnienie faktu bycia 
osobą”83. Osoba ludzka stanowi punkt wyjścia, centrum oraz wewnętrzną 
celowość, czyli punkt dojścia, normy personalistycznej, która swoim zasięgiem 

83 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 48.
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obejmuje wszystkie relacje i działania człowieka. Obejmuje ona także wszelkie 
procesy komunikacji, w których uczestniczy człowiek84.

Pojęcie „normy personalistycznej”, aczkolwiek było znane wcześniej w ety-
ce i występowało w różnych dziedzinach kultury, w czasach nowożytnych 
zostało wyraźnie przypomniane przez Kanta85. Koncepcja „normy perso-
nalistycznej” Wojtyły nie powiela ani nie poszerza kantowskiego schematu 
myślenia, ale jest oryginalna i nowa. Jej wykładnia została przedstawiona 
we wspomnianym już przez nas artykule Osoba: podmiot i wspólnota oraz 
w książce Miłość i odpowiedzialność86. Rozumienie „normy personalistycznej” 
u Wojtyły łączy się wprawdzie z próbą nowego spojrzenia na całość życia 
rodzinnego, ale ma ona jednak dużo szerszy wymiar pod względem metodo-
logicznym i treściowym, jako swoista metoda uzasadnienia norm moralnych 
i wartościowania ludzkich działań. W wielu tekstach Wojtyły znajdujemy 
wyraźne wskazówki, iż należy ją rozumieć jako „naczelną zasadę ludzkich 
czynów, wedle której całe działanie człowieka, w jakiejkolwiek dziedzinie, 
musi być do niej dorównywane i według niej oceniane”87. Norma persona-
listyczna pokazuje, iż człowiek jest fundamentalnie „kimś” innym wobec 
świata przedmiotowego, że bycie racjonalną osobą wyróżnia go spośród świata 
rzeczy, które są przedmiotowo zawsze tylko „czymś”. To proste, elementarne 
rozróżnienie ujawnia głęboką przepaść, jaka dzieli świat osób od świata rzeczy. 
Przestrzeń medialna, w której człowiek uczestniczy i która stanowi przestrzeń 
jego wszystkich relacji komunikacyjnych, składa się wprawdzie z osób i rze-
czy, ale człowiek odgrywa w niej dominującą rolę, jako twórca, uczestnik 
i podmiot wszelkich procesów komnikacyjnych. „Wyraz «osoba» został ukuty 
w tym celu, aby zaznaczyć, że człowiek nie pozwala się sprowadzać do tego, 
co mieści się w pojęciu «jednostka gatunku», ale ma w sobie coś więcej, jakąś 
szczególną pełnię i doskonałość bytowania, dla uwydatnienia której trzeba 
koniecznie użyć słowa «osoba»”88.

84 Normę personalistyczną rozumiemy tu nie tylko w znaczeniu „powinnościowym”, ale przede 
wszystkim w  kontekście „wartościującym”. Por. B.  Smolka, Narodziny i  rozwój personalizmu, 
dz. cyt., s. 287n.
85 W ujęciu Kanta „norma personalistyczna” ma charakter formalnego, autonomicznego impera-
tywu kategorycznego i brzmi: „Postępuj tak, aby osoba nigdy nie była tylko środkiem (medium) 
twego działania, ale zawsze celem” (I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1953, 
s. 60–62).
86 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt. Por. S. Smoleński, Norma personalistyczna, 
„Analecta Cracoviensia”, 1971, nr 3, s. 310–319.
87 Por. m.in.: K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym, Lublin 1991, s. 83–85.
88 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 24.
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Norma personalistyczna, ugruntowana w antropologii personalistycznej, 
stanowi kryterium wartościowania wszelkich kontaktów człowieka ze świa-
tem, które możemy ujmować jako relacje komunikacyjne. Kontakt osoby 
z obiektywnym światem, ze światem osobowych podmiotów i rzeczywistością 
przedmiotową, ma nie tylko materialny, przyrodniczy, fizyczny, psychiczny, 
społeczny, kulturowy czy też zmysłowy charakter, odpowiedni do bycia czło-
wieka istotą przyrodniczą i zmysłową, ale ma przede wszystkim charakter 
podmiotowy. Osoba ludzka, jako wyraźnie określony podmiot, nawiązuje 
kontakt z resztą bytów przede wszystkim poprzez swoje wnętrze, poprzez 
swoją racjonalność, nie przekreślając przy tym roli elementów materialnych 
i przedmiotowych, koniecznych również w procesach komunikacji medialnej. 
Łączność osoby ludzkiej ze światem zaczyna się wprawdzie na gruncie „mate-
rialnym” i zmysłowym, ale swój właściwy wymiar uzyskuje dopiero w prze-
strzeni ludzkiej racjonalności. Tutaj też zarysowuje się moment znamienny 
dla komunikacji osoby: człowiek nie tylko przyjmuje treści docierające do 
niego z zewnętrznego świata i reaguje na nie w sposób spontaniczny, czy nawet 
wręcz mechaniczny, jak to przedstawiają niektóre funkcjonalne i psychoana-
lityczne teorie komunikacji, czy też szczegółowe dyscypliny, np. psychologia 
komunikacji, ale w całokształcie swoich relacji do świata, do rzeczywistości, 
człowiek ujawnia swoją podmiotowość, wolność, niezależność, zaznaczając 
swoje osobowe „ja”, „gdyż natura jego bytu tego się domaga”89.

Ważnym wymiarem normy personalistycznej jest jej obiektywność. Czło-
wiek jako osoba posiada rozumność i wolną wolę, jest też panem samego 
siebie, o czym mówi łaciński zwrot stwierdzający, że osoba jest sui iuris. Norma 
personalistyczna, mimo iż jest subiektywnie doświadczana, odzwierciedla 
obiektywną naturę osoby ludzkiej. Podkreślając podmiotowość ludzkiego 
wartościowania etycznego, nie można odrzucić obiektywnego zakorzenienia 
normy personalistycznej. Wojtyła dosyć szeroko rozwija myśl, że ważnym 
rysem osoby pozostaje jeszcze inna ważna jej właściwość. „Łacina filozofów 
ujmowała ją w stwierdzeniu, że osoba jest «alteri incommunicabilis» – nie-
przekazywalna, niedostępna. Nie chodzi w tym przypadku o zaznaczenie, 
że osoba jest zawsze jakimś bytem jedynym i niepowtarzalnym, to również 
można twierdzić o każdym innym bycie: o zwierzęciu, roślinie, czy kamieniu. 
Owa nieprzekazywalność czy niedostępność osoby jest najściślej związana z jej 
wnętrzem, z samostanowieniem, z wolną wolą. Nikt inny nie może za mnie 
chcieć. Nikt inny nie może podstawić swojego aktu woli za mój. Zdarza się 
czasem, że ktoś bardzo chce, ażebym ja chciał tego, czego on chce. Wówczas 

89 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 25.
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najlepiej uwydatnia się granica pomiędzy nim a mną, o której stanowi właśnie 
wolna wola. Ja mogę nie chcieć tego, czego on chce, abym ja chciał – i wła-
śnie w tym jest «incommunicabilis». Jestem i powinienem być samodzielny 
w swoich poczynaniach”90. Samodzielność ta nie oznacza samowolności, ale 
raczej oznacza dowartościowanie ludzkiej racjonalności, która potrafi dostrzec 
w normie personalistycznej obiektywne zakorzenienie. Na takim rozumieniu 
normatywności osoby ludzkiej winna się oprzeć etyka mediów, dostarczająca 
szczegółowych zasad, kształtujących i wartościujących kulturę medialną.

Antropologiczne zakorzenienie wartości i normatywności etycznej ma 
fundamentalne znaczenie nie tylko dla zrozumienia normy personalistycznej, 
ale również dla zrozumienia personalistycznej etyki komunikacji. Norma 
personalistyczna, rozumiana z  perspektywy negatywnej, odrzuca wszelki 
redukcjonizm, twierdząc, iż osoba ludzka jest takim dobrem, które nie może 
być traktowane jako przedmiot użycia i w takiej przedmiotowej formie, jako 
środek do celu. Perspektywa pozytywna wskazuje na to, że osoba ludzka jest 
takim dobrem, iż właściwe i pełnowartościowe odniesienie się do niej doko-
nuje się tylko przez miłość i odpowiedzialność. Bez nich nie może istnieć 
i funkcjonować żadna sensowna etyka komunikacji czy etyka mediów.

Odpowiedzialność stanowi jeden z pierwszych wyznaczników normy 
personalistycznej. Odpowiedzialność ma również wymiar relacyjny, a więc 
także wymiar komunikacyjny. Relacja odpowiedzialności wskazuje na podsta-
wową prawdę, iż człowiek jako byt osobowy jest szczególną wartością, którą 
należy szanować i chronić. Odpowiedzialność staje się platformą i źródłem 
powinności etycznych, dotyczących szacunku oraz obrony godności i wartości 
człowieka. Norma personalistyczna, będąca równocześnie wartością wartości 
i źródłem powinności, określa i zaleca sposoby odniesienia się człowieka do 
innych osób i świata przedmiotowego. Ten sposób odniesienia winien być 
zgodny z tym, kim osoba ludzka jest, oraz zgodny z ontycznym światem 
wartości, które człowiek reprezentuje. Wynikająca z niej godziwość działania 
przewyższa samą tylko użyteczność, którą jedynie dostrzega zasada utylita-
ryzmu. Norma personalistyczna nie przekreśla jednak użyteczności i funk-
cjonalności ludzkiego działania, ale je podporządkowuje godziwości, czyli 
szacunkowi dla godności osobowej człowieka. „Właściwym odniesieniem do 
osoby jest wzięcie na siebie wszystkich konsekwencji i skutków działań”91. 
Taka interpretacja odpowiedzialności oznacza, iż odpowiedzialność za osobę 
pojawia się wszędzie tam, gdzie „wciąga się” osobę w najściślejszą wspólnotę 

90 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 26.
91 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 114.
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życia i działania. Istnieje wiele relacji komunikacyjnych mających taki właśnie 
charakter. Wtedy czyni się poniekąd inną osobę „swoją własnością”, korzysta-
jąc z jej oddania. „Oddając siebie, ta inna osoba nie traci własnej «duszy», ale 
wręcz przeciwnie: odnajduje tym większą pełnię istnienia. Odpowiedzialność 
za wszystkie działania i dziania się w świecie naprawdę ludzkim sprowadza się, 
jak widać, do odpowiedzialności za siebie, z niej wypływa i do niej powraca. 
Dlatego właśnie jest to odpowiedzialność ogromna. Ale ogrom jej rozumie 
tylko ten, kto ma gruntowe poczucie wartości osoby. Ten, kto ma tylko zdol-
ność reagowania na wartości utylitarne związane z osobą i w niej tkwiące, ale 
wartości samej osoby nie widzi, ten będzie mieszał to, co osobowe z tym, co 
rzeczowe i nigdy nie będzie w pełni komunikowalny”92.

Norma personalistyczna zabrania więc posługiwania się osobą jako 
środkiem do celu, jako jakimś bezosobowym narzędziem, czyli traktowania 
drugiego człowieka w taki sposób, który zaprzeczałby jego osobowemu cha-
rakterowi. Osoba posiada charakter ponadużytkowy i w tym duchu powinna 
się dokonywać jej afirmacja, która domaga się przy tym zachowania właści-
wych granic. Z punktu widzenia normy personalistycznej niedopuszczalne 
jest jakiekolwiek usiłowanie podporządkowania człowieka i zredukowania 
jego wartości osobowych, czy to przez strukturę komunikacji, czy też przez 
technologie informacyjne, czy też przez sztuczny świat fantomów medial-
nych. W etyce komunikacji redukcja taka przejawiałaby się w przedmio-
towym traktowaniu człowieka, w traktowaniu osoby na równi ze światem 
rzeczy i dysponowania nią podobnie, jak dysponujemy rzeczami, mediami, 
komputerami, programami. Taka orientacja wartościowania przedmiotowego 
prowadziłaby w konsekwencji do przekreślenia praw, przysługujących osobie 
ludzkiej ze względu na nią samą. W tym kontekście jeszcze bardziej uwydatnia 
się potrzeba poznawania człowieka, jego osobowości, jego znaczenia i wartości 
w świecie mediów. Fundamentem wszelkich sensownych i zasadnych analiz 
etycznych winno być najpierw poznanie miejsca i roli człowieka w przestrze-
ni medialnej. „Człowiek jest tego wart. (…) Poznanie, aby wiedzieć, kim 
człowiek jest, bezinteresowne, nie dla korzyści, nie dla innych celów – jest 
fundamentem i warunkiem rzetelnej, realistycznej wiedzy o człowieku w każ-
dym innym wymiarze. Człowiek jest podmiotem naznaczonym godnością, 
mającym znaczenie i wartość sam w sobie (…). Dlatego odpowiednim spo-
sobem działania i odnoszenia się człowieka do człowieka jest zaangażowanie 

92 Autor wielokrotnie powraca w  swych analizach etycznych do tego problemu, szczególnie 
w związku z krytyką utylitaryzmu. Por. K. Wojtyła, Nowożytny utylitaryzm i próby jego przezwycię-
żenia, w: K. Wojtyła, Wykłady lubelskie. Człowiek…, dz. cyt., s. 215–291.



64 ETYKA MEDIÓW W OBRONIE WARTOŚCI

swoich sił w stosunku do każdego, dla niego samego, dla jego dobra. Każde 
inne działanie jest niezgodne z jego godnością, jest zniewoleniem, używaniem 
jako narzędzia i środka, a więc niezgodne z tym, kim jest”93. Norma persona-
listyczna oparta jest zatem na fundamencie racjonalnego poznania człowieka 
i jego osobowej wartości.

Godność osoby fundamentem 
wartościowania etycznego

Z dotychczasowych refleksji wynika jasno, iż człowiek jako osoba jest war-
tością ontyczną i fundamentalną, jest wartością wartości. Samostanowienie 
osoby nie dokonuje się w próżni aksjologicznej, ale musi się oprzeć na trwałym 
fundamencie wartości i godności osoby ludzkiej, wynikającej z samego faktu 
bycia człowiekiem. Urzeczywistnianie ontycznej wartości człowieka dokonuje 
się zawsze w świecie innych wartości ontycznych i kwalitatywnych. Z moral-
nego punktu widzenia, dokonuje się albo w świecie wartości, albo w świecie 
im przeciwnym – w świecie antywartości. Warto teraz parę myśli poświęcić 
aksjologicznej przestrzeni urzeczywistniania się człowieka jako osoby w rela-
cjach komunikacyjnych.

Problematyka wartości staje się coraz wyraźniejsza we współczesnym plu-
ralizmie kulturowym i aksjologicznym. Wydaje się, iż współczesne wyzwania 
cywilizacji medialnej jeszcze bardziej uświadamiają nam potrzebę uporząd-
kowania fundamentów wartościowania w przestrzeni mediów. Media uświa-
damiają nam coraz dosadniej sytuację pluralizmu aksjologicznego, w którym 
dokonuje się nieustanne zmaganie o wartości i cele, stanowiące podstawy 
urzeczywistnianego człowieczeństwa. Niezależnie od jawnych deklaracji czy 
ukrywanych założeń, zdecydowana większość koncepcji mediów odwołuje 
się w swoich refleksjach etycznych lub w ich zwyczajnym marginalizowaniu 
albo kompletnym zaniechaniu do paradygmatycznych elementów świato-
poglądowych, do założeń antropologicznych i koncepcji aksjologicznych. 
Chodzi w  nich przede wszystkim o  kształt etosu, a  więc o  podstawowe 
wymiary ludzkiego życia społeczno-kulturowego, związanego z określonymi 
wartościami oraz o przyszły kształt ludzkiego etosu. Wartości bowiem stają 
się ze swej natury celami ludzkich działań medialnych. Wybór tych celów jest 
jednocześnie wyborem wartości lub antywartości, jest realizacją jakiegoś etosu.

93 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 42–43.
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Analizując procesy komunikacji medialnej warto się pokazać ich oso-
bowe zakorzenienie. Człowiek jest źródłem komunikacji, to znaczy, że 
w samą naturę komunikacji wpisana jest ludzka racjonalność. Konieczna 
obecność człowieka w przestrzeni komunikacji sprawia, iż podstawowym 
wymiarem wszystkich procesów w niej zachodzących powinien być wymiar 
ludzki, wymiar człowieczeństwa. Stąd możemy już wyprowadzić prosty, ale 
jakże fundamentalny wniosek, iż wymiar ten domaga się wartościowania 
etycznego. Obecność człowieka w przestrzeni mediów z jednej strony impli-
kuje potrzebę etyki, a drugiej strony wskazuje na samego człowieka, na jego 
godność i wartość, jako na podstawową normę wartościowania etycznego. 
Pojęcie godności ludzkiej jest pojęciem stosownym w różnych obszarach. 
Mówi się o nim w perspektywie antropologicznej, psychologicznej, socjolo-
gicznej i moralnej. Łatwiej ją czasem ją doświadczać i „czuć” niż poznawać 
i opisywać. Zawiera ona bowiem w sobie takie treści, jak: cześć, szacunek, 
dobra sława, dobre imię, poważanie, prestiż, honor, wartość człowieka itp. 
Człowiek jako osoba posiada godność, która określa jego osobową wartość, 
nieporównywalną z niczym innym. Z perspektywy etycznej ważną rzeczą staje 
się nie tylko świadomość jej posiadania, nie tylko wewnętrzne i indywidualne 
jej doświadczenie, ale przed wszystkim przyjęcie i uznanie jej za fundament 
wartościowania etycznego, również w przestrzeni medialnej. Kształt etyki 
mediów, zależy przede wszystkim od tego, na ile uwzględnia ona godność 
ludzką jako fundament wartościowania etycznego wszelkich procesów i dzia-
łań medialnych. Dla jakiejkolwiek etyki mediów fundamentalne znaczenie 
ma to, czy i w jakim stopniu bierze ona pod uwagę ów konstytutywny i nie-
zbywalny fundament godności ludzkiej. Od tego bowiem zależy zarówno jej 
kształt, jak i jej skuteczność, czyli na ile pozwala ona człowiekowi orientować 
się i działać w przestrzeni mediów w sposób racjonalny, a więc wolny, rozumny 
i odpowiedzialny za świat posiadanych i komunikowanych wartości.

W niniejszych analizach ukazano fundamenty personalistycznego war-
tościowania etycznego opartego nie tylko na subiektywnych przeżyciach 
i doświadczeniach aksjologicznych, które są niestałe i przelotne, chociażby 
nawet były szlachetne i wzniosłe, ale przede wszystkim na fundamencie warto-
ści trwałej, jaką jest osobowa godność człowieka, możliwa przecież do zaakcep-
towania przez szeroką gamę orientacji aksjologicznych i antropologicznych. 
Jest ona podstawą rozwoju człowieka jako osoby. Jest również filarem, na 
którym opiera się życie społeczne. Podstawowe zachowania ludzkie są przez 
nią motywowane i regulowane. Stanowi ona podstawowe „tworzywo” ludz-
kich postaw i całej komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji medialnej. 
W ramach tej ostatniej, tylko uwewnętrzniona wartość godności osobowej 
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człowieka – zarówno u twórców, nadawców, jak i odbiorców mediów – może 
i powinna stać się wewnętrznym regulatorem dobrego funkcjonowania komu-
nikacji i gwarantem pozytywnych jej owoców.
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3.  
Personalistyczny projekt 

etyki mediów

Medialny dyskurs etyczny

Potrzeba etyczności w obszarze działań dziennikarskich i medialnych jest spra-
wą oczywistą, gdyż mediosfera jest przestrzenią działania człowieka, a człowiek 
jest istotą etyczną. 

Pojęciem etyczności określam wszelkie wartościowanie działań człowieka 
w kontekście dobra, w kontekście wartości i powinności.

Istnienie tych etyk nie jest sprawą oczywistą, ale umowną, typologiczną. 
Natomiast potrzeba etyczności jest sprawą oczywistą. Zasadniczym problem 
w tym wszystkim jest relacja etyki do etyczności i etosu, problem jakości etyki 
i jej realny wpływ na działanie człowieka.

Istnieje wiele zasad deontologii dziennikarskiej, regulujących praktyczne 
działania dziennikarskie. Normy kodeksów dziennikarskich i wewnątrz-re-
dakcyjnych regulaminów czasem mieszają wartości etyczne, warsztatowe, 
biznesowe i inne. Dlatego warto zwrócić uwagę w kształceniu, raczej na fun-
damenty etyczne oraz kontekst i zasady rozstrzygania problemów i dylematów 
etycznych w sferze sumienia dziennikarza.

Mimo ogólnej akceptacji ważności wymiaru etycznego mediów dyskusje 
etyczne w tym obszarze prowadzone są na różnych płaszczyznach, nie znajdu-
jąc często platformy wspólnych, uniwersalnie ważnych rozwiązań. Uniwersa-
lizm etyki mediów jest o tyle ważny, że na skutek procesów globalizacji media 
przekraczają granice kultur, przestrzeni aksjologicznych, domagając się tym 
samym uniwersalnych regulacji etycznych. Możemy wyróżnić przykładowo 
kilka płaszczyzn dyskusji etycznych w obszarze mediów.

1. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień metaetycznych, odnosząc się do 
fundamentów etyki komunikacji i etyki mediów. Płaszczyzna ta obejmuje 
poszukiwanie „uniwersaliów” etycznych, odwołując się często do koncep-
cji antropologicznych. Ta pierwsza płaszczyzna dyskusji etycznej dotyczy 
uniwersalnych principiów i dlatego przebiega często na płaszczyźnie para-
dygmatycznej, ujawniając fundamentalne różnice stanowisk i poglądów na 
poziomie założeń i tez ontycznych, epistemologicznych, antropologicznych, 
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światopoglądowych, mających decydujący wpływ na kształt budowanej na 
nich etyk medialnych. 

Analizy zawarte w drugiej części podjętego projektu badań medialnych 
można zaliczyć do tego poziomu dyskusji etycznej i dotyczą one poszukiwań 
personalistycznych fundamentów etyki mediów. Uważam bowiem, że per-
sonalizm dostarcza elementów o charakterze uniwersalnym, możliwym do 
zaakceptowania przez różne kierunki i systemy refleksji etycznej. 

2. Drugą płaszczyzną dyskusji etycznej, a zarazem platformą problema-
tyki etycznej jest płaszczyzna argumentacji etycznej. Podstawowymi celami 
dyskursu na tym poziomie jest ukazanie obszaru różnego rodzaju uwarun-
kowań działań komunikacyjno-medialnych oraz pokazanie ich znaczenia dla 
etycznego wymiaru mediów. Jednym z częściej przyjmowanych aktualnie 
punktów wyjścia dla argumentacji etycznej są uwarunkowania historyczno-
-społeczne oraz liberalno-pragmatyczne. Typowymi ideami historycznymi, do 
których odwołuje się wielu autorów, są idee oświeceniowe i pozytywistyczne, 
idee pragmatyzmu oraz idee dialektyki społecznej. Na ich bazie próbuje się 
budować różne formy argumentacji etycznej w mediach oraz kreślić obszar 
praw i obowiązków, mających charakter prawno-etycznych zobowiązań indy-
widualnego człowieka oraz struktur społecznych.

3. Trzecią płaszczyzną dyskusji etycznej jest wpływ prawa i polityki medial-
nej na etyczny wymiar mediów i charakter argumentacji etycznej. Typowymi 
tematami tego dyskursu jest odpowiedzialność społeczna ludzi mediów, rola 
dziennikarzy i mediów w kształtowaniu procesów społecznych itd. Dyskusja 
ta ma najczęściej charakter popularny i publicystyczny. Odbywa się często 
w środowisku polityków, dziennikarzy, prawników, ludzi biznesu medialne-
go oraz przedstawicieli państwowych struktur kontroli medialnej. Etyczny 
wymiar mediów redukuje się często na tym poziomie dyskusji etycznej do 
prakseologii działań, zachowujących proporcję pomiędzy społeczno-eko-
nomicznym interesami a fundamentalnymi celami mediów, wynikającymi 
z wartości fundamentalnych.

4. Czwarta płaszczyzna dyskusji etycznej dotyczy wymiaru etycznego 
organizacji i funkcjonowania struktur medialnych. Struktury organizacyjne 
mediów mają nie tylko znaczenie dla wewnętrznych relacji i efektywności 
pracy mediów, ale przede wszystkim wpływają na jakość zewnętrzną mediów, 
ich społeczną wiarygodność oraz sposób i rodzaj komunikowanych przez 
nie wartości. W dyskusji tej uczestniczą przede wszystkim przedstawiciele 
świata mediów z różnych szczebli ich medialnego zaangażowania (właściciele 
mediów, dziennikarze, politycy, różni twórcy treści medialnych).
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5. Piąta płaszczyzna dyskusji medialnej jest platformą szczegółowych 
deontologii medialnych oraz medialnych etyk zawodowych. Przedmiotem 
tej dyskusji są sposoby regulacji zachowań i działań zawodowych, szczegó-
łowe zasady kodeksów etycznych, charakter i zakres normatywności etycz-
nej, regulującej działania zawodowe. W dyskusji tej na pierwszym planie 
ujawniają się praktyczne zasady działania, ugruntowane w medialnej praxis 
i uwarunkowaniach społecznych, a na dalszy plan schodzą lub zupełnie są 
marginalizowane fundamenty etyki oraz antropologiczno-etyczne założenia 
kodeksów deontologii zawodowej.

6. Szósta płaszczyzna dyskusji medialnej koncentruje się wokół zagadnień 
etyki odbiorców mediów. Dotyczy ona zasadniczo indywidualnego wymiaru 
etycznego każdego człowieka, uczestniczącego w komunikacji medialnej, 
a szczególnie końcowego odbiorcę przekazywanych treści. Przedmiotem dys-
kursu medialnego na tym poziomie etycznego wymiaru mediów są zagadnienia 
indywidualnej odpowiedzialności odbiorców mediów, subiektywizacji zasad 
i wartości etycznych. Na tej płaszczyźnie dyskusji ujawnia się indywidualizacja 
odpowiedzialności, personalizacja działań medialnych i swoista „prywatyza-
cja” wymiaru etycznego, rozumiana jako redukowanie sfery etycznej tylko 
i wyłącznie do obszaru prywatności. Obserwuje się w tym obszarze dyskusji 
silne tendencje do subiektywizacji etyki, relatywizacji zasad etycznych oraz 
redukcji spraw i problemów etycznych do wymiaru indywidualnych, pry-
watnych i często dowolnych rozstrzygnięć moralnych konkretnych ludzi94.

Zaprezentowana przez nas klasyfikacja jest tylko jedną z prób systematyza-
cji dyskursu wokół etycznego wymiaru mediów. Pokazuje ona z jednej strony 
różnorodność tematów, problemów i zagadnień etycznych, nad którymi warto 
dyskutować, pokazując ich ważność i celowość, a z drugiej strony ukazuje ona 
różnorodność fundamentów, płaszczyzn i sposobów argumentacji etycznej 
oraz proponowanych, czasem diametralnie różnych, rozwiązań podstawo-
wych, medialnych dylematów etycznych.

94 Por. R. Funiok, Vorwort, w: Grundfragen der Kommunikationsethik, Hrsg. R. Funiok, Konstanz 
1996, s.  8–14; M.  Loretan, Grundrisse der Medienethik. Eine „Ethik des Öffentlichen” als Theo-
rie kommunikativen Handelns, „Zoom – Kommunikation und Medien” (Themenheft: Ethik des 
öffentlichen), 4 (1994), s. 56–62; W. Lesch, Die schwierige Trennung zwischen dem Öffentlichen und 
Privaten. Zur medienethischen Bedeutung einer grundlegenden Unterscheidung, w: Medienethik – die 
Frage der Verantwortung, dz. cyt., s. 56–74.
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Dyskurs wokół pojęcia „etyki mediów”

Pojęcie „etyki mediów” określa całokształt teoretycznej refleksji nad mediosfe-
rą jako przestrzenią moralności, a więc obszarem ludzkich wyborów i działań 
medialnych. Etyka mediów obejmuje kilka ważnych obszarów tych działań, 
które ze względu na swoją specyfikę, stanowią kryterium i wyznacznik szcze-
gółowych etyk medialnych. Różne są typologie etyki mediów ze względu na 
stosowane w nich kryteria podziału95.

Ze względu na specyfikę działań medialnych możemy wyróżnić cztery 
podstawowe działy czy platformy etyki mediów. 

1. Po pierwsze, etyka mediów, stanowiąc część etyki społecznej, obejmuje 
problematykę moralną, związaną ze strukturami i funkcjonalnością systemów 
medialnych, traktowanych jako część struktur społecznych i ekonomicznych. 
W tym obszarze wzmacnia ona normatywność prawną, dostarczając fun-
damentów etycznych dla regulacji prawno-strukturalnych funkcjonowania 
mediów i obejmując oceną moralną działania wszystkich ludzi związanych 
z funkcjonowaniem strukturalnym mediów (ludzie zaangażowani w organi-
zację i funkcjonowanie systemów medialnych).

2. Po drugie, etyka mediów jest teorią moralności w obszarach szczegó-
łowych kategorii mediów lub „produktów” medialnych. Jako etyka określo-
nego rodzaju mediów (internetu, telewizji, filmu, informacji, komunikacji 

95 Zob. Medienethik. Ein Arbeitsbuch, Hrsg. A. Greis, G.W. Hunold, K. Koziol, Tübingen–Basel 
2003; K.  Wiegerling, Medienethik, Stuttgart 1998; R.  Leschke, Einführung in die Medienethik, 
München 2001; Medien und Ethik, Hrsg. M. Karmasin, Stuttgart 2002; Kommunikations- und 
Medienethik, dz. cyt. Konstanz 2003; Media ethics: issues and cases, eds. Ph. Patterson, L. Wilkins, 
Boston 2002; C.C.  Fink, Media ethics, Boston 1995; M.  Kieran, Media ethics: a  philosophical 
approach, Westport 1997; Media ethics, eds. M. Kieran, London–New York 1998; Ch.G. Clifford, 
C.-J. Bertrand, Media ethics: cases and moral reasoning, New York 1998; C.-J. Bertrand, Media ethics 
and accountability systems, New Brunswick 2000; Ethics and media culture: practices and representa-
tions, eds. D.  Berry, Oxford–Boston 2000; Media and ethics: principles for moral decisions, eds. 
E.E. Englehardt, R.D. Barney, R.C. Solomon, Wadsworth 2002; P. Voß, Mündigkeit im Mediensys-
tem. Hat Medienethik eine Chance? Anmerkungen eines Verantwortlichen zur Theorie und Praxis der 
Massenmedien, Baden-Baden 1998; F. Weil, Die Medien und die Ethik. Grundzüge einer brauchbaren 
Medienethik, München 2001; S. Weischenberg, Journalistik. Theorie und Praxis aktueller Medien-
kommunikation, t. 1, Mediensysteme, Medienethik, Medieninstitutionen, Opladen 1992; Ethik der 
Massenmedien (Studien zur Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Band 10), Hrsg. J. Wilke, 
Wien 1996; Medien und Ethik. Interdisziplinäre Vortragsreihe an der Universität des Saarlandes im 
Sommersemester 1994, Hrsg. P.  Winterhoff-Spurk, K.  Hilpert, St. Ingbert 1995; Moral in einer 
Kultur der Massenmedien (Studien zur theologischen Ethik, Band 61), Hrsg. W. Wolbert, Freiburg im 
Breisgau 1994; Öffentlichkeit und Kommunikationskultur; Wahrheit als Medienqualität; Freiheit und 
Medien; (Beiträge zur Medienethik, Bände 2, 3, 4), Hrsg. W. Wunden, Hamburg, StuttgarFrankfurt 
am Main 1998.
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medialnej, cyberprzestrzeni96 itd.) stara się wypracować kryteria ocen etycz-
nych obecnych w nich treści i form medialnych.

3. Po trzecie, etyka mediów jest etyką twórców medialnych i dziennikarzy. 
W tym obszarze rozwija się ona jako etyka dziennikarska czy deontologia 
zawodowa we wszystkich grupach zawodowych, związanych z tworzeniem 
i przekazem treści medialnych. Zadaniem etyki mediów w tym obszarze dzia-
łań medialnych jest wypracowanie podstawowych zasad etycznych tworzenia 
i przekazu treści oraz dostarczanie odpowiedniej argumentacji etycznej do 
rozwiązywania pojawiających się dylematów etycznych, związanych z proce-
sami, którym poddane są media.

4. Czwarty obszar etyki mediów tworzy etyka odbiorców, która traktuje 
wszelkie audytorium, w wymiarze ogólnym i jednostkowym, jako koniecz-
ny i aktywny element procesów komunikacji medialnej. Etyka odbiorców 
wskazuje na odpowiedzialność etyczną każdego człowieka jako odbiorcy tre-
ści medialnych, jako fundament świadomego, wolnego i odpowiedzialnego 
korzystania z mediów. Podkreśla się w tym obszarze refleksji etycznej rolę 
i ważność etycznych predyspozycji człowieka do korzystania z mediów. Etyka 
odbiorców w sposób naturalny łączy się z pedagogiką medialną, która ma na 
celu pomóc wychować człowieka do krytycznego i racjonalnego odbioru treści 
medialnych97. Trudno samemu się wychowywać i rozwijać czy też wychowy-
wać innych bez odniesień aksjologiczno-etycznych. 

Etyka mediów stanowi zatem konieczny fundament działań peda-
gogicznych, wpływając w  sposób decydujący na jakość wychowania 
i samowychowania.

Relewancja wymiaru etycznego mediów

Mimo wielu badań medialnych i teoretycznych koncepcji mediów obser-
wuje się swoisty deficyt pogłębionej filozoficznie refleksji etycznej. Należy 
oczywiście docenić wiele wartościowych publikacji, dotyczących deontologii 

96 Por. Cyberethik. Verantwortung in der digital vernetzten Welt, Hrsg. A. Kolb, Stuttgart 1998; 
Cyberethics. Bibliographies, Libraries and Video, http://cyberethics. cbi.msstate.edu/ (20.01.2005).
97 Por. R. Funiok, U.F. Schmälzle, Medienethik vor neuen Herausforderungen, w: Medienethik – 
die Frage der Verantwortung, dz. cyt., s. 15–31; Ch. Schicha, Medien, Moral und Kommunikation. 
Handlungsoptionen zwischen normativen Ansprüchen und praktischen Umsetzungen, Duisburg 1998, 
s.  40n; Medien ohne Moral. Variationen über Journalismus und Ethik, Hrsg. L.  Erbring, Berlin 
1998; Medienethik. Beschreibungen, Analysen, Konzepte für den deutschsprachigen Journalismus, 
Hrsg. M. Haller, H. Holzhey, Opladen 1992; Ethik der Massenmedien, Hrsg. J. Wilke, Wien 1996; 
B.  Thomaß, Journalistische Ethik. Ein Vergleich der Diskurse in Frankreich, Großbritannien und 
Deutschland, Opladen, Wiesbaden 1998.
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medialnych oraz szerokie spektrum oferty i zaangażowania dydaktycznego na 
wielu kierunkach medialnego kształcenia. 

Niemniej jednak istnieje potrzeba poszukiwań filozoficznych założeń oraz 
podstaw argumentacji w etyce mediów. Nie wystarczy bowiem prakseologicz-
na regulacja działań medialnych, która nie jest w stanie sprostać wszystkim 
wyzwaniom cywilizacji medialnej, dostarczając chwilowych i doraźnych roz-
wiązań etycznych. 

Prakseologiczne i deontologiczne propozycje etyczne mają często ogra-
niczone możliwości zastosowań, nie dysponując przy tym wystarczającą siłą 
wewnętrznego zobowiązania człowieka98. Leschke uważa, iż etyczny dyskurs 
medialny jest w dużej mierze podporządkowany pragmatycznym interesom, 
marginalizującym filozoficzny wymiar etyki. 

Głównym celem formułowanej w tym dyskursie etyki mediów jest, co naj-
wyżej, legitymizacja funkcjonującej medialnej praxis przy pomocy prakseolo-
gicznych zasad, opartych również na kryteriach określonej praktyki medialnej 
lub interesach określonej grupy ludzi zaangażowanych w media99. Poglądy 
Leschke’go wydają się trafiać w sedno problemów filozoficznej etyki mediów, 
odsłaniając brak większego zainteresowania filozofów w medialny dyskurs 
etyczny. Byłoby jednak dużym uproszczeniem klasyfikowanie wszystkich idei, 
projektów i przyczynków etyki czy deontologii medialnej jako koncepcji 
pragmatycznych i doraźnie prakseologicznych.

Etyka mediów winna obejmować przedmiotowo całą przestrzeń medial-
nych działań ludzi oraz ich szerokich uwarunkowań i konsekwencji, dostar-
czając racjonalnych zasad wartościowania etycznego i solidnych, teoretycz-
no-filozoficznych fundamentów argumentacji etycznej. Musi ona również 
uwzględnić bogaty dorobek empirycznych badań medialnych, których 
znajomość uchroni etykę od jałowych spekulacji i błędnych analiz sytuacji 
medialnych. Nie znaczy to oczywiście, że medialna praxis, badana i opisana 
empirycznie, stanowi podstawę do formułowania zasad etycznych, które win-
ny być przecież niezależne od zmieniających się praktycznych uwarunkowań 
mediów.

Analizy etyczne, tak jak wszystkie analizy teoretyczne, winny być racjo-
nalne, a więc oparte na poznanej prawdzie o analizowanej rzeczywistości. 
Dlatego też etyka mediów winna się oprzeć na prawdzie o mediach, pozna-
wanej zarówno przez teoretyczne analizy, jak i przez empiryczne badania 

98 Por. A. Greis, Die immanenten Strukturen medialer Kommunikation als Fokus medienethischer 
Anstrengungen. Eine Methodologie, w: Medienethik, dz. cyt., s. 4–18.
99 Por. R. Leschke, Einführung in die Medienethik, München 2001, s. 7–26, 215–371.
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mediów. Etyka mediów winna zatem uwzględniać szerokie spektrum różnych 
perspektyw badawczych, które stanowią dla niej szerszy i konieczny horyzont 
teoretycznych analiz, ale nie determinują kształtu zasad etycznych, opartych 
na prawdzie o człowieku i świecie, poznawanej i formułowanej na gruncie 
analiz filozoficzno-etycznych.

Wielość i różnorodność filozoficznych orientacji sprawia, że istnieje także 
wiele różnych projektów etyki mediów o różnej merytorycznej jakości i meto-
dologicznej poprawności.

Pytania o normatywność w etyce

W analizie problematyki etyczności mediów warto postawić kilka funda-
mentalnych pytań. Odpowiedzi na nie wyznaczają w  jakiejś mierze pole 
dyskursu wokół problematyki etosu medialnego. Dlatego spróbuję najpierw 
sformułować ważne, z mojej perspektywy analiz patrząc, pytania, i dać na 
nie odpowiedzi, które traktuję jako robocze tezy, których słuszność spróbuję 
uzasadnić w toku następnych analiz.

1. Po pierwsze, czy możliwy jest etos dziennikarski bez etyki, i co byłoby 
podstawą jego kształtowania i formacji sumienia dziennikarzy?

Etos dziennikarski bez etyki nie jest możliwy, chociażby ze względu na rela-
cję wyrażoną w zwykłym sylogizmie logicznym. Działanie etyczne kształtujące 
etos jest oparte na ludzkiej racjonalności, a skoro człowiek myśli o dobru 
i dobrym działaniu to tworzy jakąś etykę, która jest racjonalną refleksją nad 
wartościowaniem ludzkiego działania w kontekście dobra. W oparciu o taką 
refleksję, człowiek formułuje zasady, którymi się kieruje w  konkretnym 
działaniu, próbując wybierać i tworzyć dobro. Istnieją również w dyskursie 
etycznym poglądy przeciwne takiemu rozumowaniu. Warto pokazać tutaj 
koncepcję Richarda Rortego, która kontestuje zasadność normatywności 
uniwersalnej w etyce. Rorty oponuje przeciw Kantowi i twierdzi, że „zasa-
dy moralne” (imperatyw kategoryczny, zasada użyteczności itd.) mają sens 
o tyle tylko, o ile zawierają milczące odniesienie do całej gamy instytucji, 
praktyk i słowników moralnych i politycznego namysłu100. W przekonaniu 
autora nie da się uzasadnić filozoficznie żadnych uniwersalnych norm etycz-
nych, przyjmowane zaś w życiu codziennym zasady moralne mają charakter 
tylko zwyczajowy i pragmatyczny. Rorty akceptował ideologię liberalizmu, 
konsekwencją czego było rozgraniczanie i przeciwstawienie dwu sektorów 

100 Por. S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004, s. 92.
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moralności – indywidualno-prywatnego i publiczno-społecznego101. Etyka 
prywatna to wyraz naszych osobistych emocji, przekonań, zamierzeń, procesu 
autokreacji własnej osobowości. Etyka życia publicznego wynika z przeży-
wanego poczucia solidarności w relacji do tych ludzi, z którymi czujemy się 
w taki czy inny sposób związani. Etos publiczny jest rodzajem wzajemnego 
przystosowania się ludzi żyjących obok siebie102. Odrzucenie etyki normatyw-
nej nie jest jednak według Rortego zagrożeniem człowieka, ale jego wyzwole-
niem. Bauman motywuje to następująco: „Uwolnienie moralności z pancerza 
sztucznie stworzonych kodeksów etycznych (albo też wyzbycie się ambicji 
utrzymania jej w nim) oznacza powtórne jej uczłowieczenie, spersonalizo-
wanie”103. Odpowiedzialność człowieka wymaga nie tylko przewidywania 
rezultatów naszych działań, ale również prawa do kształtowania wartości 
i postulatów moralnych. Na tym ma polegać autentyczna „odpowiedzialność 
osobista”. Jej konsekwencją jest fluktuacja posiadanych przekonań moralnych 
i nietrwałość zawieranych społecznych uzgodnień. Rezygnacja z etyki norma-
tywnej, charakterystyczna dla postmodernistów, była przez nich motywowana 
obawą autorytaryzmu czy nawet totalitaryzmu w życiu społecznym104. Rorty 
rozumiał sumienie wyłącznie jako „wiązkę idiosynkretycznych przekonań 
i pragnień”, sprowadzał je więc do subiektywnych przekonań i emocjonalnych 
pragnień105. Reasumując ten wątek, należy stwierdzić, iż Rorty kwestiono-
wał istnienie etyki zawierającej uniwersalne i trwałe normy moralne. „Dla 
ironisty – stwierdził – sędzią jest on sam”106. Był to etyczny subiektywizm 
deklarowany w sposób jawny. Na bazie takich poglądów nie da się budować 
obiektywnego etosu medialnego.

2. Po drugie, dlaczego występuje opór wobec normatywności w etyce, jaka 
jest faktyczna rola normatywności etycznej i dlaczego normatywność etyczna 
jest błędnie postrzegana i rozumiana?

Opór wobec normatywności ma różne korzenie. Wynika także z  lęku 
przez naruszaniem ludzkiej wolności, z lęku przed autorytaryzmem, wynika 
z poczucia zagrożenia własnej subiektywności działania, z koncepcji człowie-
ka itd. Na te potencjalne zarzuty odpowiadam w ten sposób. Uniwersalne 
zasady nie są konsekwencją umowy, ale umowy uzgadniające uniwersalność 

101 Por. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 1996, s. 260.
102 Por. R. Rorty, Przygodność, ironia…, dz. cyt., s. 260n.
103 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996, s. 47.
104 Por. S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, dz. cyt., s. 95.
105 Por. R. Rorty, Przygodność, ironia…, dz. cyt., s. 192.
106 R. Rorty, Przygodność, ironia…, dz. cyt., s. 137. 
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działania są konsekwencję uniwersalnego poczucia elementarnych wartości. 
Normatywność nie jest żadnym zagrożeniem, ale jest wyrazem indywidualnej 
podmiotowości człowieka i społecznych odniesień.

3. Po trzecie, wymiar etyczny dziennikarstwa nie dotyczy jedynie treści 
i sposób przekazu, ale także intencji, motywów i celów działania dzienni-
karzy. Wydaje się, że w społeczeństwach otwartych, z gospodarką rynkową, 
najważniejszym problemem etycznym może nie być wcale etos dziennikarski, 
ale etos struktur medialnych, a więc problemy etyczne na linii sprzężenia 
mediów i polityki, komercji i misji służenia człowiekowi i dobru wspólnemu. 
To sprzężenie ma także wpływ na rozumienie i funkcjonowanie dziennikarzy 
i realizacji ich misji. 

Odpowiadając na tak postawione pytanie, chciałbym powiedzieć, że etos 
mediów obejmuje działania wielu ludzi zaangażowanych w komunikację spo-
łeczną, stąd etos mediów i racjonalna refleksja nad nim, czyli etyka jest częścią 
etyczności w ogóle, i opiera się na fundamentalnym założeniu, na swoistym 
aksjomacie, że człowiek jest istotą etyczną jako taki, jako człowiek.

4. Po czwarte, etyka dziennikarska jest sprawą postulowaną przez wszyst-
kich. Czy da się w sposób uniwersalny sformułować etykę oraz czy etyka jest 
w stanie realizować swój cel, czyli etyczność działań dziennikarskich?

Wydaje się, że nie da się w sposób uniwersalny sformułować etykę, lub 
inaczej mówiąc, nie wydaje się możliwe sformułowanie uniwersalnej etyki. 
Ale jednak w świecie pluralizmu etycznego zasady działania etycznego mogą 
i powinny być spójne, to znaczy, że możemy przy pomocy różnych etyk, czyli 
różnymi ścieżkami realizować wspólny cel, czyli szanować człowieka oraz 
bronić jego godności.

5. Po piąte, czy w świecie pluralizmu etycznego, pluralizmu światów war-
tości oraz odmiennego rozumienia etyki i jej uzasadnień jest możliwa obrona 
człowieka i jego osobowej wartości i godności?

Podstawowym celem etyki jest obrona człowieka i jego osobowej wartości 
i godności. Taki cel stawiają sobie wszystkie etyki, inaczej bowiem przestają 
być racjonalne, a więc nie są etyką. Wspólnym i uniwersalnym etycznym 
celem jest obrona człowieka i  jego osobowej wartości i godności, a ten cel 
można zrealizować w różny sposób, a więc przy pomocy różnych etyk.

Podsumowując te tezy należy powiedzieć, iż etyczność mediów wydaje się 
więc sprawą postulowaną przez wszystkich i wspieraną przez etykę. Dlatego 
też, problemem nie jest etyka, ale jej realny wpływ na rzeczywistość. Jak 
realizować wspólny cel etyczny w mediach, czyli szacunek dla człowieka? 
Odpowiedź na to pytanie, będzie nicią przewodnią następnych analiz, w któ-
rych spróbuję przywołać głębsze uzasadnienie postawionych wyżej tez.
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W kontekście tych myśli można powiedzieć, iż głównym problemem 
współczesnego dziennikarstwa i całej mediosfery nie jest brak odpowiednich 
i słusznych regulacji etycznych, ale raczej trudności w praktycznej realizacji 
zasad, norm, przekonań i cnót. Dlatego też celem mojego wykładu jest próba 
poszukiwania odpowiedzi na pytania:

1. Po pierwsze, czy możliwy jest etos dziennikarski bez etyki, i co byłoby 
podstawą jego kształtowania i formacji sumienia dziennikarzy.

Odpowiadam: nie jest możliwy, chociażby ze względu relację wyrażoną 
w zwykłym sylogizmie logicznym. Działanie etyczne kształtujące etos jest 
oparte na ludzkiej racjonalności, a skoro człowiek myśli o dobru i dobrym 
działaniu to tworzy jakąś etykę, która jest racjonalną refleksją nad wartościo-
waniem ludzkiego działania w kontekście dobra.

Rorty także oponuje przeciw Kantowi i twierdzi, że „zasady moralne” 
(imperatyw kategoryczny, zasada użyteczności itd.) mają sens o tyle tylko, 
o ile zawierają milczące odniesienie do całej gamy instytucji, praktyk i słow-
ników moralnych i politycznego namysłu. W przekonaniu autora nie da się 
uzasadnić filozoficznie żadnych uniwersalnych norm etycznych, przyjmowane 
zaś w życiu codziennym zasady moralne mają charakter tylko zwyczajowy 
i pragmatyczny.

Rorty akceptował ideologię liberalizmu, konsekwencją czego było rozgra-
niczanie i przeciwstawienie dwu sektorów moralności – indywidualno-prywat-
nego i publiczno-społecznego. Etyka prywatna to wyraz naszych osobistych 
emocji, przekonań, zamierzeń, procesu autokreacji własnej osobowości. Etyka 
życia publicznego wynika z przeżywanego poczucia solidarności w relacji 
do tych ludzi, z którymi czujemy się w taki czy inny sposób związani. Etos 
publiczny jest rodzajem wzajemnego przystosowania się ludzi żyjących obok 
siebie. 

Odrzucenie etyki normatywnej nie jest jednak zagrożeniem człowieka, 
ale jego wyzwoleniem. Bauman motywuje to następująco: „Uwolnienie 
moralności z pancerza sztucznie stworzonych kodeksów etycznych (albo też 
wyzbycie się ambicji utrzymania jej w nim) oznacza powtórne jej uczłowie-
czenie, spersonalizowanie107”. 

Odpowiedzialność człowieka wymaga nie tylko przewidywania rezultatów 
naszych działań, ale również prawa do kształtowania wartości i postulatów 
moralnych. Na tym ma polegać autentyczna „odpowiedzialność osobista”. Jej 
konsekwencją jest fluktuacja posiadanych przekonań moralnych i nietrwa-
łość zawieranych społecznych uzgodnień. Rezygnacja z etyki normatywnej, 

107 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996, s. 47.
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charakterystyczna dla postmodernistów, była przez nich motywowana obawą 
autorytaryzmu czy nawet totalitaryzmu w życiu społecznym.

Rorty rozumiał sumienie wyłącznie jako „wiązkę idiosynkretycznych 
przekonań i pragnień”, sprowadzał je więc do subiektywnych przekonań 
i emocjonalnych pragnień.

Reasumując, należy stwierdzić, iż Rorty kwestionował istnienie etyki 
zawierającej uniwersalne i trwałe normy moralne. „Dla ironisty – stwier-
dził – sędzią jest on sam”. Był to etyczny subiektywizm deklarowany w sposób 
jawny.

2. Po drugie, dlaczego występuje opór wobec normatywności w etyce, jaka 
jest faktyczna rola normatywności etycznej i dlaczego normatywność etyczna 
jest błędnie postrzegana i rozumiana?

Opór wobec normatywności ma różne korzenie. Wynika z lęku przez naru-
szaniem ludzkiej wolności, z lęku przed autorytaryzmem, wynika z poczucia 
zagrożenia własnej subiektywności działania, z koncepcji człowieka itd. Na 
te zarzuty odpowiadam: uniwersalne zasady nie są konsekwencją umowy, ale 
umowy uzgadniające uniwersalność działania są Konsekwencję uniwersalnego 
poczucia elementarnych wartości. Normatywność nie jest żadnym zagroże-
niem, ale jest wyrazem indywidualnej podmiotowości człowieka i społecznych 
odniesień.

3. Po trzecie, wymiar etyczny dziennikarstwa nie dotyczy jedynie treści 
i sposób przekazu, ale także intencji, motywów i celów działania dziennikarzy. 
Wydaje się, że w społeczeństwach otwartych, z gospodarką rynkową, naj-
ważniejszym problemem etycznym może nie być wcale ethos dziennikarski, 
ale ethos struktur medialnych, a więc problemy etyczne na linii sprzężenia 
mediów i polityki, komercji i misji służenia człowiekowi i dobru wspólnemu. 
To sprzężenie ma także wpływ na rozumienie i funkcjonowanie dziennikarzy 
i realizacji ich misji. 

Odpowiadam: ethos mediów obejmuje zatem działania wielu ludzi 
zaangażowanych w komunikację społeczną, stąd ethos mediów i racjonalna 
refleksja nad nim, czyli etyka jest częścią etyczności w ogóle, i opiera się 
na fundamentalnym założeniu, swoistym aksjomacie, że człowiek jest istotą 
etyczną jako taki, jako człowiek.

4. Etyka dziennikarska jest sprawą postulowaną przez wszystkich. Czy da 
się w sposób uniwersalny sformułować etykę? I czy jest ona w stanie realizować 
swój cel, czyli etyczność działań dziennikarskich?

Odpowiadam na pierwsze pytanie: nie da się, ale zasady działania etycz-
nego mogą i powinny być spójne, inaczej mówiąc, możemy przy pomocy 
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różnych etyk, czyli różnymi ścieżkami dochodzić do tego samego, czyli sza-
cunku dla człowieka.

Odpowiadam na drugie pytanie: czy w świecie pluralizmu etycznego, plu-
ralizmu światów wartości oraz odmiennego rozumienia etyki i jej uzasadnień 
jest możliwa obrona człowieka i jego osobowej wartości i godności? Jest moż-
liwa, gdyż taki cel, stawiają sobie wszystkie etyki, inaczej bowiem przestają 
być racjonalne, więc nie są etyką, a więc wspólnym i uniwersalnym etycznym 
celem jest obrona człowieka i  jego osobowej wartości i godności, a ten cel 
można zrealizować w różny sposób, a więc przy pomocy różnych etyk.

Etyczność mediów wydaje się więc sprawą postulowaną przez wszystkich 
i wspieraną przez etykę. Dlatego też, problemem nie jest etyka, ale jej realny 
wpływ na rzeczywistość. Jak realizować wspólny cel etyczny w mediach, czyli 
szacunek dla człowieka?

Potrzeba nowego spojrzenia na etykę?

W kontekście zakreślonej wyżej problematyki etyczności mediów istnieje 
potrzeba nowego spojrzenia na etykę, jako dziedzinę refleksji racjonalnej nad 
moralnością, której egzekutywą jest ludzkie sumienie, jest każdy człowiek 
w swojej podmiotowości. Tam, gdzie jest człowiek, który myśli i działa i się 
komunikuje, nie może zabraknąć refleksji nad aksjologicznym wymiarem tego 
działania. Etyka należy obok mechanizmów wolnego rynku do najważniej-
szych faktorów samoregulujących i integrujących media. Płaszczyzna etyczna 
o  jednoznacznym i uniwersalnym charakterze może i powinna stanowić 
podstawową płaszczyznę dialogu i dyskursu, płaszczyznę integracji medialnej.

W dyskusji o etyce mediów, która z natury dotyka sfery wnętrza człowieka, 
sfery sumienia, w którym się dokonują ludzkie wybory i oceny wartości, 
pojawiają się czasem głosy ignorancji i niezrozumienia. Przykładem takiego 
głosu, niech będzie wypowiedź dziennikarza-publicysty jednego z wielkich 
dzienników: „Uważam jednak, że jeśli ktoś jest zwolennikiem wolności słowa, 
to musi być także zwolennikiem wolności słowa obrzydliwego, paskudnego, 
głupiego, szkodliwego. Ktoś, kto twierdzi, że jest zwolennikiem wolności 
słowa, ale po warunkiem, że będzie to słowo piękne, mądre, szlachetne, jest 
w istocie zwolennikiem cenzury108”. Takich wypowiedzi, takiego mieszania 
pojęć i tak subiektywnego rozumienia etyki i wolności mediów jest niestety 
wiele. Nie można manipulować pojęciem cenzury dowolnie, zwłaszcza mając 

108 W. Orliński, Wolność słowa, także kłamliwego, „Gazeta Wyborcza”, 1 marca 2006, s. 19.
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jeszcze na świeżo w pamięci media zniewolone cenzurą komunistyczną. Nazy-
wanie odpowiedzialnego działania etycznego cenzurą, graniczy z absurdem. 
Etyka to nie cenzura. Etyka odzwierciedla i chroni świat wartości, chroni 
przede wszystkim wartość i godność człowieka. 

Etyka mediów oparta na takim fundamencie wartościowania i pełniąca 
taką rolę wskazuje na kilka podstawowych zadań. Po pierwsze, istnieje dziś 
pilna potrzeba, wręcz konieczność egzystencjalna – jeśli kultura Zachodu chce 
przetrwać wyzwania czasu – odczytywania na nowo podstaw ludzkich działań, 
inaczej mówiąc, istnieje potrzeba pytań o uniwersalia. Nie można się zgodzić 
z gadamerowską myślą, że „prawda jest tylko metodą”, a nie celem. Nie można 
się zgodzić również z poglądem Baumana, który twierdzi, że wszystko jest 
relatywne, a człowiek jest włączony w nieustanną grę o zmiennych regułach. 
Nie można też bezkrytycznie przyjąć tezę, iż wartości w „sieci mediów” są 
tylko wirtualnym tworem. Współczesna kultura medialna jest świadkiem 
szerokiego sporu o „uniwersalia” etyczne, jakiego nie było jeszcze nigdy dotąd. 
Jest to spór o prawdę o człowieku, prawdę o fundamenty jego godności.

Po drugie, mówi się dzisiaj o różnych elementach, procesach i struktu-
rach społeczeństwa informacyjnego. Wydaje się, że zapomina się przy tym 
o podstawowej wartości, jaką jest w nim człowiek–osoba. To właśnie osoba 
jest podmiotem najważniejszych społecznych odniesień i komunikacji. To 
osoba uczestniczy we wspólnocie i ją buduje. Etyka mediów budowana na 
wartości i godności człowieka jest w stanie sprostać tym wyzwaniom, dostar-
czając racjonalnych argumentacji etycznych w rozwiązywaniu medialnych 
dylematów etycznych. 

Po trzecie, w mediosferze dokonują się nie tylko ważne procesy globali-
zacyjne, ale przede wszystkim tworzy się dobro i zło. Media są poligonem 
sporów i walki o człowieka i  jego aksjologię, sporu między uniwersaliami 
etycznymi a relatywnością kodeksów medialnych. Tylko ten, kto jest wierny 
najpierw swej „osobowej godności”, jest w stanie być wiernym uniwersalnym 
wartościom, które interioryzowane – także dzięki mediom – przyczyniają się 
do jego duchowego rozwoju. Idąc dalej można powiedzieć, że tylko akcep-
tacja i wierność uniwersaliom etycznym daje szansę sprostania wyzwaniom 
cywilizacji medialnej.

Świat mediów to współczesny areopag wolności i pluralizmu. Jednak 
pluralizm, wolność i niezależność mediów, pluralizm światów wartości oraz 
odmienne rozumienie etyki i jej uzasadnień – jak napisałem wcześniej – to 
wszystko nie zwalnia nikogo z realizacji wspólnego i uniwersalnego celu: 
obrony godności człowieka i  jego osobowej wartości. Realizacja tego celu 
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to zadanie każdego człowieka, który znajduje się w jakimkolwiek miejscu 
wielkich procesów medialnego komunikowania.

Problematyka jakości etyki mediów

W naszym dyskursie o etyczności mediów, chodzi przede wszystkim o odpo-
wiedź na pytanie, jaka powinna być etyka mediów. Szukając odpowiedzi na 
to pytanie, należy pokazać istotę, fundamenty, źródła etyki i jej argumenta-
cji, różne drogi uzasadniania normatywności, cnót, przekonań i wartości, 
z perspektywą poszukiwania płaszczyzny dialogu na poziomie końcowych, 
indywidualnych rozstrzygnięć i wyborów etycznych. W dobie postępującej 
globalizacji medialnej potrzeba również spójnych, integralnych zasad etycz-
nych, możliwych do zaakceptowania i urzeczywistniania przez wszystkich, 
niezależnie od dzielących ich różnic kulturowo-filozoficznych. Problematyka 
ta jeszcze bardziej się komplikuje, gdyż różne koncepcje etyki, pluralizm świa-
tów i hierarchii wartości sprawiają, że pojęcia „etyczne, etyka” wcale nie są 
jednoznaczne. Uznaje się niestety za „etyczne” działania i zachowania, które 
się wzajemnie wykluczają. Jaka zatem powinna być etyka mediów? Trzeba 
poszukiwać płaszczyzny uniwersalnej, umożliwiającej, dyskurs etyczny na 
poziomie szacunku dla wartości i godności człowieka. Takie poszukiwanie 
jest konieczne, jeśli nie chcemy, by procesy mediatyzacji życia oraz medialna 
globalizacja nie stały się skuteczną formą destrukcji ludzkiej godności poprzez 
relatywizację i komercjalizację wartości, poprzez negatywny wpływ mediów 
na dzieci i młodzież. Tą płaszczyzną może i powinien być człowiek ze swoją 
osobową wartością i godnością, co stanowi treść normy personalistycznej. „W 
organicznej i prawidłowej wizji rozwoju istoty ludzkiej media mogą i powinny 
promować sprawiedliwość i solidarność, przekazując w sposób skrupulatny 
i prawdomówny wydarzenia, analizując w sposób wyczerpujący sytuacje i pro-
blemy, dopuszczając do głosu odmienne opinie. Najwyższe kryteria prawdy 
i sprawiedliwości w dojrzałym korzystaniu z wolności i odpowiedzialności, 
stanowią horyzont, na którym sytuuje się autentyczna deontologia w korzy-
staniu z nowoczesnych potężnych środków społecznego przekazu”109. Te słowa 
napisał Jan Paweł II w ostatnim swoim dokumencie, w liście apostolskim 
Szybki rozwój, dokumencie profetycznym na nowe tysiąclecie, na czas cywi-
lizacji medialnej. Podstawowym zadaniem etyki mediów jest takie kształ-
towanie mediosfery, by media służyły dobru. „Najwyższe kryteria prawdy 

109 Jan Paweł II, List Apostolski „Szybki rozwój”, Watykan 2005, nr 3.
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i sprawiedliwości w dojrzałym korzystaniu z wolności i odpowiedzialności, 
stanowią horyzont, na którym sytuuje się autentyczna deontologia w korzy-
staniu z nowoczesnych potężnych środków społecznego przekazu”110. Te słowa 
Jana Pawła II pokazują, że etyka jest odpowiedzialną grą wielkimi wartościami 
w kontekście osoby. Tak rozumiana etyka pozwala spojrzeć w prawdzie na 
współczesną mediosferę: to pierwszy wymiar jej prospektywności. Ten tekst 
można uznać za najbardziej kompaktowe ujęcie etyki mediów, za najkrótszy 
„podręcznik etosu dziennikarskiego” lub za najkrótszy kodeks deontologii 
medialnej. Prawda i  sprawiedliwość w dojrzałym korzystaniu z wolności 
i odpowiedzialności – to jest podstawa etyki mediów. Ta podstawa wskazuje 
zarówno na wartości, cnoty, jak i wynikające z nich zasady i powinności.

Trudno zatem mówić o poprawnym funkcjonowaniu mediów i  całej 
przestrzeni medialnej bez etyki opartej na integralnej wizji człowieka. Pod-
stawowym zadaniem etyki mediów jest takie kształtowanie mediosfery, żeby 
media były dla człowieka, a nie człowiek dla mediów111. To jest postulat, wyra-
żający troskę o szacunek dla wartości i godności każdego człowieka obecnego 
w mediosferze. To znaczy, że nie można na media patrzeć tylko przedmiotowo, 
ale należy przede wszystkim uwzględnić ich podmiotowy charakter, należy je 
analizować, wartościować przez pryzmat ludzi, którzy tworzą mediosferę112.

W analizach skutków oddziaływania medialnego pojawia się czasem twier-
dzenie, iż rozwój mediów oraz ich wpływ na człowieka uzależnione są od 
uwarunkowań natury ekonomicznej, ideologicznej, społeczno-kulturowej czy 
politycznej. Wydaje się, że ostateczny kształt wpływu mediów na człowieka 
zależy od uwarunkowań etycznych, od świata wartości i zasad etycznych ludzi, 
którzy podejmują określone działania medialne (twórcy, nadawcy, odbiorcy). 
Brak zasad etycznych lub ich fałszywa koncepcja prowadzą nieuchronnie do 
zagrożeń, którymi są zazwyczaj dotknięci odbiorcy mediów. W sytuacji roz-
szerzającego się zjawiska relatywizmu moralnego naglącą potrzebą wydaje się 
być uznanie faktu, że bez etyki mediów, opartej na solidnych fundamentach, 
czyli bez świadomości prawdziwych norm moralnych, medialne działania 
człowieka będą pozbawione podstawowej orientacji moralnej. Personalistycz-
ne podstawy etyki mediów stanowią wobec niektórych apersonalistycznych 
wyzwań współczesnych mediów dobry fundament, na którym można budo-
wać prawdziwe dobro człowieka w jego wielorakich wymiarach. Niezależnie 

110 Jan Paweł II, List Apostolski „Szybki…, dz. cyt.
111 Por. M.  Drożdż, Etyczna demitologizacja mediów, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 25/1 
(2006), s. 83–99.
112 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach przekazu, Watykan 
2000, nr 20.
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od medialnych trudności i przeszkód w urzeczywistnianiu tego dobra, etyka 
mediów, oparta na personalistycznej aksjologii, wytrwale wskazuje osobę 
ludzką jako trwały fundament budowania medialnego ethosu.

Prospektywność etyczności wobec normatywności 
regulaminowo-prawnych

Etyka mediów powinna być postrzegana przede wszystkim z perspektywy jej 
prospektywności. Prospektywny charakter etyki mediów ujawnia się w jej 
funkcjonalności. Wskazuje ona na kryteria wyborów i decyzji wewnętrz-
nych, dostarczając odpowiedniej, uprzedzającej działanie człowieka argu-
mentacji etycznej, umożliwiającej wybór i realizację dobra. Zasady etyczne 
stanowią także podstawę retrospektywnych ocen etycznych, ukazujących sferę 
wewnętrznej odpowiedzialności moralnej człowieka za podjęte i wykonane 
działanie, sankcjonowane tylko w sferze wewnętrznej człowieka (wyrzuty 
sumienia). Etyka mediów ukazuje się więc jako płaszczyzna komplementar-
na wobec prawa medialnego, sprawdzając się jednocześnie jako przestrzeń 
zasad, zachowujących prymat wobec zasad prawnych. Inaczej mówiąc, etyka 
mediów jest przede wszystkim przed prawem i obok prawa, uzyskując od 
niego konieczne wsparcie w sankcjonowaniu zewnętrznym naruszenia pod-
stawowych zasad etycznych, chroniących w mediosferze wartość i godność 
każdego człowieka.

W elitarnym świecie filozofii istnieje dziś nie tylko moda na rehabili-
tację etyki, ale swoista potrzeba. Otóż różni autorzy rozmaitych tendencji: 
John Rawls, Otfried Höffe, Karl Otto Apel, Leszek Kołakowski, Władysław 
Stróżewski, Tadeusz Styczeń, Alasdair MacIntyre, Karol Wojtyła itp. wska-
zują na potrzebę etyki i etyczności jako uchwytnej, konkretnej orientacji 
dla moralności i etosu. Korozja współczesnego wartościowania moralnego 
w kulturze masowej wynika z totalnej ignorancji – nieznajomości nie tylko 
tradycji etycznych Zachodu, ale i z krytycznej podejrzliwości wobec wszelkiej 
normatywności moralnej oraz z subiektywistycznego zadufania w sobie. To 
ostatnie niewiele ma wspólnego z etyką i poszukiwaniem prawdy. Mimo 
wszystko współczesność jest „krucha i zupełnie nieodporna” na zło. Przyczyną 
tego jest odrzucenie jasnych i czytelnych zasad etycznych, za którymi zawsze 
stoją jakieś wartości – takie jak: człowiek, dobre imię, uczciwość, rzetelność, 
godność, prawdomówność, itp.). „Gołym okiem” widać, że z jednej strony 
ludzie mówią, że „etyka i moralność jest im niepotrzebna”, a z drugiej strony 
chcieliby, żeby inni postępowali według klarownych zasad, żeby wartości 
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„spadały im same z nieba”. Co więcej – wielu sądzi, że tych wartości nie da 
się jednak zastąpić „substytutami”, iluzjami, czy utopiami.

Coraz częściej pojawia się przekonanie, że etyka i kodeksy etyczne są 
kwestią subiektywnego rozumienia i  interpretacji. W etyce nie chodzi tyl-
ko o rozumienie subiektywne, ale o faktyczną rzeczywistość, którą żyjemy, 
o normatywność, którą się kierujemy. Etyka jest już od greckiej tradycji 
(od gr. ethos – obyczaj, zwyczaj; ethikos – obyczajowy) nauką filozoficzną, 
obejmującą całokształt zagadnień moralności w relacji do moralnego dobra 
i zła; określa istotę powinności moralnej człowieka i jej szczegółową treść oraz 
ostatecznie wyjaśnia fakt moralnego działania. Różni się przedmiotem badań 
od metaetyki oraz od teologii moralnej, badającej również pozanaturalne 
źródła moralności i kryteria jej ważności; stanowi część normatywną ethosu. 
W jej skład wchodzą etyka życia osobistego, etyka społecznego, etyka życia 
rodzinnego, gospodarcza, etyka polityczna, życia zawodowego, etyka dzien-
nikarska itp. Trzeba powiedzieć, że w etyce są stokroć ważniejsze sprawy od 
tzw. pragmatycznych kodeksów etyk zawodowych. Sama pragmatyka niewiele 
potrafi zrobić dobrego, jeżeli zabraknie uczciwych ludzi, ludzi prawdziwego 
sumienia. Trzeba też z mocą powiedzieć, że w etyce filozoficznej pytania 
istotne nie zaczynają się od „czy?” W etyce prawdziwej i integralnej stawia 
się pytania w czterech grupach (nie wymyślono do dziś lepszych): „co, kto to 
jest?” – są to pytania o naturę rzeczy i ich tożsamość; „w jakim celu coś jest?” – 
pytania o celowość i sens; „dlaczego coś jest?” – pytania o motyw działania 
i uzasadnienie tych działań; „w jaki sposób coś istnieje i działa?” – pytania 
o sposób istnienia i działania. W tych pytaniach i próbie odpowiedzi na nie, 
zawierają się ludzkie poszukiwania prawdy, również w zakresie moralności.

W kontekście naszych analiz pojawia się zasadnicze pytanie, czy potrzebne 
są kodeksy etyki. Kodeksy były zawsze. Mówi się o nich we wszystkich dzie-
dzinach życia od wieków. Pierwszym kodeksem etyki medycznej była Przysięga 
Hipokratesa. Od głębokiego średniowiecza mówi się o kodeksach rycerskich, 
a później o kodeksach oficerskich. Dzisiejsze kodeksy zawodowe, mimo 
dobrej woli ich twórców, są pisane przeważnie z punktu widzenia pragma-
tyczności życia i stanowią bardziej rodzaj prakseologii etyczno-dyscyplinar-
nej, niż etyki w sensie ścisłym, która realizuje się i urzeczywistnia w ludzkim 
sumieniu. Kodeksy „równają” często życie w dół, a nie w górę – czasem wbrew 
ich postulatywnej treści i intencjom. Brakuje w nich takich elementarnych 
pojęć – chociaż jest zawsze słowo godność! – jak szlachetność osobista, dosko-
nałość osoby, norma zła i dobra, odpowiedzialność, kara i nagroda, szczęście 
człowieka, miłość itp. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że niejednokrotne 
próbuje się budować kodeksy w oderwaniu od prawdy o człowieku, na której 
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etyka personalistyczna próbuje budować zasady moralności. Tymczasem etykę 
budowaną na fundamencie normatywności osobowej traktuje się jako etyką 
zniewalającą ludzi czy – jak piszą niektórzy twórcy moralności bez etyki – jako 
etyką gorsetową. Człowiek bowiem bez reguł i zasad żyć nie może, ponieważ 
sama logika pokazuje, że życie bez żadnych reguł, też opiera się na regule, 
mianowicie tej, że żadne reguły nie obowiązują. Postulat moralności bez 
normatywności jest zatem logicznie błędny i życiowo niemożliwy. Chodzi 
zatem o jakość normatywności i jej uzasadnienie. Jasność i czytelność zasad 
moralnych myli się z tym, jakoby klarowność była „zniewoleniem”. Dlatego 
bywa coraz częściej tak, że miliony ludzi uczy się na błędach i przegrywa życie. 
To nie etyka personalistyczna jest winna za kryzysy, patologie, stresy, kłótnie, 
zdrady, paranoje, ściemy, dewiacje, walki, wojny, krzywdy, niesprawiedliwości 
itd. Winien jest zawsze konkretny człowiek, który z różnych racji, często bez 
własnej winy, nie potrafił odkryć prawdy o swoim człowieczeństwie i błędnie 
uformował swoje sumienie. Etyka i ludzka moralność jest zawsze taka, jaka jest 
wizja człowieka, czyli to, jak sam siebie człowiek określi. Jeśli określi się – jak to 
zrobili prawie trzy tysiące lat temu Etruskowie, a potem, jako przykład podał 
Platon – jako „dwunóg nieopierzony” – to niewiele w swych zachowaniach 
może się różnic od zwierząt. Jeśli określi się jako „homo sapiens” – to musi 
w zachowaniach być racjonalny i odpowiedzialny. Jeśli określi jako „homo 
oeconomicus” – i oderwie ekonomię od człowieczeństwa – to gospodarka 
stanie się nieludzka. Jeśli określi się jako „homo electronicus” – to na własne 
życzenie gotów jest zamknąć się w świecie iluzji i robotów.

Istnieje coraz więcej różnego rodzaju tzw. kodeksów etycznych, które 
z etyką mają tylko częściowy związek, gdyż spisane w nich zasady deon-
tologii zawodowej, próbują tylko doraźnie regulować praktyczne działania 
zawodowe. Zawarte w nich normy i zasady są często zlepkiem wewnętrznych 
regulaminów, zewnętrznych zasad prawnych, zwyczajów, oczekiwań itd. 
sankcjonowanych wielkim słowami etyki, a tymczasem jest to twór, w któ-
rym mieszają się wartości etyczne, warsztatowe, biznesowe i inne. W dobie 
postępującej globalizacji medialnej potrzeba również spójnych, integralnych 
zasad etycznych, możliwych do zaakceptowania i urzeczywistniania przez 
wszystkich, niezależnie od dzielących ich różnic kulturowo-filozoficznych. 
A tymczasem sprawa się jeszcze komplikuje, gdyż różne koncepcje etyki, 
pluralizm światów i hierarchii wartości sprawiają, że pojęcia „etyczne, etyka” 
wcale nie są jednoznaczne. Uznaje się niestety za „etyczne” działania i zacho-
wania, które się wzajemnie wykluczają. Jaka zatem etyka mediów? Trzeba 
poszukiwać płaszczyzny uniwersalnej, umożliwiającej, dyskurs etyczny na 
poziomie szacunku dla wartości i godności człowieka. Takie poszukiwanie 
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jest konieczne, jeśli nie chcemy, by procesy mediatyzacji życia oraz medialna 
globalizacja nie stały się skuteczną formą destrukcji ludzkiej godności, poprzez 
negatywny wpływ mediów na dzieci i młodzież.

Płaszczyzna etyczna o jednoznacznym i uniwersalnym charakterze może 
i powinna stanowić podstawową płaszczyznę dialogu i dyskursu, płaszczyznę 
integracji medialnej. Dlatego warto zwracać uwagę raczej na fundamenty 
etyczne oraz kontekst i zasady rozstrzygania problemów i dylematów etycz-
nych w sferze sumienia, ukształtowanego na prawdzie o człowieczeństwie, na 
tzw. normie personalistycznej. Wtedy dopiero kodeksy zawodowe na takim 
fundamencie będą miały jakiś sens, gdyż inaczej mogą zobowiązywać etycznie 
kogoś do czegoś, czego on i tak nie rozumie i nie akceptuje.

Personalistyczny paradygmat etyki mediów

Przedstawię teraz niektóre z elementów poszukiwanego przeze mnie persona-
listycznego paradygmatu zarówno koncepcji mediów, jak i etyki mediów nich.

Po pierwsze, homo communicus i homo communicans jest osobą. Wydaje się, 
że koncepcja osoby w czynie, wypracowana przez Wojtyłę, posiada w sobie 
ogromny potencjał heurystyczny, analityczny i argumentacyjny dla perso-
nalistycznej teorii mediów. Nie została ona w żaden sposób „wykorzystana” 
w filozoficznych analizach komunikacji i medialności. Możemy z całą pew-
nością powiedzieć, że czyn człowieka ma charakter komunikacyjny. Jest on 
podstawowym działaniem medialnym, gdyż staje się on pierwszym „medium” 
osoby, która komunikuje się przez czyn, co więcej, która transcenduje siebie 
przez czyn.

Kierunek badań podjęty przez Wojtyłę jest stosunkowo nowatorski w sto-
sunku do tradycyjnych ujęć ontologicznych (operari sequitur esse). Tradycyjna 
filozofia arystotelesowsko-tomistyczna wyjaśniała ludzkie agere – możemy tu 
zaliczyć oczywiście także ludzkie communicare – poprzez ludzkie esse. Wojtyła 
natomiast uważa, że esse odsłania się poprzez agere. „Czyn zakłada osobę – pisze 
Wojtyła. Takiego ujęcia trzymano się w różnych dziedzinach wiedzy, która 
miała za przedmiot działanie ludzkie – w szczególności trzymano się tego uję-
cia w etyce. Była ona i jest nauką o czynie, który zakłada osobę: człowieka jako 
osobę. W studium niniejszym natomiast zamierzamy odwrócić to ujęcie. (...) 
Będzie to mianowicie studium czynu, który ujawnia osobę, studium osoby 
poprzez czyn”113. Nawiązując do wyżej przedstawionej myśli Wojtyły staramy 

113 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt. s. 14, 29–30, 34–35; K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspól-
nota, dz.  cyt., s.  5–39; K.  Wojtyła, Problem doświadczenia w  etyce, „Roczniki Filozoficzne”, 17 
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się w toku analiz niniejszej rozprawy uzasadnić, iż etyka mediów jest nauką 
o relacjach komunikacyjnych człowieka oraz jego działaniach medialnych i, 
jako taka, „zakłada człowieka jako osobę” jako podmiot działań medialnych 
i zarazem podmiot moralności. Osoba ludzka jest integrującym podmiotem 
własnych działań komunikacyjnych oraz platformą integracji interpodmioto-
wych działań medialnych, dlatego też można powiedzieć, że osoba jest homo 
communicus i homo communicans i odwrotnie, że homo communicus, które 
staje się homo communicans jest osobą.

Po drugie, media są takie, jakie są, ponieważ obecny jest w nich czło-
wiek jako osoba. Pragmatyczno-funkcjonalne ujęcie mediów, a także etyki 
mediów, nawet z uwzględnieniem roli osobowych nadawców i odbiorców, 
nie wyczerpuje całokształtu medialnej problematyki antropologiczno-aksjo-
logicznej. Funkcjonalizm pozostawił zasadniczo na uboczu zainteresowania 
problematyką aksjologiczną i etyczną mediów. Nie znaczy to jednak, że nie 
dostrzegał potrzeby istnienia i funkcjonowania etyki mediów. Etyka medialna 
stanowi dla empirycznie zorientowanego funkcjonalizmu komplementarny 
obszar badań z własną metodologią i założeniami. Wydaje się, że na bazie 
empirycznych badań, jakich dostarcza funkcjonalistyczna analiza, można 
łatwiej zbudować w przestrzeni medialnej personalistyczną etykę mediów, 
niż stosować ją w praktyce medialnej opisywanej przez ideologicznie zoriento-
waną szkołę krytyczną czy w kontekście chaosu pojęciowo-metodologicznego 
analiz postmodernistycznych. Niniejsze analizy mają na celu wydobycie na 
pierwszy plan zagadnień etycznych i antropologicznych i przywrócenie im 
należnej ważności w kontekście analiz funkcjonalności mediów. Przedmio-
tem zainteresowania jest człowiek jako dominujący i najważniejszy element 
procesów komunikacji. To zainteresowanie jest zorientowane na analizę tego, 
„kim” jest człowiek w świecie mediów, jaką rolę w nim pełni jako osobowy 
podmiot i jakie fundamentalne wartości komunikuje. 

Obecność człowieka w świecie przedmiotowych mediów warunkuje ich 
kształt, funkcjonalność i skutki oddziaływania. Natomiast obecność człowieka 
w świecie podmiotowych relacji komunikacyjnych określa nie tylko ich cha-
rakter, ale warunkuje w ogóle ich zaistnienie. W jednym i drugim wypadku 
obecność człowieka jest warunkiem sine qua non funkcjonowania mediów 
i urzeczywistniania się wszelkich interpodmiotowych relacji komunikacyj-
nych. Te twierdzenia są treścią swoistej „medialnej zasady antropicznej” – jeśli 
można użyć tego pojęcia w tym kontekście – która pokazuje, że media są 

(1969), z. 2, s. 5–24; S. Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek – społeczność – wartość, 
Lublin 1995, s. 25.
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takie, jakie są i inne być nie mogą z dwóch racji: po pierwsze, z racji obecności 
w nich człowieka–osoby i, po drugie, z racji jego świadomych i wolnych 
działań, wpływających aktywnie i twórczo na kształt mediów. 

Człowiek ze swoją obecnością wnosi w świat mediów doświadczenie wła-
snego człowieczeństwa i nadaje mediom ludzkie oblicze. Uogólniając nieco 
zagadnienie, można powiedzieć, że doświadczenie własnego człowieczeństwa 
poniekąd wyprzedza wszystkie ludzkie poglądy na świat i wszystkie sposoby 
ludzkiej komunikacji osobowej. Wynika z tego fakt, że doświadczenie osoby 
i oparta na nim antropologia personalistyczna już w punkcie wyjścia jest epi-
stemologicznie niezależna od wszystkich wtórnych systemów filozoficznych. 
Oznacza to, że na płaszczyźnie doświadczenia osobowego człowieka mogą 
się spotkać wszyscy ludzie niezależnie od wyznawanych przez nich poglądów 
filozoficznych114.

Po trzecie, etyka mediów jest dla człowieka, a nie człowiek dla mediów i jej 
etyki. Głównym celem niniejszych teoretycznych analiz jest próba ukazania 
podstawowych elementów personalistycznego paradygmatu etyki mediów. 
Funkcjonujące dotychczas paradygmaty analiz medialnych (funkcjonalno-
-pragmatyczne i alternatywne) marginalizowały lub odrzucały personalistycz-
ne założenia i tezy, dlatego też żaden z nich nie dostarczył personalistycznej 
inspiracji do kształtowania etyki mediów o wymiarze uniwersalnym. Punktem 
wyjścia przedstawionych w tej pracy analiz jest teza, iż to media są dla czło-
wieka, a dopiero wtórnie człowiek jest dla mediów, czyli w konsekwencji 
etyka mediów jest dla człowieka, a nie człowiek dla etyki. Człowiek, dzia-
łając w przestrzeni mediów, jest jednocześnie twórcą i podmiotem ethosu 
medialnego. Mówiąc o ethosie medialnym pragniemy ukazać szczególną rolę 
człowieka–osoby w stawianiu i realizowaniu wszystkich celów medialnych, 
określaniu komunikowanych w mediach wartości i odkrywaniu powinno-
ści działań medialnych. U podstaw wszelkiej funkcjonalności mediów leży 
bowiem działanie człowieka, oparte na poznanej prawdzie i wolnym wyborze. 

Prawda i wolność są podstawą tworzenia wiedzy, kultury i techniki. Racjo-
nalny charakter ludzkich działań, oparty na duchowości człowieka, pozwala 
przezwyciężyć deterministyczne uwarunkowania świata przedmiotowego 
i urzeczywistniać wartości: prawdę, dobro i piękno.

Po czwarte, osoba stanowi podstawowy i trwały punkt odniesienia w ist-
niejącej korelacji pomiędzy etyką mediów, kształtującą przestrzeń medialną 

114 Por. T. Styczeń, Być sobą to przekraczać, siebie. O antropologii Karola Wojtyły, w: Karol Wojtyła – 
Osoba i czyn…, red. T. Styczeń, s. 401–526. Na temat szeroko rozumianego „doświadczenia osoby” 
w myśli Karola Wojtyły, zob. J. Galarowicz, Człowiek jest osobą…, s. 85–110. 
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a mediami, które preferują i kształtują określoną etykę. Liczne dziś koncepcje 
mediów wyprowadzają główne zasady filozofii moralności ze zmieniającego 
się nieustannie strumienia faktów medialnych, uznając ulotną rzeczywistość 
mediów, za fundament etyki mediów. W niniejszych analizach został odwra-
cony ten porządek, twierdząc, że to raczej taka, a nie inna filozofia i etyka, 
z jaką człowiek się „utożsamia”, kreuje odpowiedni charakter mediów. Ludzki 
ethos i telos, zakorzeniony w głębi ludzkiej racjonalności i poznana dzięki niej 
prawda o świecie, są w stanie pozytywnie kształtować świat mediów dla dobra 
człowieka i społeczności. 

Po piąte, prawda o człowieku ukazuje podmiotowy charakter mediów jako 
przestrzeni wartości, powinności i celów. W różnych deontologiach medial-
nych mówi się wiele o obowiązkach różnych grup zawodowych tworzących 
swoim działaniem przestrzeń medialną (obowiązki twórców, nadawców, 
odbiorców). Powinnościom prezentowanym w tych kodeksach brakuje często 
ich osobowego zakorzenienia i uzasadnienia, a przytaczane argumentacje 
opierają się prakseologii etycznej lub na kryterium społecznej poprawności 
czy też na innych etykach sytuacyjnych. 

Tymczasem wszelkie ludzkie etyczne zobowiązania wypływają z samego 
człowieczeństwa, z wnętrza osobowego człowieka. Liczne, często rozproszone, 
tak zwane kodeksowe etyki mediów o wyraźnej proweniencji pragmatycznej, 
w swojej strukturze i treści są budowane często jako „doraźne” odpowiedzi 
społeczne na ciągle nowe wyzwania medialne. Służą one regulacji poprawno-
ści zachowań i rozwiązywaniu problemów, wynikających z napięć pomiędzy 
różnymi działaniami medialnymi opartymi na autentyczności subiektywnych 
przekonań. Nie służą one natomiast budowaniu integralnego ethosu medial-
nego, w którym każdy człowiek odnajdywałby przestrzeń duchowego rozwoju 
i szacunku dla swojej godności. 

Porównując rozmaite próby budowania etyk mediów, nie można odnieść 
wrażenia, że są one w większości przypadków „fragmentaryczne” i idą w kie-
runku regulacji prakseologicznych. Wyraźnie brakuje w nich spójnego łącze-
nia logosu, ethosu i telosu. Jeśli zaś etyka nie będzie integrować tych płaszczyzn, 
to wówczas przestaje być w pełni etyką, a staje się rodzajem prakseologicznego 
poradnika medialnego. Niniejsze analizy mają na celu pokazać, iż to integral-
na prawda o człowieku stanowi podstawę normy personalistycznej dla oceny 
moralnej wszelkich działań medialnych.

Norma personalistyczna stanowi więc fundament etyki mediów, i  jako 
taka, ukazuje też podmiotowy charakter mediów jako przestrzeni wartości, 
powinności i celów.
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Po szóste, bycie odpowiedzialnym jest fundamentem medialnej zasady 
odpowiedzialności moralnej. Człowiek o  tyle urzeczywistnia się w pełni 
i ujawnia w swoich działaniach medialnych, o ile jego relacje komunikacyjne 
z innymi są sprawiedliwe i odpowiedzialne. Warto w trakcie naszych analiz 
pokazywać te podstawy etyczne przestrzeni medialnej. Są to równocześnie 
podstawowe płaszczyzny, bez których nie można zbudować jakiejkolwiek 
integralnej etyki.

Nie można konstruować zasad personalistycznej etyki mediów bez odnie-
sienia do płaszczyzny odpowiedzialności i sprawiedliwości. Odpowiedzialność 
jest związana najgłębiej z samym człowieczeństwem i jest odpowiedzialnością 
„przed”. Istnieje bowiem zasadnicza różnica pomiędzy „mieć” odpowiedzial-
ność za coś, a „być odpowiedzialnym”. Dlatego należy stwierdzić, że fikcją 
i złudzeniem jest przekonanie, iż ktoś będzie „za coś” prawdziwie odpowie-
dzialnym, nie będąc człowiekiem odpowiedzialnym.

W etyce mediów nie chodzi więc tylko o to, by działać odpowiedzialnie, 
co jest ze wszech miar ważne słuszne, ale by być odpowiedzialnym moralnie. 
W świecie mediów, dosyć często, bierze się pod uwagę tak zwaną odpowie-
dzialność „za”. Jest to odpowiedzialność ze swej natury „ograniczona”. Wydaje 
się, że taka odpowiedzialność nie obejmuje tak naprawdę „całego” człowieka, 
zarówno tego działającego, jak i tego, którego to działanie dotyczy. Z perso-
nalistycznego punktu widzenia „bycie odpowiedzialnym” jest fundamentem 
odpowiedzialnych działań medialnych.

Po siódme, wartość i godność osoby, działającej w mediach, nadaje komu-
nikacji medialnej charakter katalaktyczny. „Katalaksja” to pojęcie i określenie, 
które zostało na nowo odkryte przez Friedricha Augusta von Hayeka i Ludwi-
ga von Misesa. Najogólniej mówiąc określa ono to wszystko, co zachodzi mię-
dzy dwiema jednostkami, które wchodzą ze sobą w relację za pośrednictwem 
jakiegokolwiek aktu wymiany. Media są niewątpliwie przestrzenią komuni-
kacyjnej wymiany, również – w dobie komercjalizacji mediów – wymianą 
o charakterze ekonomicznym.

Katalaksja pokazuje, że działania medialno-komunikacyjne są czymś wię-
cej niż samą tylko wymianą dóbr materialnych: są komunikowaniem wartości 
duchowych, odkrywaniem drugiego człowieka jako człowieka i jednocześnie 
odkrywaniem samego siebie. 

Podstawowym sensem katalaksji jest to, żeby „z wroga uczynić przyjaciela”. 
Komunikacja katalaktyczna, uwzględniająca obecność i wartość dóbr ducho-
wych w procesach wymiany dóbr ekonomicznych, tworzy nową płaszczyznę 
integracji ludzi. Dlatego homo oeconomicus i homo faber jest jednocześnie 
homo communicans, który służy innym przekazywanym dobrem. Skoro media 
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generują i wzmacniają wiele procesów o negatywnym charakterze, to perso-
nalistyczna etyka mediów ma szansę nadać tym procesom pozytywny wymiar 
integracji. Podstawą tej integracji jest wartość i godność człowieka.

Potrzeba działania medialnego zgodnego 
z sumieniem

Etykę mediów i komunikowania należy postrzegać jako sprawę ludzkiego 
sumienia. Problemem bowiem nie jest to, że człowiek dokonuje subiektyw-
nych wyborów. Wartościowanie etyczne, które się dokonuje w sumieniu 
człowieka, ma zawsze wymiar subiektywno-podmiotowy. Problemem nato-
miast jest to, czy człowiek wybierający i działający „zgodnie z sumieniem” 
ma sumienie prawdziwe. Podstawową troską każdej etyki w jej wymiarze 
prospektywnym winno być to, żeby ludzie mieli „sumienie ukształtowane 
zgodnie z prawdą”. Podstawą właściwych ocen etycznych jest bowiem sumie-
nie pewne i prawdziwe.

Sumienie nie pełni w przestrzeni mediów jedynie funkcji komunikacyj-
nej, ale staje się czymś więcej, wewnętrzną „instancją” człowieka, instancją 
poznawczą, porządkującą, wartościującą, normatywną. Mówiąc o sumieniu 
jako o instancji, mam na myśli nie tylko jego funkcjonalność poznawczą 
i informacyjną, ale przed wszystkim jego charakter normatywny i wartościu-
jący. Normatywność i zdolność wartościowania pozwala sumieniu oceniać, 
osądzać, regulować, a więc umożliwia te wszystkie działania, które przynależą 
do zadań jakiejkolwiek instancji zewnętrznej. W przestrzeni mediów funk-
cjonuje wiele struktur organizacyjnych, instancji kontrolnych, organizacji 
regulujących, egzekutyw prawnych itd. Wypełniają one wiele pożytecznych 
funkcji, regulujących całokształt przestrzeni medialnej. Wydaje się jednak, 
że nie obejmują one i nie wyczerpują wszystkich oczekiwań i potrzeb ludzi, 
uczestniczących w komunikacji medialnej, której zasadnicza część realizuje się 
przecież w sferze wewnętrznej człowieka, a do której instancje zewnętrzne nie 
sięgają. Dlatego konieczną rzeczą jest wprowadzenie i uznanie instancji naj-
ważniejszej, instancji ludzkiego sumienia, które – w moim rozumieniu – staje 
się najważniejszą instancją medialną. Pozwala ono bowiem wszystkim osobom 
uczestniczącym w jakikolwiek sposób w komunikacji medialnej nie tylko na 
właściwe, czyli ludzkie „korzystanie” z mediów, ale pomaga im odkrywać 
w tym bogatym i różnorodnym świecie mediów ich wartość osobową oraz 
powinności z nią związane. Jeśli do tego dodamy konieczność instancji sumie-
nia dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich zewnętrznych instancji 
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medialnych, gdzie przecież działają w sposób wolny i rozumny ludzie, to tym 
bardziej ukazują się nam wyraźnie i jednoznacznie: ważność, nieodzowność 
i nieuniknioność dobrze ukształtowanego sumienia jako instancji podstawo-
wej, koniecznej i integralnej – a nie tylko dodatkowej i fakultatywnej – dla 
prawidłowego funkcjonowania przestrzeni mediów i dla właściwego uczest-
niczenia w niej wszystkich ludzi jako osobowych podmiotów115.

Personalizm kładzie nacisk w formacji sumienia na priorytet normy perso-
nalistycznej wobec wszystkich medialnych form oddziaływania na człowieka. 
Analiza skutków oddziaływania medialnego pokazuje jednak odwrotne rela-
cje. Media – mówiąc językiem uproszczonym – zdają się dominować również 
w sferze wewnętrznej człowieka. Niektórzy podzielają deterministyczne wizje 
McLuhana, według których media są dziś główną siłą wychowującą i for-
mującą człowieka. Warto jednak podkreślić, iż ten wychowawca masowy 
sam wymaga ciągłej formacji etycznej116. McLuhan ma niewątpliwie rację, 
mówiąc o ogromnym wpływie mediów na człowieka, o braku moralnego 
wychowania ludzi kształtujących media. Formułowane jednak przez niego 
ostateczne wnioski przekreślają w pewnym sensie podmiotowość osoby ludz-
kiej i jej możliwość wolnego i racjonalnego działania w przestrzeni mediów. 
Tymczasem problem nie leży po stronie przedmiotowego świata mediów, ale 
po stronie podmiotowych uczestników procesów komunikacji medialnej, 
którzy w coraz bardziej złożonym, kompleksowym i nieuniknionym kontek-
ście medialnym winni dysponować odpowiednią, podmiotową zdolnością 
racjonalnego działania, czyli prawdziwie uformowanym sumieniem. Praw-
dziwie to znaczy zgodnie z prawdą o osobie ludzkiej, z prawdą o świecie 
wartości, z prawdą o podmiotowym charakterze komunikacji medialnej oraz, 
dopiero na końcu, z prawdą o mechanizmach funkcjonowania przedmioto-
wego świata mediów. Ta ostatnia prawda jest również potrzebna do forma-
cji poznawczej roli sumienia. Jeżeli zabraknie tego odniesienia i osadzenia 
w prawdzie, wówczas możemy mieć do czynienia, nie tylko w rzeczywistości 
medialnej, z bardzo różnymi przejawami deformacji sumień. Ta deformacja 
sumień może obejmować coraz szersze kręgi ludzi, a wzmacniana jeszcze 
przez negatywne oddziaływanie mediów może się rozszerzyć na całe grupy 
społeczne i większe kręgi kulturowe, stając się deformacją całych społeczeństw. 
Takie destrukcyjne procesy medialne i kulturowe eliminują również potrzebę 
wartościowań etycznych, opartych na obiektywnych fundamentach, czyli, 

115 Por. M.  Drożdż, Osoba i  media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów 2005, 
s. 175–192.
116 Zob. Edukacja medialna, red. J.  Gajda, S.  Juszczyk, Toruń 2002; A.  Lepa, Pedagogika mass 
mediów, Łódź 2000.
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inaczej mówiąc, odrzucają potrzebę i sensowność etyki normatywnej, a więc 
także personalistycznej etyki mediów. Tymczasem tego typu etyka miałaby za 
zadanie nie tylko regulować etycznie działania w przestrzeni mediów, ale także 
formować i kształtować podstawę podmiotową tych wartościowań etycznych, 
a więc ludzkie sumienie. Deformacja sumienia, która dokonuje się często pod 
wpływem negatywnych oddziaływań mediów, jest pozbawieniem człowieka 
zdolności racjonalnego wartościowania i działania w przestrzeni mediów.

Wydaje się, że trudno człowiekowi wyrządzić większą szkodę niż zdeformo-
wać jego sumienie, czyli, prosto mówiąc, wmówić mu to, że jest tym, kim nie 
jest. Jednym z największych błędów etycznego wymiaru współczesnej kultury, 
nie tylko medialnej, jest to, że bardzo łatwo przechodzi się od stwierdzenia, że 
człowiek jako podmiot sumienia jest twórcą swego sądu, do twierdzenia, że 
jest także twórcą prawdy swego sądu117. Wydaje się, że upowszechnieniu się tej 
iluzji można skutecznie przeciwdziałać tylko w jeden sposób, poprzez obiek-
tywizację prawdy. Z jednej strony należy sfalsyfikować tę iluzję, czyli ujawnić 
i uznać, dzięki obiektywnym kryteriom, prawdę, w świetle której iluzja ta 
ujawnia swój charakter kłamstwa czy błędu118. Z drugiej strony należy ukazać 
obiektywny wymiar prawdy, stanowiący fundament dla subiektywnych sądów 
sumienia. Inaczej mówiąc, należy pokazać, iż człowiek jest podmiotem sądów 
sumienia, podmiotem odkrywającym prawdę moralną, a nie jest autonomicz-
nym i niezależnym twórcą tej prawdy. Tylko na fundamencie tej podstawowej 
prawdy o sumieniu jako instancji odkrywającej i urzeczywistniającej prawdę 
moralną, można kształtować prawdziwe sumienie, które z kolei stanowi dla 
człowieka bezpośrednią i najbliższą podstawę wartościowania oraz wszelkiego 
działania w przestrzeni medialnej.

Nie wystarczy zatem tworzyć coraz lepsze i dokładniejsze kodeksy etyki 
mediów, oparte na różnych fundamentach: cnotach, intencjach, przeko-
naniach, uzgodnieniach itd. Normy kodeksów medialnych i wewnątrz-re-
dakcyjnych regulaminów mieszają czasem wartości etyczne, warsztatowe, 
biznesowe i  inne – jak wspomnieliśmy wcześniej. To nie wystarczy, trzeba 
jeszcze formować prawdziwe sumienie, które jest najbliższą i bezpośrednią 
instancją, w której człowiek sam decyduje o swoich działaniach, za które 
ponosi odpowiedzialność. Sumienie jest tą przestrzenią, w której człowiek 
rozstrzyga o ważności i priorytecie wartości, przestrzenią, w której łączy ze 
sobą różne zasady i cnoty etyczne. Umiejętność ich stosowania jest kwestią 

117 Por. T.  Styczeń, Sumienie: źródło wolności czy zniewolenia?, „Zeszyty Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego”, 22 (1979), nr 1–3, s. 105.
118 Por. T. Styczeń, Sumienie: źródło wolności…, dz. cyt. 
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prawdziwości sumienia. Dobry człowiek to człowiek sumienia. Jakie są pod-
stawy formowania prawdziwego sumienia? Źródłem prawdziwości sumienia 
jest akceptacja całej hierarchii wartości odkrywanej i urzeczywistnianej w czło-
wieku. Obowiązek pójścia za głosem sumienia wynika więc z faktu bycia 
człowiekiem, czyli z normy personalistycznej oraz związanej z nią prawdy 
o obiektywnym świecie wartości, odkrywanym i urzeczywistnianym podmio-
towo, czyli w sposób wolny i rozumny.

U podstaw życia moralnego leży zasada słusznej autonomii człowieka jako 
podmiotu swoich czynów, dlatego wszystkie kodeksy zawodowe pełnią rolę 
pomocniczą w realizacji tej zasady. Słuszna autonomia sumienia oznacza, 
że człowiek posiada w samym sobie prawo moralne, związane integralnie 
z  człowieczeństwem, z  „byciem człowiekiem”. Taka autonomia sumienia 
nie oznacza jednak możliwości tworzenia przez człowieka wartości i norm 
moralnych. Bycie osobą ludzką oznacza bycie wolnym, posiadanie słusznej 
autonomii sumienia, która pozwala człowiekowi wybierać, decydować i dzia-
łać w oparciu o prawdę poznanego świata wartości i powinności. Jakakolwiek 
etyka zawodowa oparta na fundamencie poszanowania obiektywnej wartości 
i godności osoby, może w sposób prospektywny kształtować taką słuszną 
autonomię sumienia, będącego dla człowieka i w człowieku najbliższą normą 
etycznego wartościowania119.

Z autonomią sumienia wiąże się często proces subiektywizacji sumienia 
i relatywizacji rozstrzygnięć etycznych. Opiera się on na zasadzie absoluty-
zacji sumienia traktowanego jako wyłączna instancja indywidualnych roz-
strzygnięć moralnych. Jest to zasada powoływania się, w kontekście presji 
różnych zewnętrznych uwarunkowań moralnych, wyłącznie na indywidualne 
sumienie ludzkie, będące podstawą ostatecznych decyzji moralnych. W takim 
ujęciu kryje się swoiste przyzwolenie na dowolność ocen etycznych i absolutną 
subiektywizację moralności. Takie odwoływanie się do sumienia jako ostatecz-
nej instancji, w kontekście różnych sporów i dylematów etycznych, oznacza 
przesunięcie problemu do sfery wewnętrznej człowieka i pozostawienie mu 
absolutnej dowolności decydowania o  sprawach normowanych skądinąd 
obiektywnym prawem moralnym, wynikającym z wartości i normatywności 
osoby ludzkiej. W takiej sytuacji odwołanie się do decyzji sumienia jest ukry-
tą często negacją obiektywnego prawa moralnego. Powoływanie się w tym 
wypadku na „samo tylko sumienie” jest zupełnie niewystarczające i dalece 
subiektywne. Powoływanie się na tak zwane własne sumienie podkreśla 

119 Por. M. Drożdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów, Tarnów 2005, 
s. 489–514.
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z jednej strony podmiotowość człowieka, mówi o jego „subiektywnej dyspozy-
cji” do wartościowania i działania, jego dobrej woli, ale z drugiej strony może 
sugerować, co więcej, może czynić sumienie ostateczną i  jedyną instancją 
moralną, rozstrzygającą o tym, co jest rzeczywiście moralnie dobre albo złe. 
Etyka personalistyczna odrzuca tę drugą sugestię, gdyż o tym, co jest rzeczy-
wiście moralnie dobre – mówiąc najkrócej – przekonujemy się z poznania 
prawdy o całym kontekście ludzkiego działania, a więc i także z uprzedniego 
poznania wartości i norm moralnych, które służą funkcjonowaniu praw-
dziwego sumienia. W takim kontekście pojawia się postulat takiej formacji 
sumienia, które będzie w stanie, mocą posiadanej prawdy, „wykorzystać” wie-
loraki rezonans czynników zewnętrznych dla umocnienia słusznej autonomii 
i prawdziwości sumienia. Jedynie prawdziwe sumienie jest w stanie asymilo-
wać i filtrować niespójność i różnorodność medialnych ocen zewnętrznych 
dla utrwalenia i wzmocnienia własnego systemu wartościowań etycznych. 
I odwrotnie, jedynie prawdziwe sumienie może wnieść w ten zewnętrzny, 
niespójny i zróżnicowany świat „rozdźwięków” normatywną moc prawdy, 
która warunkuje nie tylko spełnienie czynu przez osobę, ale też spełnienie 
osoby przez samą siebie. Można powiedzieć, że moc normatywna sumienia 
polega na wywołaniu w człowieku „mechanizmu identyfikacji” własnej toż-
samości sumienia, rozumianej jako osobowa zdolność komunikowania oraz 
recepcji wartości w oparciu o niepodważalny fundament poznanej, a także 
doświadczanej własnej wartości i godności. Zasada personalizacji wielorakiego 
rezonansu utrwala w człowieku świadomość własnej tożsamości etycznej. 
Ta świadomość pozwala w przestrzeni wielorakiego rezonansu etycznego 
na asymilację wszystkich dobrych cech i właściwości obecnych w kulturze 
pluralistycznej.

Konkludując te myśli, należałoby powiedzieć, iż nie wystarczą kodeksy, 
nawet coraz lepsze i mądrzejsze, bo etyka to sprawa ludzkiego sumienia, i dla-
tego potrzeba ludzi prawego sumienia, a kodeksy pomagają tylko formować 
sumienie, ale ich rola nie jest wcale w tej formacji pierwszorzędna. Poza tym nie 
ma ludzi niemoralnych, gdyż wszyscy żyjemy i tworzymy przestrzeń moralno-
ści, tworząc dobro lub zło moralne. Nie ma żadnej przestrzeni naszego życia, 
którą można by umieścić – jak chciał chociażby Fryderyk Nietzsche – poza 
dobrem lub złem. Etyka zatem jest sprawą wychowania i formacji sumienia, 
które musi się oprzeć na wartościach. Fundamentem formacji sumienia jest 
prawda o człowieczeństwie odkrywana w naturze ludzkiej. 
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Szczegółowa analiza kondycji moralno-społecznej współczesnej kultury 
medialnej120 pokazuje palącą wprost potrzebę kształtowania ludzkich sumień. 
Z punktu widzenia etyki personalistycznej najważniejszą sprawą jest przygo-
towanie właściwego fundamentu wartościowania etycznego, czyli właściwa 
formacja prawdziwego sumienia w oparciu o podstawowe zasady wyrażające 
wartość i godność człowieka. Personalizm w formacji sumienia kładzie nacisk 
na priorytet normy personalistycznej wobec wszystkich kodeksowych form 
oddziaływania na człowieka.

120 Zob. H. Promieńska, Etyka wobec problemów współczesnego świata, Katowice 2003, s. 13n., 91n; 
D. Schöttker, Mediengebrauch und Erfahrungswandel, dz. cyt., s. 198n; J. Gajda, Media w edukacji, 
dz. cyt., s. 113–134.
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4.  
Świadomość działania 

jako podstawa etycznego 
wartościowania

Świadomość moralności działania

Podstawowym zadaniem etyki w kulturze technologicznej i cywilizacji infor-
matycznej jest pokazanie i kształtowanie ethosu ludzkich działań komunikacyj-
no-medialnych. Etyka personalistyczna ukazuje medialny ethos jako właściwy 
przejaw ludzkiej racjonalności. Racjonalność człowieka jest fundamentem 
etyki mediów, zarówno jako punkt wyjścia, jak i jako podstawowe kryterium 
wartościowania. Trudno bowiem mówić o świadomości działania i odpowie-
dzialności etycznej, odrzucając platformę racjonalności. Jeśli wartościowanie 
etyczne ma być prawdziwe, autentyczne, słuszne i odpowiedzialne, to musi 
się oprzeć na pewnym i trwałym fundamencie prawdy o człowieku. Prawda 
o człowieku dostarcza obiektywnych informacji o jego duchowej naturze, 
o jego racjonalności, otwiera drogę poznania jego wnętrza, ale i także stanowi 
podstawę czynów i działań człowieka. Czyn człowieka jest działaniem świado-
mym i wolnym121. Dlatego też wymiar moralny mediów oraz ethos medialny 
są ugruntowane i uwarunkowane świadomością i wolnością działania czło-
wieka. Artykuł niniejszy jest próbą pokazania świadomości działania jako 
podstawy i kontekstu etycznego wartościowania ludzkich działań medialnych.

W sposobach bycia człowiekiem zawiera się całokształt ludzkich działań, 
postaw, intencji, zamiarów, celów, motywacji, argumentów, wartości i powin-
ności, myślenia i bezmyślności – słowem całość ekspresji wewnętrznej prawdy 
o człowieku, manifestującej się w konkretnych uwarunkowaniach ludzkiego 
bycia i działania. Od sposobu bycia człowiekiem zależy też jakość i wartość 
procesów komunikacji i działań medialnych (tworzenia, nadawania, odbioru), 
które jako czyny świadome i wolne, odsłaniają rzeczywistość osób w nich 
uczestniczących122. Sposoby bycia łączą ludzi ze sobą, albo ich rozdzielają, 
pozwalają na łatwość komunikacji albo ją utrudniają. Sposób bycia zależy od 

121 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 32.
122 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 32–33.
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sposobu urzeczywistniania człowieczeństwa, czyli od wolności i racjonalności. 
Z tego wynika, że tylko ludzie mają sposoby bycia – maszyny, komputery, 
sieci, środki nadawczo-odbiorcze – albo działają, albo „stoją”. Na sposoby 
bycia wskazują takie chociażby określenia, jak: „człowiek wolny”, „człowiek 
świadomy”, „człowiek zdecydowany”, „człowiek umotywowany”, „człowiek 
dwuznaczny” – za pomocą których określamy doświadczenie człowieka. To 
doświadczenie człowieka leży u podstaw etyki. Moralność ludzkich działań 
medialnych, osadzona na wartości ontycznej i godności człowieka, zależy 
przede wszystkim od stanu ludzkiej świadomości i sposobu urzeczywistniania 
wolności.

Prawda w świadomości działania

Dla etyki mediów ważne znaczenie ma nie tylko działanie świadome, ale 
świadomość działania123. Bez uwzględnienia tego podwójnego aspektu świa-
domości działania nie może funkcjonować właściwe wartościowanie etyczne 
mediów. Media są postrzegane coraz częściej w kontekście technicyzacji życia 
jako pole zmagań o kształt świadomości, obszar walki o „zawładnięcie ludzką 
świadomością”. Oddziaływanie medialne jest coraz skuteczniejsze i zdaje się 
obejmować całą sferę ludzkiego myślenia i wartościowania. Procesy te sta-
nowią więc jedno z najważniejszych wyzwań dla etyki mediów. Cywilizacja 
informacyjna stwarza nowe uwarunkowania dla ludzkiego myślenia. Myślenie 
w kategoriach technologiczno-informacyjnych izoluje czasem medialny ethos 
od osobowej głębi człowieka. Zadaniem etyki jest przywrócić człowiekowi 
należne mu miejsce w przedmiotowym świecie techniki i mediów, podkre-
ślenie jego osobowej odpowiedzialności za kształt tego świata, za kulturę 
medialną i cywilizację informacyjną. Człowiek działa odpowiedzialnie wtedy, 
gdy jego czyn nosi miano actus humanus. „Wyrażenie actus humanus – pisze 
Wojtyła – zakłada określoną interpretację czynu. (…) Jest to interpretacja 
realistyczna i obiektywistyczna, a zarazem metafizyczna. Wynika ona z samej 
koncepcji bytu (...). Można też stwierdzić, że koncepcja ta zakłada człowieka–
osobę jako źródło czynu, a także i to, że czyn ów jest równocześnie źródłem 
poznania osoby”124. Działanie ludzkie jest działaniem świadomym. Wyraże-
nie „działanie świadome” naprowadza nas na aspekt świadomości w czynie, 
ale aspektu tego jeszcze nie wyodrębnia. Trzeba więc dokonać rozróżnienia 

123 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 33–38.
124 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 29–31.
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pomiędzy działaniem świadomym a świadomością działania, ażeby w pełni 
ukazała się rola świadomości w ludzkim działaniu. Człowiek nie tylko działa 
świadomie, ale winien posiadać świadomość tego, że działa świadomie. Tak 
więc wyrażenie „działanie świadome” nie mówi tylko o świadomości działania. 
Mówi ono także o pełnym, dynamicznym całokształcie czynu spełnianego 
przez osobę w sposób świadomy.

Etyka personalistyczna łączy świadomość działania świadomego z całym 
dynamizmem wolności i  sprawczości osoby. Świadomość jest uprzednim 
warunkiem działania ludzkiego. Czyn człowieka realizuje się dzięki świadomo-
ści i przemija, zostawiając w niej ślad swej obecności. Świadomość towarzyszy 
czynowi i odzwierciedla go, ale oczywiście nie musi się to dziać w sposób ciągły 
i pełny. Ta obecność świadomości stanowi nie tyle o tym, że działanie jest „bez 
przerwy” świadome, ile raczej o tym, że człowiek jest świadomy sam siebie 
i swego działania, że działa świadomie jako świadoma tego osoba. Moralność 
działań medialnych wymaga takiej właśnie świadomości działania osoby125. 
Właściwa funkcja świadomości – to funkcja poznawcza. Świadomość jest 
odbiciem, a zwłaszcza odzwierciedleniem tego, co „dzieje się” w człowieku 
i co, „dzieje się z człowiekiem”. Zostawiając nieco na boku szczegółową ana-
lizę procesów poznawczych człowieka, warto podkreślić fakt, że świadomość 
połączona z  intencjonalnością prowadzi do zrozumienia działania. „Akty 
świadomości nie posiadają same z siebie charakteru intencjonalnego, chociaż 
to, co jest przedmiotem naszego poznania, istnieje również w świadomości 
poprzez intelektualny obraz – tylko intelektualne ukształtowanie tego obrazu, 
cała dynamiczna strona poznawania, nie jest ani zadaniem, ani dziełem tylko 
samej świadomości. Do niej należy tylko odzwierciedlanie. Na tym także pole-
ga świadomościowy charakter poznania, zarówno, gdy chodzi o poszczególne 
akty świadomości, jak i o ich całokształt. Trzeba dodać, że ta suma czy też 
wypadkowa aktów świadomości decyduje o aktualnym stanie świadomości. 
Podmiotem jednak tego stanu nie jest świadomość, ale człowiek”126. Dla pod-
staw etyki mediów ważne znaczenie ma nie tylko poznawcza funkcja świa-
domości, dzięki której człowiek odkrywa prawdę o rzeczywistości, ale także 
funkcja odzwierciedlania świadomościowego wszelkich czynów, działań i ich 
wartościowania. Świadomość bowiem – jak konkluduje Wojtyła – nie tylko 
odzwierciedla, ale i „uwewnętrznia”, czyli interioryzuje to, co odzwierciedla, 
dając temu wszystkiemu miejsce we własnym „ja” osoby”. Świadomość inte-
rioryzuje również wszelkie treści medialne. Przekazywane lub komunikowane 

125 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 30–35.
126 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 36–37. 
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przez media treści, dzięki świadomości ich odbioru, w sposób szczególny 
„uwewnętrzniają się” w osobie-odbiorcy, osadzając się we wnętrzu człowie-
ka127. Najważniejszą funkcją świadomości jest jednak poznawanie prawdy. 
„Ujmowanie bowiem prawdy nie jest jakimś statycznym porządkiem umysłu, 
ale jest swoistym dążeniem. Prawda jest dla niego celem. Człowiek dąży do 
prawdy, a umysł łączy w sobie zdolność jej ujmowania (poprzez odróżnianie 
od nieprawdy) oraz potrzebę jej dociekania. Już w tym zaznacza się jego 
dynamiczne podporządkowanie względem prawdy, która jest równocześnie 
jakby własnym światem umysłu ludzkiego. Podporządkowanie to warunkuje 
nadrzędność, czyli transcendencję osoby. Człowiek nie jest tylko biernym 
zwierciadłem odbijającym przedmioty, ale zachowuje w stosunku do nich 
jakby dystans przez prawdę czy też wyższość prawdy128”. Prawda moralności 
odkrywana jest przede wszystkim w prawdziwym sumieniu, to znaczy takim, 
które interioryzuje prawdę o świecie wartości, odkrywa w nich powinno-
ści i nadaje im moc zobowiązań. Sumienie wnosi w ocenianie i wszelkiego 
rodzaju uświadamianie moc normatywną prawdy, która warunkuje nie tylko 
spełnianie czynu przez osobę, ale i też spełnianie się osoby przez czyn129. 
Moc normatywna prawdy odkrywana w sumieniu stanowi jakby zwornik 
dla świadomości i wolności działania. Bez odniesienia do prawdy, poza nią 
lub w oderwaniu od niej, nie sposób właściwie pojąć czy też zinterpretować 
zarówno samego sumienia, jak i dokonywanych w nim wyborów – a szerzej 
biorąc, całej specyfiki porządku aksjologiczno-normatywnego. Dlatego też 
moc normatywna prawdy jako właściwa osobowemu sumieniu nie może być 
niczym innym zastąpiona czy też w jakikolwiek sposób ograniczona130.

127 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 38. Media przekazują również takie treści, które manipulują 
ludzkim umysłem. Por. D. Winn, Manipulowanie umysłem. Pranie mózgu, warunkowanie, indoktry-
nacja, Wrocław 2003, s. 17–54.
128 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 166–167.
129 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s 167–169. W niektórych teoriach mediów bardzo dużo 
mówi się o opanowaniu ludzkiej świadomości przez treści medialne. Problemem nie jest tylko sam 
proces medialnego wpływu na świadomość, ale przede wszystkim prawdziwość przekazywanych 
człowiekowi treści. Największym zagrożeniem dla człowieka zdaje się być podważenie „prawdziwo-
ści”, jaką powinna się kierować w działaniu wolna, świadoma osoba. Por. m.in.: G. Losito, Il potere 
dei media, Roma 1994, s. 237n.
130 Por. K. Wojtyła, Osoba i  czyn, dz. cyt., s. 168–169. Por. także: A. Szostek, Wolność, prawda, 
sumienie, w: Wokół godności prawdy i miłości, red. A. Szostek, Lublin 1995, s. 160–178.
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Samowiedza podstawą wartościowania etycznego

Nie może być prawdziwej komunikacji bez świadomości komunikowania lub 
przekazywania określonych treści. Co więcej, żeby coś komunikować, musi się 
to posiadać lub wiedzieć oraz być tego świadomym. Ze świadomością współ-
działa całe ludzkie poznanie. Możemy je określić jako zdolność oraz sprawność 
czynnego rozumienia. „Dzięki tej zdolności – pisze Wojtyła – odkrywamy zna-
czenie poszczególnych rzeczy i postępujemy w umysłowym opanowaniu tych 
rzeczy, jako też związków między nimi zachodzących. Zrozumieć bowiem to 
nic innego jak intelektualnie opanować znaczenie rzeczy i związków pomiędzy 
rzeczami. Cały proces czynnego zrozumienia nie dokonuje się w świadomości, 
ale w człowieku. Znaczenia rzeczy lub związków są dawane świadomości «z 
zewnątrz», jako owoc szerokiej informacji i wiedzy, którą człowiek zdobywa 
i którą posiada w różny sposób i w różnych stopniach”131. Rozumienie jest 
aktem całej, integralnej osoby ludzkiej. Ma ono wpływ na wartościowanie 
etyczne, na stan ludzkiego sumienia, na same fundamenty etyki. Rozumie-
nie rzeczywistości wychodzi z doświadczenia samowiedzy. Jest ona bardziej 
niż jakakolwiek inna wiedza spójna ze świadomością i tożsamością osoby. 
Jej przedmiotem jej bowiem własne „ja”, z którym świadomość pozostaje 
w najściślejszej jedności podmiotowej. Samowiedza jest świadomością samego 
siebie w sobie. Człowieka jako indywidualną osobę nikt w tym poznaniu 
siebie od wewnątrz nie może zastąpić albo wyręczyć. Akty, które obiektywi-
zują świadomość własnego „ja”, są właśnie aktami samowiedzy. Świadomość 
odzwierciedla działania człowieka oraz ich relacje do własnego „ja” jako pod-
miotowego sprawcy, dzięki samowiedzy. Mówiąc o świadomości czynu, mamy 
na myśli nie tylko odzwierciedlenie tego czynu w świadomości, ale również 
intencjonalną samowiedzę o nim. Mieć świadomość czynu to znaczy mieć 
jego samowiedzę, dzięki której człowiek niejako obiektywizuje swój czyn 
w relacji do siebie jako jego osobowego podmiotu. Jeżeli zaś człowiek przestaje 
być świadomym, w mniejszym czy większym stopniu, własnego działania lub 
wręcz zrezygnuje z wewnętrznej samowiedzy, poddając się biernie procesom 
manipulacji medialnej, wówczas jego działanie, mimo tego, że iż może być 
działaniem świadomym, nie będzie działaniem uświadomionym, a więc nie 
będzie w pełni rozumiane i nie będzie obiektywizować, zarówno działania 
człowieka, jak i rzeczywistości, w której się ono dokonuje132.

131 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 39.
132 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 41–42. „Istnieje przeto np. samowiedza moralna, coś 
z gruntu innego niż wiedza o moralności czy tym bardziej etyka – samowiedza religijna, niezależnie 
od wszelkich form wiedzy o religii, wiedzy religijnej czy teologii – samowiedza społeczna – niezależna 
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Przedmiotem samowiedzy jest konkretne i własne, podmiotowe „ja” i stan 
jego sumienia. Zarówno samowiedza, jak i podmiotowe, własne „ja” niejako 
spotykają się w sumieniu. Samo łacińskie określenie sumienia jako „con-scien-
tia” – znaczy dosłownie „współ-wiedza”, choć tłumaczone bywa często także 
jako „współ-świadomość” – wskazuje na wiedzę o sobie w sobie, jaka jest 
odkrywana właśnie w sumieniu. Określenie to podkreśla poznawczy charakter 
aktów sumienia133 i świadczy o intelektualnym wymiarze sumienia oraz jego 
łączności ze świadomością działania człowieka134.

Konsekwencją samowiedzy lub jej przejawem jest określona „filozofia sen-
su”, jaką człowiek posiada. Trzeba powiedzieć, że media posiadają ogromny 
wpływ na kształtowanie się poglądów, ocen, przekonań i sposobów warto-
ściowania etycznego, tworzących fundamenty tej filozofii. Funkcjonowanie 
mediów sięga aż do samego wnętrza człowieka. Mówi się nawet o tym, że to 
media kreują i produkują sens135. Personalistyczna etyka mediów wskazu-
je na swoisty mechanizm obronny przed skutkami takiego oddziaływania. 
Człowiek będzie dysponował możliwością obrony siebie, swoich poglądów 
i samowiedzy tylko wówczas, jeśli jej podstawową, niepodważalną treścią 
będzie prawda, wsparta przeświadczeniem o wartości siebie samego jako 
osoby, o wartości swojej osobowej godności.

Problem emocjonalizacji świadomości

We współczesnych analizach psychologicznych mówi się często o tzw. inteli-
gencji czy świadomości emocjonalnej136. W etyce mówi się też o emocjonali-
zacji wartościowania etycznego. Podkreśla się w ten sposób znaczenie i wpływ 
emocji na działanie człowieka i  jego etyczną wartość. Emocje traktowane 
są przy tym jako jakaś niezależna siła, opanowująca człowieka i realizująca 
niemal jakby we własnym imieniu określone skutki. Takie ujęcie roli emocji 

od jakiejkolwiek wiedzy o społeczeństwie itp. Samowiedza bowiem, skoncentrowana na własnym 
«ja» jako na swoim właściwym przedmiocie, wchodzi wraz z nim we wszystkie dziedziny, do któ-
rych to własne «ja» się rozprzestrzenia”, s. 43.
133 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1986, t. 1, s. 113–114.
134 Ten intelektualny charakter aktów sumienia bywa dziś często podważany, wprost lub pośred-
nio, co ma niezwykle daleko idące konsekwencje dla rozumienia całej moralności i  etyki. Naj-
groźniejszym następstwem takiej negacji jest przede wszystkim podważenie racjonalnych kryteriów 
i wyznaczników moralności. Por. S. Rosik, Wezwania i wybory moralne, Lublin 1992, s. 90n.
135 Por. S. Babolin, Produzione di senso, dz. cyt., s. 39n.
136 Por. G. Zukav, L. Francis, Serce duszy. Świadomość emocjonalna, Gdańsk 2003; D. Goleman, 
Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997.
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stanowi istotę wszelkich mechanizmów usprawiedliwiających czy zwalnia-
jących człowieka od odpowiedzialności etycznej, i być może także innej, za 
swoje czyny. Taki kształt ethosu emocjonalnego kreowany jest również przez 
wiele przekazów medialnych.

Zatrzymując się nad tym zagadnieniem, trzeba mocno podkreślić, że sfera 
emocji jest integralnym elementem człowieczeństwa i odgrywa pozytywną 
i niezastąpioną rolę w jego urzeczywistnianiu się. Emocje stanowią również 
ważny faktor, wpływający na ludzkie czyny. Nie jest to jednak element naj-
ważniejszy, chociaż niejednokrotnie bardzo silnie warunkujący jakość moralną 
czynu ludzkiego. Człowiek dokonuje wyborów i spełnia określone działania 
jako osoba świadoma, wolna i pełna emocji. Moralność działania domaga się 
poddania sfery emocji kierownictwu intelektu i włączenia jej w sferę ludzkiej 
intencjonalności. „Świadomość odzwierciedla – pisze Wojtyła – własne «ja» 
człowieka i jego czyny i równocześnie pozwala mu przeżywać siebie i swoje 
czyny, (…) podobnie jak własną zmysłowość czy uczuciowość. Przeżycia te 
idą w parze ze świadomościowym odzwierciedleniem – i dlatego kieruje nimi 
także samowiedza”137. Integralne patrzenie na człowieka ukazuje wszystko to, 
co „tworzy” człowieczeństwo: osobowość, duchowość, cielesność, zmysło-
wość, uczuciowość itp. Świadomość odzwierciedla każdy z tych elementów 
w tym celu, aby je integrować w osobie. Ludzkie działanie nie ogranicza 
się i nie może też być redukowane do jednej tylko sfery ludzkiego ducha, 
czy to intelektu, emocji czy wolności działania. Działanie ludzkie jest aktem 
całego człowieka jako osoby integrującej wszystkie sfery ducha. Dlatego też 
etyka personalistyczna, ujmując człowieka jako integralny podmiot działania 
i wartościowania, nie przeciwstawia sobie wzajemnie różnych sfer poznania, 
doświadczania, wyboru, ale ukazuje ich harmonijną obecność w całości pro-
cesów realizowania się ludzkich działań.

Zbudowanie integralnej etyki mediów nie jest możliwe bez uwzględnienia 
znaczenia sfery emocjonalnej człowieka. „Świat czuć – pisze Wojtyła – posiada 
swoje obiektywne bogactwo w człowieku, który jest istotą czującą – nie tylko 
myślącą. Bogactwo to odpowiada do pewnego stopnia strukturze człowie-
ka, a także i świata istniejącego poza nim. Czucia są zróżnicowane nie tylko 
ilościowo, ale i  jakościowo – pod tym względem tworzą pewną hierarchię. 

137 K. Wojtyła, Osoba i  czyn, dz.  cyt., s. 51. Warto wspomnieć, że w  teoriach mediów o  różnej 
orientacji wiele uwagi poświęca się roli i znaczeniu emocji w komunikowaniu. I tak na przykład 
Habermas każe je interpretować w kluczu „akcji perswazyjnej”, Searle w stylu „ekspresji nieuświa-
damianych”, Jakobson widzi je jako „dynamizmy nielingwistyczne”, Blumler traktuje je jako „two-
rzywo dla symboli”, Postman uważa, że „emocje są najważniejszym tworzywem dla zabawy-gry”. 
Por. P. Malizia, Forme del comunicare. Teoria e sociologia dell’azione comunicativa, Roma 2002, 
s. 33–60.
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Czucia jakościowo wyższe uczestniczą w życiu duchowym człowieka. Wiado-
mo nie od dziś, że całe życie emocjonalne człowieka posiada wielkie znaczenie 
dla kształtowania ludzkich czynów. Wiadomo – fakt ten stwierdzają liczne 
podręczniki etyki – że uczucia pod pewnym względem intensyfikują nasze 
działania, pod innym jednakże względem wpływają ograniczająco, czasem 
wręcz paraliżująco, na to, co w tym działaniu jest istotne, a mianowicie na 
«voluntarium». «Voluntarium» oznacza udział wolnej woli w działaniu, które 
równocześnie jest też działaniem świadomym”138. Idąc tym samym tokiem 
myślenia, trzeba podkreślić, że w różnych formach komunikacji medialnej 
emocje i uczucia stają się formą i metodą modelowania czy intensyfikacji 
przekazu, prowadząc do określonych pozytywnych skutków. Wiele przekazów 
medialnych celowo oddziałuje, niestety, tylko na sferę emocji, manipulując 
w ten sposób ludźmi i realizując określone negatywne cele. Emocjonalizacja 
świadomości zaczyna się wówczas, kiedy pod wpływem uczuć człowiek nie 
rozumie tego, co czyni. To samo dotyczy odbioru czy uczestnictwa w mediach: 
jeżeli człowiek pod wpływem przeżywanych i sterowanych medialnie emocji 
nie jest w stanie zrozumieć tego, co czyni lub powinien czynić, wówczas mamy 
do czynienia z silnym uczuciowym manipulowaniem medialnym. W silnym 
zaangażowaniu uczuciowym, niewspółmiernym do potrzeb i sytuacji, jakie 
zostaje w ten sposób wywołane, następuje swoiste załamanie się intelektualnej 
kontroli czuć i uczuć, jakie „dzieją się” w człowieku139. Etyka mediów, opie-
rając się na racjonalności osoby ludzkiej, wskazuje potrzebę nieustannego, 
świadomościowego panowania nad tym spontanicznym lub manipulowanym 
medialnie dynamizmem emocjonalnym, który ogranicza ludzką wolność.

Moralny wymiar motywacji wyboru

Urzeczywistnianiem wolności, jej manifestowaniem się, są ludzkie wybory 
określonych działań medialnych. Człowiek wybiera jednak konkretne dzia-
łania mediów w kontekście wielu uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrz-
nych. Media również dostarczają nieustannie „argumentów” za takimi lub 
innymi wyborami. W wielu współczesnych teoriach mediów ujmuje się ich 
funkcjonowanie w kategoriach bezpośrednich lub pośrednich oddziaływań 

138 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 52. 
139 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 52–53.
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motywacyjnych na ludzkie wybory140. Wybór jest związany ściśle z motywacją 
działania. Motywacja, w szerokim znaczeniu, jest pewnym sposobem oddzia-
ływania na ludzką wolność. Jest to, mówiąc nieco inaczej, rodzaj swoistej argu-
mentacji, wpływającej na człowieka i jego osobiste wybory. Można również 
przez motywację rozumieć oddziaływanie argumentów wspomagających wolę 
i jej intencjonalność. Z moralnego punktu widzenia istotne dla motywacji 
jest poznanie wartości. Interioryzacja prawdy o wartościach stanowi podstawę 
motywacji etycznych. Jeżeli poznane wartości są prawdziwe – motywacja 
będzie rzetelna i prawdziwa. Jeżeli natomiast dokona się jakiś rodzaj zafałszo-
wania lub błędnego poznania wartości, wówczas motywacja nie będzie oparta 
na prawdzie i może wpływać na wybór i realizację moralnego zła141.

Motywacja ma przede wszystkim charakter etyczny i w sposób najwłaściw-
szy dokonuje się na płaszczyźnie moralnej. Ludzie dokonują wyborów pod 
wpływem różnych motywacji, ale zawsze ich wybór i działanie dokonuje się 
w przestrzeni moralności. Dlatego ich motywacje posiadają wymiar etyczny, 
inspirując dobro lub zło moralne. Proces motywacyjny odsłania zarówno 
przedmiot i cel motywacji, jak i wartość oraz ważność ludzkiego wyboru. Pro-
ces motywacyjny interpretowany bywa jako wewnętrzne zmaganie się różnych 
motywów142. Etyczny wymiar motywacji ujawnia się jednak dopiero wtedy, 
kiedy jeden z motywów zdaje się dominować i wpływać na podjęcie wybo-
ru. Wybór pieczętuje ten motyw, włączając go w strukturę wartościowania 
etycznego rozpoczętego działania. W całym procesie motywacyjnym, zarówno 
prostym, jak i złożonym, mamy do czynienia ze wzajemnym warunkowa-
niem się świadomości ludzkiej i ludzkiego chcenia. I jeden, i drugi element, 
wpływa na kształt i umiejętność ludzkiego wyboru. Wybór jest zawsze pozo-
stawieniem innych przedmiotów czy też wartości możliwych na rzecz jednego 
przedmiotu, za jakim opowiada się wola. Wybór jest niejako podmiotową 
odpowiedzią na przedstawiane wartości. Wybór jest też odsunięciem innych 
potencjalnych dążeń i chceń na rzecz jednego, aktualnie wybieranego. Każdy 
wybór jest manifestowaniem się osoby jako osoby, to znaczy, że wolny wybór 

140 Problematyka motywacji jest szeroko analizowana w wielu współczesnych naukach i teoriach, 
badających podstawy ludzkich działań, np. w  teoriach zarządzania zasobami ludzkimi. Dotyczy 
to również obszaru mediów. Najczęściej wykorzystywanymi czynnikami motywacyjnymi są: skry-
ta perswazja, budzenie nadziei na szybkie zaspokajanie potrzeb, budzenie satysfakcji, powierzanie 
odpowiedzialności, zwalnianie z odpowiedzialności przy zatrzymywaniu zysków, premie motywa-
cyjne, niszczenie konkurencji, myślenie pozytywne itp. Por. m.in.: J. Allan, Motywowanie, Warsza-
wa 1998, s. 19, 33, 48, 68, 105.
141 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 135n.
142 Natura i struktura procesów motywacyjnych jest przede wszystkim przedmiotem analiz psycho-
logicznych. Istnieje bardzo bogata literatura na temat różnych aspektów motywacji i motywowania. 
Por. np.: C. Denys, Motywacje i emocje, Warszawa 2003.
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jest zdolnością i możliwością tylko człowieka, i nikt oraz nic, nawet wspoma-
gająca człowieka maszyna nie może go zastąpić143. Maszyna może dokonać 
selekcji motywów, może wspomagać w ich weryfikacji, ale ostateczną decyzję 
wyboru, podejmuje sam człowiek pod wpływem przez siebie zaakceptowanej 
motywacji. W tym się właśnie ujawnia jej etyczny charakter. Zmieniający się 
ciągle w odzwierciedlającej świadomości strumień medialnych obrazów rze-
czywistości, ukazywane coraz to nowsze i atrakcyjniejsze obszary realizowania 
wolności, prezentowane różne punkty widzenia i wartościowania sprawiają, że 
człowiek jest nieustannie mobilizowany czy wręcz prowokowany do nowych 
wyborów. Nikt i nic nie jest w stanie zwolnić człowieka z tego podstawowego 
obowiązku. Tu tkwi jego wielkość i źródło jego tragedii, ponieważ dopiero 
w świecie ludzkich decyzji i działań ujawnia się nie tylko dobro, ale także 
i zło. Dają one początek przeciwstawnym siłom i dążeniom ludzkim. Każdy 
więc wybór, niezależnie od jakości wspomagających go motywacji, wprowa-
dza człowieka w przestrzeń moralności. Stąd też wymiar etyczny wyborów 
i motywacji posiada ważne znaczenie dla całokształtu wartościowań etycz-
nych, dlatego też personalistyczna etyka mediów włącza go do podstawowej 
struktury wartościowania moralnego działań medialnych. 

***

W analizie wymiaru etycznego działań medialnych dwa faktory: świadomość 
i wolność działania, leżą u podstaw wartościowania etycznego. Warto więc 
zwrócić uwagę na to, w jakim sensie i zakresie ocena etyczna działań medial-
nych zależy od świadomego „bycia człowiekiem”. Bycie człowiekiem stanowi 
podstawowe kryterium wartościowania, ale także główny cel ludzkich pra-
gnień i działań. Mimo iż są one różne, a czasem nawet ze sobą sprzeczne, to 
jednak mają jedno źródło: wolne i świadome decyzje człowieka. Osoba ludzka 
jawi się więc jako podmiot integrujący różne pola medialnej aktywności czło-
wieka, ale również różne wymiary ludzkiej duchowości i materialności, ukazu-
jące się w tym działaniu. Jednym z ważnym rodzajów wewnętrznej integracji 
człowieka jest integracja człowieka na poziomie wartości. Uwydatnia ona 
potrzebę i rolę etyki mediów w tym względzie. Dlatego też personalistyczna 
etyka mediów inspiruje, wspomaga i reguluje wszelkie procesy integracyjne 

143 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 137–138. W niektórych teoriach mediów akcentuje się 
mocno determinizm technologiczny, podważający wolność wyboru człowieka. Teorie te pokazują 
deterministyczne mechanizmy oddziaływania mediów na człowieka. Por. M. McLuhan, Zrozumieć 
media, dz. cyt. 
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na poziomie etycznym, który wydaje się najbardziej fundamentalnym dla 
integracji wewnętrznej człowieka, dla jego duchowego rozwoju i urzeczy-
wistniania się człowieczeństwa. W ten sposób tworzy i powinna tworzyć 
personalistyczny ethos medialny.
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5.  
Prymat obiektywności 

i uniwersalności etycznej

Sprzężenie subiektywności i obiektywności 
normatywności etycznej

Z perspektywy personalizmu podstawą i miarą niezbywalnych zasad formacji 
prawdziwego i pewnego sumienia jest osoba ludzka z całym jej bogactwem 
i złożonością bytowo-historyczną. „Osoba ludzka jest i powinna być zasadą, 
podmiotem i celem wszystkich urządzeń społecznych, ponieważ z natury 
swej potrzebuje ona życia społecznego” – pisze Wojtyła144. Osoba ludzka 
stanowi podstawę normatywności dla działania człowieka, które jest nieustan-
nie zorientowane na wspólnotę i społeczność. Postulatywno-normatywny 
charakter osoby ludzkiej wyciska się we wszystkich obszarach jakiegokolwiek 
wartościowania, dotyczącego człowieka, jego formacji, jego działania, jego 
twórczej obecności w przestrzeni społecznej. Jednym z ogromnych wyzwań 
i zagrożeń dla etyki jest relatywizacja jej podstaw i  subiektywizacja ocen 
moralnych. Dlatego w kontekście tych wyzwań należy poszukiwać płaszczy-
zny etycznej, gwarantującej obiektywność i uniwersalność wartościowania 
etycznego. Niniejsze analizy mają na celu pokazać ukazać człowieka–osobę 
jako normę etyczną, czyli normę personalistyczną, preferującą prymat obiek-
tywności i uniwersalności etycznej, zarówno w podstawach etyki, jak i  jej 
praktycznym zastosowaniu wartościowania etycznego.

Moralne działanie człowieka zawiera w sobie element poznania i uwzględ-
nienia prawdy o porządku moralnym oraz wolnej decyzji podjęcia działania 
zgodnego z tym porządkiem. Każda decyzja moralna stanowi odpowiedź na 
wezwanie moralne, skierowane do osoby-podmiotu od strony manifestujących 
się mu wartości i powinności. Człowiek jest wezwany do działania, zarówno 
przez obiektywny porządek w świecie, jak i przez subiektywną dyspozycję 
poznawczo-wartościującą własnego sumienia. Osobowy wybór stanowi punkt 
styczny obiektywnego porządku, czyli wartości i norm z niego wypływających, 
z subiektywną normą moralną, czyli sumieniem. Z tej analizy wynika teza, 

144 Por. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 20n.
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która stanowi przedmiot naszych analiz, iż nie można konstruować poprawnej 
etyki integralnej, tak jak i żadnej innej personalistycznie ujmowanej etyki 
zawodowej i stosowanej, bez odwołania się do obiektywnego porządku warto-
ści, do obiektywnych norm moralnych oraz do subiektywnego stanu ludzkich 
sumień. Obiektywność porządku moralnego i subiektywność ocen sumienia 
są sobie wzajemnie przyporządkowane i ściśle ze sobą złączone. W tym „przy-
porządkowaniu” zawiera się prymat tego, co bezwzględne i obiektywne, nad 
tym, co jest relatywne i subiektywne145. Konsekwentnie rozumując, prymat 
ten winien się także zawierać w podstawach etyki personalistycznej.

Osobowa wartość człowieka jest nieodzownym warunkiem każdego czynu 
ludzkiego i moralności tego czynu. Stąd, etyka nie może nigdy traktować 
o  czynie ludzkim w oderwaniu od osobowego bytu człowieka. Uznanie 
i przyjęcie osoby jako głównej zasady personalistycznej etyki oznacza po 
prostu, że etyka ta czyni osobę ludzką podstawowym punktem odniesienia 
każdej argumentacji oraz kryterium wszelkiego wartościowania etycznego. 
Odniesienia osobowe dotyczą zarówno tych elementów moralności, które są 
związane z wartościami i normami bezwzględnymi, jak również tego wszyst-
kiego, co jest w moralności sytuacyjne i względne. Charakteryzując całokształt 
zależności osoby i czynu, należy podkreślić, iż w moralności zachodzi nie 
tylko relacja osoby do czynu, ale istnieje również działanie zwrotne czynu 
na osobę. Zrealizowany czyn warunkuje równocześnie spełnienie się osoby 
poprzez ten czyn. W tym spełnieniu się osoby możliwe jest połączenie tego, 
co bezwzględne, z tym, co jest sytuacyjne, zmienne i względne. Jeżeli czyn 
jest moralnie zły, wówczas spełnienie się tego czynu jest naruszeniem porząd-
ku moralnego i stanowi raczej o „niespełnieniu się osoby”146. To naruszenie 
oddziałuje z kolei na porządek ontologiczny, gdyż spełnienie osoby realizuje 
się nie tyle przez sam czyn, ile przez moralną dobroć i wartość tego czynu. 
Moralna dobroć nie jest jednak czymś względnym, dlatego też czyn moralnie 
zły wpływa negatywnie na urzeczywistnianie się człowieczeństwa. Konse-
kwencją negatywnej wartości czynu jest niespełnienie się osoby. Tak samo 
dzieje się również wówczas, gdy człowiek w osobowym działaniu nie znajduje 
związku pomiędzy obiektywnym porządkiem wartości i norm a subiektyw-
nymi ocenami sumienia, opierając się jedynie na subiektywnej kreatywności 
normatywno-aksjologicznej, która nie oznacza nic innego, jak tylko rela-
tywizację norm i wartości. Relatywizacja bowiem nie jest niczym innym, 
jak przypisaniem sumieniu ludzkiemu bezwzględnej zdolności kreatywnej.  

145 Por. S. Rosik, Wyzwania i wybory moralne, Lublin 1992, s. 101.
146 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 158n.
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Człowiek wówczas „stwarza” normy i wartości na własne potrzeby bez odno-
szenia ich do prawdy o sobie, obiektywnym świecie wartości i ostatecznych 
racjach istnienia. Celem niniejszych analiz jest pokazanie, że w człowieku 
łączy się wymiar obiektywności i uniwersalności człowieczeństwa z indywi-
dualistyczno-podmiotowym wymiarem wartościowania etycznego, a w tym 
sprzężeniu normatywności subiektywnej i obiektywnej istnieje prymat obiek-
tywności i uniwersalności etycznej. Człowieczeństwo traktowane jako norma 
personalistyczna ten prymat preferuje i gwarantuje, dając tym samym solidne 
podstawy wartościowania etycznego.

Poszukiwanie obiektywnych podstaw ocen 
i działań

Etyka personalistyczna poszukuje obiektywnych podstaw wartościowania 
etycznego wszelkich działań człowieka. W to poszukiwanie wpisane już jest 
przekonanie i założenie o prymacie elementów moralności o charakterze 
uniwersalnym, obiektywnym wobec tego, co zmienne i relatywne. Prymat 
ten jest osadzony na koncepcji antropologicznej, podkreślającej ontyczną 
wartość i godność osoby. To oparcie się etyki na konstytutywnych elementach 
człowieczeństwa daje możliwość uzasadnienia obiektywnej i uniwersalnej, 
a zarazem immanentnej i podmiotowej ważności etyki personalistycznej. 
Poszukując trwałych elementów „wyróżniających” człowieka, poszukuje się 
równocześnie fundamentów tożsamości człowieka, także jako istoty etycznej. 
Te konstytutywne elementy człowieczeństwa stanowią bowiem w wymiarach 
etycznych fundamenty normy personalistycznej, rozumianej nie tylko jako 
źródło norm i powinności, ale przede wszystkim jako platformę wartości. 
Takie zakorzenienie fundamentów etyki w sferze ontycznej, niedostępnej 
empirycznemu poznaniu, wskazuje na konieczność uwzględnienia w etyce 
związku pomiędzy sferą materialności a sferą duchowości człowieka, wska-
zując na prymat tej ostatniej147. Prymat ten wynika z doświadczenia osoby 
ludzkiej w jej osobowym działaniu, doświadczenia, które integruje różne 
aspekty poznania człowieka. „Z chwilą gdy doświadczenie człowieka – pisze 
Wojtyła – kształtuje się jako ogląd osoby poprzez czyn – ogląd ów skupia 
w sobie całą prostotę doświadczenia, stając się jego wyrazem. Tak więc teraz 

147 B. Williams, Ethical Consistency, w: Problems of the Self, eds. B. Williams, Cambridge 1973, 
s. 202–226; B. Williams, Ile wolności powinna mieć wola? i inne eseje z filozofii moralnej, Warszawa 
1999, s. 66–86.
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pod kątem oglądu osoby dochodzimy od wielości faktów doświadczalnych 
do ich takożsamości – do stwierdzenia, że w każdym fakcie «człowiek działa» 
zawiera się «taka sama» relacja «osoba–czyn», że tak samo osoba poprzez czyn 
się unaocznia. Takożsamość to tyle, co jedność znaczeniowa. Dojście do tej 
jedności jest dziełem indukcji, doświadczenie bowiem samo z siebie pozosta-
wia nas niejako przy wielości faktów. Przy doświadczeniu też pozostaje całe 
bogactwo faktów, ich różnorodność, o której stanowią jednostkowe szczegóły, 
podczas gdy umysł ujmuje w nich wszystkich samą tylko jedność znaczenio-
wą. Ujmując tę jedność, pozwala się niejako przewyższyć doświadczeniu. 
(…) Ujmując na przykład na gruncie doświadczenia człowieka, na gruncie 
wszystkich faktów «człowiek działa», osobę i czyn – umysł w tym zasadniczym 
rozumieniu pozostaje nadal otwarty na całe bogactwo i różnorodność danych 
doświadczenia”148. Takie poznanie prawdy o człowieku poprzez integralne 
doświadczenie osoby ludzkiej, ujawnia związek osoby i czynu oraz prymat 
obiektywnych elementów ludzkiego działania nad tym, co relatywne. Mówiąc 
nieco inaczej, prymat ten jest jakby lustrzanym odbiciem prymatu osoby nad 
rzeczami, ujawniającym się na płaszczyźnie aksjologicznej.

Powszechność i niezmienność norm moralnych

Etyka personalistyczna posiada swoje zakorzenienie w  ontycznej rzeczy-
wistości ludzkiej natury, w jej konstytutywnych elementach: w strukturze 
psychofizycznej, rozumności i wolności, w jej celowościowym charakterze. 
Konsekwencją tego zakorzenienia jest obiektywny i uniwersalny charakter 
formułowanych w jej ramach zasad etycznych. Filozoficzne spory ostatnich 
lat uwidoczniły jednak silne tendencje do podważania obiektywizmu nor-
my moralnej, a także uniwersalnego waloru płynących z niej powinności149. 
Dotyczy to przede wszystkim nurtu liberalnego, ponietzscheańskiego, egzy-
stencjalistycznego, konstruktywistycznego czy postmodernistycznego, które 
kwestionując możliwości poznawcze ludzkiego rozumu, negując ludzką 
racjonalność, absolutyzując ludzką wolność, odrzucają zasadniczo uniwersal-
ność i obiektywność porządku moralnego. Te jakże różne w swoich założe-
niach i tezach orientacje filozoficzne odnajdują jednak wspólne elementy na 
platformie negacji ontycznego wymiaru człowieczeństwa oraz uniwersalnej 

148 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 18.
149 Por. A. Lenartowicz-Podbielska, Między nadmiarem a niedomiarem relatywizmu. Pytanie o tran-
scendentalizm kulturowy, Toruń 2003, s. 13n.
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normatywności i obiektywnej etyki. Cechuje je ogólny zwrot ku moralności 
subiektywnej, ambiwalentnej, asystemowej, spontanicznej, niespójnej, przy-
padkowej, sytuacyjnej, relatywnej itp. Zwrot ten związany jest równocześnie 
z negacją wszelkich elementów moralności o charakterze fundamentalnym, 
uniwersalnym i obiektywnym. „Kontekst moralny”, w jakim człowiek dzia-
ła, ma charakter subiektywny i sytuacyjny. Kontekst ten tworzy moralność 
spontaniczna, określana na przykład przez Zygmunta Baumana, jako „z przy-
rodzenia i nieuleczalnie nieracjonalna”, jako moralność, która „nie poddaje 
się kalkulacji”, jako rzeczywistość niepodlegająca powszechnym normom150. 
Konsekwencją takich ujęć jest negacja absolutnej podstawy wartości etycznych 
oraz uniwersalnego zakresu ich ważności. Relatywizm, przekreślając ontolo-
giczne podstawy antropologiczno-etyczne, neguje tym samym fundament 
powszechności i obiektywności norm i wartości etycznych151. Personalizm 
etyczny odwołuje się natomiast do ontycznego fundamentu uniwersalnej 
tożsamości człowieka, wyprowadzając tę prawdę o uniwersalnych elementach 
konstytutywnych człowieczeństwa i osobowego świata wartości z integralnego 
doświadczenia osoby ludzkiej. „Doświadczenie całościowe – pisze Wojtyła – 
które zarazem jest prostym i podstawowym ujęciem człowieka, czy to w zakre-
sie przed- i pozanaukowym czy też na terenie nauki, a przede wszystkim 
filozofii, przemawia za jednością i tożsamością podmiotu «człowiek». W parze 
z tym idzie synteza działania i dziania się, jakie zachodzi w człowieku, synteza 
czynów i uczynnień, synteza sprawczości i podmiotowości, na gruncie jednego 
i tego samego suppositum. Wraz z tym znika podstawa do przeciwstawienia 
natury i osoby, a narzuca się konieczność ich integracji. Od momentów czy też 
aspektów doświadczenia przechodzimy do całości – a od momentów czy 
też aspektów człowieka jako podmiotu doświadczenia – przechodzimy do 
całościowego ujęcia człowieka”152. To całościowe ujęcie gwarantuje podstawy 
dla obiektywności, spójności i uniwersalności elementów konstytutywnych 

150 Por. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, dz. cyt., s. 82. L. Kołakowski w ten sposób charakteryzuje 
tezy relatywizmu etycznego: „Relatywista odrzuca niezmienny i absolutny standard racjonalności. 
Jego zdaniem, jeżeli twierdzimy, że czemuś w naszej wiedzy przysługuje ważność, to musimy przyjąć 
«implicite» lub «explicite», że jest to «ważność ze względu» na określoną cywilizację lub historycz-
ne uwarunkowania bądź biologiczne wyposażenie człowieka czy też grę językową. Jednak w  ten 
sposób – argumentują krytycy – relatywista wpada w pułapkę, którą sam sobie zastawił: nie może 
uniknąć antynomii kłamcy, jako że ogólna teza o relatywności wszelkiej wiedzy ma zastosowanie 
do niej samej i jest równie relatywna jak każda inna; nawet jeżeli byłaby prawdziwa, to nie da się jej 
wyrazić”. Por. L. Kołakowski, Nasz relatywny relatywizm, w: J. Habermas, R. Rorty, L. Kołakowski, 
Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, Warszawa 1996, s. 98.
151 W filozofii moralności toczyły się i nadal toczą ostre, dotyczące charakteru i zakresu uniwersal-
ności norm etycznych (spory między kongnitywistami, nominalistami, empirystami i ultrarealista-
mi). Zob. B. Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, Cambridge, 1998, s. 71–173.
152 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 82–83.
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człowieczeństwa, a co za tym idzie powszechny charakter normatywności 
etycznej. Indywidualność ludzkiej podmiotowości nie stoi w żaden sposób 
w sprzeczności z uniwersalnym charakterem człowieczeństwa. Co więcej, 
indywidualna podmiotowość nabiera uniwersalnej ważności w kontekście 
powszechnej wartości człowieczeństwa153.

Istniejąca jednostka ludzka, indywiduum osobowe jest w rzeczywistości 
platformą koincydencji tego, co powszechne i uniwersalne, oraz tego, co 
jednostkowe i indywidualne. Osoba jako podmiot wartości ontycznej stanowi 
centrum, które porządkuje świat wszystkich innych wartości, świat komu-
nikacji intersubiektywnej oraz świat przedmiotowych odniesień człowieka. 
Indywiduum osobowe nie odrzuca niczego z powszechności istotowej, przez 
którą działający człowiek określa się jako osobowy podmiot. Niezależnie 
więc od jakichkolwiek uwarunkowań sytuacyjnych, w jakich może znaleźć 
się człowiek, w sensie ontycznym jest i pozostanie on integralną, niezmien-
ną i uniwersalną wartością, stanowiącą także platformę zakorzenienia się 
obiektywnych i uniwersalnych wartości oraz podmiotem komunikacji tych 
wartości innym podmiotom. We wszystkich tych relacjach i odniesieniach 
manifestuje się charakter uniwersalny elementów antropologiczno-etycznych, 
umożliwiających jakąkolwiek komunikację oraz rzeczywisty duchowy rozwój 
człowieka i postęp społeczności. W kontekście naszych analiz prymatu osoby 
należałoby powiedzieć, że każda norma moralna, oparta na uniwersalnej, 
ontycznej wartości człowieka posiada powszechny, niezmienny i obiektywny 
charakter. Niezmienna i powszechna norma moralna aplikowana jest jednak 
w sposób zmienny do każdej sytuacji, w jakiej człowiek w swojej sytuacyjnej 
„konkretności” się spełnia, samostanowi o sobie i komunikuje się z  inny-
mi. To właśnie głębia niezmiennej istoty człowieka uzasadnia niezmienność 
i powszechność prawa moralnego. Ontyczna wartość konkretnego osobowego 
indywiduum przenika wszystkie elementy, poprzez które indywidualna osoba 
się realizuje, urzeczywistniając uniwersalny charakter zakorzenianych w niej 
wartości w zmiennych warunkach konkretnych sytuacji. Z tego wynika, że 

153 Por. szerzej: S. Rosik, Wezwania i wybory moralne, dz. cyt., s. 123–124. Warto także zwrócić 
uwagę na drugie konieczne rozróżnienie w  kontekście powszechności pomiędzy pojedynczością 
a przypadłością jednostki. Czym innym jest relacja powszechności do tego, co pojedyncze, a czym 
innym do tego, co przypadłościowe. Można powiedzieć, że pojedynczość nie dodaje nic do treści 
tego, co powszechne, ponieważ różnica między nimi ma charakter czysto mentalny. Inaczej jest 
z przypadłością, kiedy powstaje realne złożenie treści przypadłościowej z treścią tego, co powszech-
ne. Pojedynczość jest jednością numeryczną jednostki i nie wpływa znacząco na indywidualizację. 
Natomiast ważne jest to, że owa pojedynczość może być oznaczona przez cechy przypadłościo-
we, zmienne i realne, które indywidualizują jednostkę. Stąd to, co jest ważne dla treści tego, co 
powszechne, jest równie ważne dla tego, co jednostkowe. To, co powszechne, odtwarza całą rzeczy-
wistość jednostkową w sposób uniwersalny, a jednocześnie możliwy do indywidualizowania.
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w tych relatywnych i zmieniających się sytuacjach zachowania i postawy 
ludzkie nie są normowane przez zmienne warunki, ale na odwrót – to norma 
obiektywna, zinternalizowana i obecna w podmiocie działającym, wyznacza 
szczegółowe kryteria oceny i wartościowania zmiennego świata ludzkich 
działań154. Podsumowując, należy powiedzieć, że norma personalistyczna, 
stanowiąca podstawę wartościowania etycznego w etyce, implikuje w sposób 
konieczny powszechność i niezmienność wszelkich zasad etycznych, normują-
cych działanie człowieka. Stąd też wypływa i tutaj znajduje swoje uzasadnienie 
uniwersalistyczny charakter etyki personalistycznej.

Relacyjność normy etycznej

Uniwersalność normy moralnej nie przekreśla jej relacyjności do konkret-
nych sytuacji. Norma uniwersalna jest zawsze otwarta na konkretne sytuacje 
i podmiotową akomodację do uwarunkowań konkretnych sytuacji życiowych 
człowieka. „Relacyjność normy moralnej” nie oznacza jednak jakiejkolwiek 
jej relatywizacji, pozbawiającej ją charakteru normatywnego i powszechnego. 
„Relacyjność” oznacza raczej jej fundamentalne zorientowanie na kształto-
wanie konkretnego ludzkiego ethosu. Uniwersalność normy nie przekreśla 
w żaden sposób subiektywności ludzkich wyborów moralnych, fundamen-
talnej wolności człowieka oraz podmiotowości etycznej odpowiedzialności, 
ale stanowi właściwą platformę i odpowiednie ramy ich pełnego, integralnego 
urzeczywistniania się w konkretnych ludzkich działaniach. Punktem wyjścia 
dla zrozumienia kwestii relacyjności norm etycznych jest również perspektywa 
antropologiczna, w której człowiek jawi się jako istota relacyjna i dialogiczna, 
istota komunikująca się. „Doświadczenie człowieka – pisze Wojtyła – w tym 
kulminacyjnym punkcie, jakim jest doświadczenie własnego «ja», stoi sta-
nowczo na stanowisku przynależności tego wszystkiego, co w człowieku się 
dzieje, do samego «ja» jako dynamicznego podmiotu. W przynależności tej 
kryje się również zależność przyczynowa, inna w uczynieniach niż w czynach, 
niemniej doświadczalna i realna. Gdyby ktokolwiek podał w wątpliwość ową 
przynależność, a także zależność przyczynową, wszedłby wyraźnie w kolizję 
z doświadczeniem własnego «ja», jego jedności oraz dynamicznej tożsamości 
ze wszystkim, co człowiek nie tylko działa, ale też ze wszystkim, co w nim się 

154 Por. D.B. Wong, Moral Relativity, Berkeley 1984, s. 289n; Moral Relativism, http://plato.stan-
ford.edu/entries/moral-relativism/ (29.07.2009); S. Rosik, Wezwania i wybory moralne, dz.  cyt., 
s. 124–125.
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dzieje”155. We wszystkich uwarunkowaniach sytuacyjnych, w jakich człowiek 
się znajduje i działa, zawsze pozostaje osobą, posiadającą niezmienną wartość 
ontyczną. Osoba to nie tylko „jednostkowe człowieczeństwo”. Jest to rów-
nież właściwy tylko człowiekowi sposób bytowania i działania. Człowiek, 
dokonując indywidualnych wyborów, komunikując się, uczestnicząc aktyw-
nie w przestrzeni społecznej zawsze działa jako osoba. Dlatego też wszelka 
komunikacja, wszelkie działanie oraz ich wartościowanie etyczne możliwe są 
„tylko w człowieku – i to właśnie ze względu na jego naturę, ze względu na 
człowieczeństwo. Człowieczeństwo, natura ludzka, wyposażone są w takie 
właściwości, które umożliwiają konkretnemu człowiekowi być osobą: bytować 
i działać jak osoba”156. Osoba taka, bytując i działając, pozostaje w żywej relacji 
do innych osób oraz do świata przedmiotowego. Ową „relacyjność” Wojtyła 
utożsamia poniekąd z uczestnictwem157. Normy moralne są niejako wewnętrz-
nie wpisane w uczestnictwo człowieka w życiu innych ludzi poprzez działania 
komunikacyjne. Nie należy jednak przy tym absolutyzować regulacji etycz-
nych. Nie można bowiem z faktu istotowej niezmienności natury ludzkiej 
i opartego na niej prawa moralnego wyprowadzać absolutnej niezmienności 
wszelkich zasad etycznych. Szczegółowe zasady etyczne ujawniają bowiem 
swoją siłę zobowiązania w kontekście ścisłej zależności pomiędzy prawdą 
o wartości ontycznej osoby i obiektywnym porządku moralnym a wolnością 
człowieka i dobrem. Te relacje zależności wyznaczają także granice zmienności 
zasad etycznych oraz stanowią kryteria urzeczywistniania dobra w konkret-
nych działaniach człowieka. Nie ma bowiem i być nie może powszechnych 
norm moralnych bez ich integralnego, organicznego i ontycznego związku ze 
światem obiektywnych wartości. Prawda o wartościach stanowi istotę normy. 
Z samej istoty prawdy jako wartości poznawczej, manifestującej się w oczywi-
stości poznawanej rzeczywistości, wynika więc uniwersalny charakter normy 
etycznej. Związek między normą moralną a dobrem i wszelkimi wartościami 
jest tak ścisły, że można powiedzieć, iż to właśnie norma jest wpisana w sposób 
konieczny w dobro i przez nie jest wyznaczana. Norma odzwierciedla prawdę 
o wartościach. Wartość ontyczna człowieka jest trwała i niezmienna w swej 
istocie osobowo-tożsamościowej, ale urzeczywistnia się w sposób zmienny 
i różnorodny w konkretnych, indywidualnych i sytuacyjnych uwarunkowa-
niach konkretnych osób. Stąd też urzeczywistnianie się obiektywnego prawa 
moralnego, opartego na niezmiennej normie personalistycznej, dokonuje się 

155 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 84.
156 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 87–88.
157 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 285n.
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w sposób zmienny, odpowiadający dobru konkretnych osób w ich konkret-
nych uwarunkowaniach życiowych. Każda indywidualna aplikacja uniwersal-
nych norm moralnych ma jednak o tyle sens i o tyle jest zasadna, o ile staje się 
zasadą urzeczywistniającą dobro i wartości. Teza ta z jednej strony potwierdza 
prawdę, a z drugiej strony wynika ona z prawdy o celowym charakterze dobra. 
Jednakże fakt, że jakiś byt jako dobro staje się celem określonego dążenia, 
jest zawsze konsekwencją faktu, że byt ten ma określoną doskonałość, że jest 
w takim lub innym stopniu aktem przez swoje istnienie158. Takie przesunię-
cie zasadniczego akcentu w koncepcji dobra z momentu celu na moment 
istnienia stanowi potwierdzenie obiektywności dobra i  jego zorientowania 
podmiotowego. Aspekt podmiotowy dobra polega więc na tym, iż ujawnia 
ono swoją wartość jedynie wówczas, gdy znajdzie się w relacji do jakiegoś 
osobowego celu czy dążenia. W tej właśnie relacji dobro występuje jako cel. 
„Tak więc dobrem jest dany przedmiot – pisze Wojtyła – przez odpowiednią 
dla siebie pełnię istnienia, ale występuje jako dobro wówczas, gdy stanie się 
celem159”. Porządek moralny opiera się zatem na wielowymiarowych relacjach: 
na korelacji dobra i bytu, na korelacji dobra i wartości do normy moralnej, 
na korelacji prawdy i dobra. Wszędzie w tych relacjach występuje wartość 
dobra. Relacyjny charakter dobra nie oznacza bynajmniej jego relatywizowa-
nia. Uniwersalny i obiektywny charakter dobra jest zagwarantowany poprzez 
związek dobra z prawdą, zaś uniwersalny charakter normy jest zakorzeniony 
w prawdzie o wartościach, prawdzie o dobru. Prawda o wartościach stanowi 
zatem fundament uniwersalności norm moralnych. 

Człowiek w swojej racjonalności dąży do ujęcia prawdy o dobru, podobnie 
jak ujmuje też prawdę o własnej ontycznej wartości, odkrywając w ten sposób 
obiektywny porządek moralny. Prawo moralne, będące niewątpliwie czymś 
ponadosobowym, ponadindywidualnym i ponadsytuacyjnym, zakorzenio-
ne jest jednak w konkretnych osobach i urzeczywistnia się w konkretnych 
sytuacjach ludzkiego działania. Dlatego też etyka personalistyczna przyjmuje 
podwójną relacyjność norm etycznych: relacyjną otwartość norm ogólnych 
i uniwersalnych na konkretne działania człowieka oraz relacyjność konkret-
nych wskazań etycznych do ogólnej i uniwersalnej normy personalistycznej 
i opartych na niej szczegółowych norm i powinności etycznych.

158 Por. K. Wojtyła, Wykłady lubelskie. Człowiek…, dz. cyt., s. 142; W. Tatarkiewicz, O bezwzględ-
ności dobra, w: Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, red. W. Tatarkiewicz, t. 1, Warszawa 
1971, s. 290–296.
159 K. Wojtyła, Wykłady lubelskie. Człowiek…, dz. cyt., s. 143.
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Personalizacja hierarchii wartości

Każdy rodzaj prymatu wynika z określonej hierarchii dóbr czy hierarchii 
wartości, a jednocześnie sam stanowi kryterium, porządkujące określone prze-
strzenie aksjologiczne160. Kategoria porządku, prymatu, hierarchii przynależy 
w sposób konieczny do przestrzeni moralności. Jest ona również koniecznym 
elementem systemów etycznych. Rozwój ludzkiej osobowości oraz kształt 
życia społecznego zależą przede wszystkim od poznanej i zinterioryzowanej 
hierarchii wartości. Etyka personalistyczna kształtuje hierarchię wartości przez 
pryzmat prymatu osoby161. Można również powiedzieć, że ujawniająca się 
w etyce hierarchia wartości jest konsekwencją prymatu osoby. „Zasada pod-
porządkowania wszystkich dóbr doczesnych dobrom wiecznym – jak pisze 
Wojtyła – oraz zasada podporządkowania akcji wobec kontemplacji czerpią 
swe podstawy z przekonania o obiektywnej wyższości duchowej, rozumnej 
duszy nad ciałem (...). To, co duchowe, jest doskonalsze od tego, co mate-
rialne, dlatego, że duch stanowi większą doskonałość bytowania niż materia. 
Im bardziej przeto coś jest w człowieku duchowe, niezależne od materii, tym 
jest doskonalsze. Hierarchia dóbr jest przede wszystkim obiektywna, kiedy 
zaś wnika w działalność człowieka, nadaje tej działalności również piętno 
rzetelnego obiektywizmu162”. Na kanwie tych analiz Wojtyły, dotyczących 
prymatu wartości transcendentnych, duchowych i moralnych nad wszystkimi 
innymi, należy podkreślić rolę swoistego priorytetu wartości poznawczych, 
a przede wszystkim prawdy, która otwiera i ona tylko jest w stanie otworzyć, 
cały świat wartości ludzkich, a więc i całą problematykę wartości ludzkich 

160 W naszych analizach traktujemy hierarchię dóbr i hierarchię wartości komplementarnie, czasem 
nawet łącznie, zachowując jednak zasadnicze różnice, jakie między nimi istnieją. Różnice te pokazał 
szczególnie M. Scheler. Główna różnica wynika z samej istoty dobra jako wartości moralnej, która 
się urzeczywistnia poprzez realizację wartości pozytywnych zgodnie z ich obiektywnym porządkiem 
i jego realnymi konsekwencjami. Scheler pozostawia z tej racji wartości moralne, a przede wszyst-
kim dobro poza hierarchią wartości, przypisując im inny status obecności i realności w przestrzeni 
aksjologicznej. Dobro jest podstawową wartością etyczna, dobra natomiast to rzeczy wartościowe, 
a także „nosiciele” wartości. Wartości jako takie są pewnymi szczególnymi jakościami, których reali-
zacja i urzeczywistnianie wiąże się z dobrem. Porządek dóbr różni się zatem – według Schelera – od 
porządku wartości, inne bowiem są sposoby urzeczywistniania się wartości, prowadzącej do powsta-
nia dóbr, a inne są wzajemne relacje o charakterze obiektywnym istniejące pomiędzy wartościami. 
Por. W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1982, s. 60n.
161 K. Wojtyła, analizując hierarchię wartości (hierarchię dóbr) przez pryzmat teorii uczestnictwa 
i koncepcji egzemplaryzmu w kontekście teleologicznego charakteru dobra, wskazuje na charakter 
i źródło wartości najwyższych w hierarchii. Odwołuje się przy tym do Osobowej Transcendencji 
jako podstawy i ostatecznego źródła porządku moralnego. Osobowe Dobro Absolutne jest źródłem 
i najwyższą miarą wszystkich dóbr i wartości, dzięki pełni doskonałości i pełni swego esse. Tutaj 
tkwi – jak podkreśla K. Wojtyła – rdzeń porządku normatywnego. Por. K. Wojtyła, Wykłady lubel-
skie. Człowiek…dz. cyt., s. 192–205.
162 K. Wojtyła, Wykłady lubelskie. Człowiek…, dz. cyt., s. 196.
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działań, według prawdy o określonej hierarchii wartości. Prawda oraz pew-
ność poznania wartości oraz ich porządku integrują człowieka z obiektyw-
nym porządkiem moralnym, a jednocześnie integrują obiektywny porządek 
moralny z subiektywnym światem osoby. Poznawana prawda o wartościach 
otwiera proces ich urzeczywistniania, pozwalając tym samym człowiekowi 
na doświadczenie sensu i znaczenia własnej podmiotowości oraz odkrywanie 
kolejnych elementów logosu i ethosu życia.

Człowiek jest aktywny w przestrzeni moralności nie tylko jako podmiot 
poznający prawdę o wartościach, ale także jako podmiot formułujący na 
fundamencie poznanej prawdy kryteria wartościowania oraz jako podmiot 
wartościujący swoje działanie. Oznacza to, że spełnia on nie tylko jakieś cele 
i funkcje poznawcze czy też obiektywizuje doświadczenia aksjologiczne, ale 
szuka także dla tych wszystkich działań i aktywności racji i usprawiedliwień 
racjonalnych oraz integruje je w całokształt własnego duchowego rozwoju 
i stawania się „bardziej wartościowym” człowiekiem. Perspektywa aksjologicz-
na „bycia człowiekiem” jest bardzo często czynnikiem mobilizującym i wyzwa-
lającym wszelkie siły twórcze. W ten sposób człowiek kształtuje swój własny 
projekt życia, którego podstawą winna być osoba i  jej porządek wartości. 
Pomocą w konstruowaniu projektu życia w bogatym świecie wartości winna 
służyć etyka. Skuteczność etyki w porządkowaniu moralności wynika wprost 
z zakładanego i kształtowanego przez nią porządku dóbr i wartości. Jeśli ten 
porządek ma mieć obiektywny i uniwersalny charakter, a do tego przecież 
dąży każda sensowna etyka, to winien się on oprzeć na trwałym i klarownym 
fundamencie. W etyce personalistycznej tym fundamentem jest prymat osoby, 
której wartość ontyczna jest uniwersalna i niezmienna. Oparta na prymacie 
osoby hierarchiczność dóbr pozwala człowiekowi realizować określone cele 
w sposób uporządkowany oraz dążyć do tych celów z poszanowaniem obiek-
tywnego świata wartości i jego obiektywnego porządku. Oparty na solidnym 
fundamencie wartości osoby porządek wszystkich wartości posiada ogromne 
znaczenie dla normatywności etycznej i opartym na nim działaniu człowieka. 
Normowanie, porządkowanie to nic innego, jak porównywanie manifestują-
cego się człowiekowi w konkretnych sytuacjach dobra z uprzednio poznaną 
i zinterioryzowaną prawdą o obiektywnym świecie wartości. Zinterioryzowa-
ne i uznane kryteria stają się dla człowieka, w jego sumieniu, wewnętrznymi 
systemami odniesienia i orientacji aksjologicznej. Ten wewnętrzny porządek 
wartości urzeczywistnia się następnie i obiektywizuje w konkretnych działa-
niach człowieka poprzez subiektywne i podmiotowe oceny i sądy sumienia.

W personalistycznym ujęciu proces kształtowania i urzeczywistniania 
się hierarchii wartości jest manifestowaniem się racjonalności osoby. Im 
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doskonalsza jest wewnętrzna identyfikacja człowieka z poznaną i kształtowaną 
hierarchią wartości, tym pełniejsza jest integracja osoby. W wielu analizach 
aksjologicznych z zakresu etyki dosyć często stosuje się inspiracje klasyfikacyj-
ne Schelera czy Dietricha von Hildebranda163. Scheler stoi na stanowisku, że 
hierarchizowanie wartości, a pośrednio porządkowanie dóbr, jest funkcją intu-
icji aksjologicznej, swoistego rodzaju przeżywaniem w sferze emocjonalnej 
człowieka, któremu podporządkowane są rozumowe racje. Jeśli nawet można 
je podać, nie odgrywają one znaczącej roli w hierarchizowaniu wartości164. 
Niewątpliwie kształtowanie hierarchii wartości nie jest tylko sprawą czysto teo-
retycznego myślenia człowieka, dotyka ono bowiem indywidualnej sfery ludz-
kiego logosu i ethosu, co ujawnia się w wymiarze indywidualnym, kulturowym, 
moralnym i społecznym życia ludzkiego. Niemniej jednak, każda hierarchia 
wartości, leżąca u podstaw ludzkich działań, winna mieć charakter racjonalny. 
Potrzeba racjonalnego ujęcia porządku moralnego jest tym bardziej widoczna 
w kontekście tendencji relatywistycznych, emotywistycznych, skrajnie subiek-
tywistycznych czy sytuacyjnych. Każdy rodzaj działań człowieka potrzebuje 
dla swojego urzeczywistniania się obiektywnej przestrzeni aksjologicznej. 
Obiektywność ta urzeczywistnia się jednak w podwójny sposób: albo na fun-
damencie poznawanej przez człowieka i afirmowanej prawdy o obiektywnym 
porządku moralnym, albo poprzez indywidualną obiektywizację fikcyjnych, 
subiektywnych i sytuacyjnych hierarchii ważności i wartości, tworząc tylko 
namiastkę obiektywnej przestrzeni moralności i komunikowanych warto-
ści, w której niestety wielu ludzi kształtuje porządek swojego świata wartości 
w nieświadomości jego ulotności i fikcyjności. Z powyższych analiz wynika, 
że porządek wartości i dóbr posiada osobowo-egzystencjalny wymiar, a to 
oznacza, iż ma istotne znaczenie dla kształtowania wszystkich wymiarów życia 
człowieka. Najogólniej mówiąc, to właśnie on decyduje o kształcie i jakości 
ludzkiego bytowania i działania, o stylu życia, stanowiącym wskaźnik jakości 
urzeczywistnianego człowieczeństwa. „Wartości – pisze Kazimierz Popielski – 
wiążą ludzką egzystencję z życiem, aktywizują przebieg relacji międzyludzkich 
i są przedmiotem odniesienia dla jednostki. Przyciągają i otwierają na rzeczy-
wistość, zobowiązują ją i ukierunkowują. W tym znaczeniu można o nich 
orzekać w  terminach rzeczywistości, które umożliwiają jednostce proces 

163 Por. A. Baczyński, Telewizja a świat wartości, Kraków 2003, s. 29n.
164 Por. M. Scheler, Człowiek w epoce zacierania się przeciwieństw, w: Pisma z antropologii filozoficz-
nej i teorii wiedzy, red. M. Scheler, Warszawa 1987, s. 213–215; J. Curran, J. Seaton, Power without 
Responsibility. The Press and Broadcasting in Britain, London 1997, s. 101n; P. Dahlgren, Television 
and the Public Sphere, London 1995, s. 189n.
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autotransformacji i podejmowania decyzji”165. Znaczenie i rola porządku 
wartości w życiu człowieka są nie do przeceniania, a ich obiektywne i uni-
wersalne kryteria kształtowania i urzeczywistniania nie dadzą się podważyć 
przez jakikolwiek relatywizm czy subiektywizm aksjologiczny. „Argumenty 
relatywizmu i subiektywizmu posiadają tę słabą stronę praktyczną, że nie są 
w stanie wykorzenić głęboko zakorzenionego w powszechnej świadomości 
przeświadczenia, które w codziennym życiu nakazuje nam liczyć się z warto-
ściami jako z czymś realnym, rzeczywiście występującym w otaczającym nas 
świecie”166. W personalistycznym porządku wartości, na którym budowana 
jest etyka, nie chodzi tylko o przeświadczenie o ważności hierarchii wartości, 
ale bardziej o prawdę o istnieniu obiektywnej hierarchii ważności, opartej na 
prymacie osoby ludzkiej.

***

Dla wielu ludzi postęp cywilizacyjno-techniczny, mający służyć dobru czło-
wieka, bywa kojarzony czy utożsamiany z „postępem moralnym”, rozumia-
nym jako „przewartościowanie” porządku moralnego i wyzwolenie człowieka 
z obiektywnego świata wartości i uniwersalnej normatywności. W myśl takich 
tendencji zacofani są zarówno ludzie pozbawieni dostępu do nowoczesnych 
zdobyczy cywilizacyjnych, jak i ci, którzy trzymają się obiektywnych norm 
moralnych. W  imię dobra człowieka i  przyszłości ludzkości należy się 
przeciwstawić tym negatywnym tendencjom i tak stymulować, przemiany 
cywilizacyjne, by służyły one prawdziwemu dobru człowieka, by nie tylko 
wiązały się z tworzeniem coraz lepszych warunków życia godnego człowieka, 
ale także z integralnym patrzeniem na całego człowieka i jego uczestnictwa 
w dobru wspólnym. Przemiany takie zależą w dużej mierze od zaakceptowania 
w różnych wymiarach ludzkiego życia prymatu osób nad rzeczami, prymatu 
etyki nad techniką oraz prymatu tego, co uniwersalne i obiektywne nad tym, 
co jest fragmentaryczne i względne. Wyzwolenie człowieka nie polega na 
tym, że uwalniając się z personalistycznych więzi i obiektywnego porządku 
moralnego, podporządkowuje się on nowym, subiektywnym, ulotnym, często 
irracjonalnym sposobom wartościowania, które pozbawiają go w imię abso-
lutnej wolności trwałego fundamentu duchowego rozwoju. Urzeczywistnianie 

165 K. Popielski, Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi, w: Wartości – człowiek – sens. Studia z psycho-
logii egzystencjalnej, red. K. Popielski, Lublin 1996, s. 62.
166 Por. W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, 
Kraków 1996, s. 32n; K. Chałas, Wychowanie ku wartościom, Kielce 2003, s. 29n.
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ludzkiej wolności i prawdziwe wyzwolenie człowieka – z perspektywy perso-
nalistycznej – polega na coraz pełniejszym samostanowieniu siebie w praw-
dzie o wartościach i powinnościach, które mają wymiar obiektywny. Dlatego 
można powiedzieć w kontekście prymatu osoby i  jej obiektywnego świata 
wartości, że etyka personalistyczna jest w zasadzie etyką mądrych, racjonal-
nych, odpowiedzialnych wyborów, służących „byciu więcej” człowiekiem.



R o z d z i a ł  I I

MEDIA PRZESTRZENIĄ 
WARTOŚCI





1.  
Media przestrzenią moralności

Podmiotowość moralności

Przestrzeń mediów ma nie tylko charakter aksjologiczny, ale jest także 
przestrzenią moralności, czyli przestrzenią ludzkich działań analizowanych 
w perspektywie dobra. Dlatego nie można w pełni zrozumieć mediów ani 
też poznać ich funkcjonowania, ani też opisać procesów zachodzących w tym 
obszarze bez uwzględnienia tego faktu. Przestrzeń medialna ma nie tylko 
wymiar przedmiotowy, obejmujący całokształt mediów jako środków komu-
nikacji, ale przede wszystkim ma wymiar podmiotowy, związany z obecnością 
człowieka i całokształtem jego ludzkich działań. Działania medialne, które są 
przedmiotem naszych refleksji w niniejszym opracowaniu mają również swoje 
charakterystyczne cechy, wynikające z samej istoty komunikacji i przekazu 
medialnego. W obszarze mediów obecni są ludzie tworzący, przekazujący 
i odbierający określone treści. Ta obecność wiąże się z całym bogactwem 
wartości moralnych, zakorzenionych w ich osobowym wnętrzu i urzeczy-
wistnianych poprzez ich wybory i konkretne działania. Współtworzą one 
przestrzeń moralności związanej z mediami. Przedmiotem naszych analiz 
są media ujmowane jako przestrzeń ludzkich działań moralnych. To pod-
miotowe ujęcie mediów, uwidacznia jeszcze bardziej fakt, że tylko człowiek 
jest podmiotem wartości moralnych, dlatego analiza moralności w mediach, 
będąca przedmiotem niniejszego artykułu, ma na celu pokazać integral-
ny związek dobra i zła obecnego we współczesnych mediach z wyborami 
i działaniami ludzi, w różny sposób obecnych i działających w mediosferze. 
Wszelkie dobro i  zło medialne nie jest zatem zakorzenione w pierwszo-
rzędnie w przedmiotowych i systemowych uwarunkowaniach mediów, ale 
przede wszystkim w ludzkich działaniach, kształtujących te uwarunkowania 
i dokonujących się w tych uwarunkowaniach. Mediosfera kształtowana przez 
ludzkie działania jest tym samym przestrzenią podmiotowej obiektywizacji 
wartości. Problematyka medialnej obiektywizacji wartości będzie kolejnym 
polem naszych analiz. W tym kontekście analiz ujawnia się wyraźnie potrzeba 
troski o wartości zagrożone medialnie. Jednym z narzędzi tej troski jest etyka 
mediów, która wyrasta z podstawowej troski o człowieka i jego świat wartości, 
troski o tworzenie i zachowanie podstawowych uwarunkowań medialnych, 
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umożliwiających integralny rozwój duchowy człowieka i kształtowanie się 
właściwych relacji osobowych, tworzących wspólnotę. Tak rozumiana ety-
ka, zarówno w swoich fundamentach, jak i zadaniach, stanowi perspektywę 
naszych analiz moralności w świecie mediów. Ta perspektywa etyczna daje 
możliwość zarówno wglądu w aksjologiczno-antropologiczne podstawy ety-
ki mediów, jak również pozwala dostrzec najważniejsze problemy moralne 
współczesnej mediosfery, którym etyka mediów stara się zaradzić. Te dwa 
spojrzenia stanowią cel niniejszych analiz.

Moralność w mediosferze

Działanie ludzkie nie jest nigdy działaniem w próżni, ale zawsze związane jest 
z dobrem w sposób pozytywny, negatywny lub czasem moralnie obojętny. 
Przestrzeń komunikacji medialnej jest przestrzenią wielorakich ludzkich decy-
zji, wyborów i działań, dlatego też jest przestrzenią moralności. „Moralność 
bowiem sama jest życiem i dziedziną życia, wiąże się z działaniem człowieka. 
Twórcą moralności jest więc człowiek przez swoje działanie. Tworzy ją i współ-
tworzy między innymi przez to, że wpływa na czyny innych ludzi”1 – jak 
pisze Wojtyła. Podmiotowym odniesieniem moralności jest zawsze człowiek. 
Moralność można określić jako przestrzeń faktycznych wyborów, dzia-
łań, postaw, wartościowań, poglądów w kontekście czy w relacji do dobra 
człowieka, ale także jako przestrzeń wartości, norm, powinności i wzorów 
postępowania, poznanych i akceptowanych przez jednostkę lub jakąś grupę 
społeczną. Każdy obszar ludzkich działań posiada swoją specyfikę, tworząc 
specyficzny ethos. Szeroko pojętą teorią etosu, teorią moralności jest etyka. 
Inaczej mówiąc, etyka jest teorią wartości moralnych. Analizując media jako 
przestrzeń moralności, należy uwzględnić w punkcie wyjścia przede wszystkim 
dwa ważne elementy. Najpierw należy uznać fakt moralności, fakt istnienia 
wartości moralnych jako podstawowy fundament etyki mediów. Sam fakt 
istnienia moralności oraz medialnych działań człowieka, jako istoty moralnie 
wartościującej, wraz ze wszystkimi ich skutkami, stanowi punkt wyjścia etyki 
mediów. Drugim podstawowym założeniem jest akceptacja istnienia obiek-
tywnych wartości moralnych, związanych z osobą ludzką jako ich podmio-
tem zakorzenienia i urzeczywistniania2. Obiektywność wartości moralnych 

1 K. Wojtyła, Elementarz etyczny, dz. cyt., s. 21.
2 Podstawowym wyznacznikiem różnic pomiędzy orientacjami etycznymi oraz koncepcjami etyki 
jest rozumienie wartości moralnych. Nie będę jednak wchodzić w  szczegółowe dyskusje i  anali-
zy różnych kierunków etycznych, dotyczących statusu istnienia, roli i  funkcjonowania wartości 



R o z d z i a ł  I I  –  Media przestrzenią wartości 125

zakłada, że istnieją one w człowieku jako swoim podmiocie, jako wartości 
odkrywane i urzeczywistniane. Nie są zatem subiektywnym wytworem czło-
wieka, jego różnych subiektywnych doświadczeń i przeżyć, ale są rzeczywi-
stością moralną, istniejącą niezależnie od ludzkiego poznania. Obiektywność 
wartości moralnych domaga się uznania także określonej hierarchii wartości, 
opartej na obiektywnej prawdzie o wartościach. Obiektywny charakter war-
tości nie jest alternatywą dla subiektywności ich emocjonalnego przeżywania, 
dla intuicji i wrażliwości moralnej i w żaden sposób nie wyklucza ważnej, 
subiektywnej sfery ich doświadczania, przeżywania i urzeczywistniania. Taki 
charakter wartości moralnych nie redukuje dobra tylko do sfery odczuć 
i przeżyć, ale odsłania czy przywraca prawdziwą rolę człowieka w odkrywaniu 
i realizacji tych wartości. Odkrywana i poznawana przez człowieka prawda 
o tych wartościach stanowi podstawę porządku moralnego i obiektywnej 
normatywności etycznej3.

Osobowe urzeczywistnianie wartości moralnych

Człowiek jako osoba jest podmiotem wartości moralnych. Etyka personali-
styczna bardzo mocno akcentuje ściśle osobowy charakter wartości moralnych. 
Wartości moralne są tymi wartościami, które przede wszystkim decydują 
o wartości ludzkiego działania, o jakości ludzkiego życia indywidualnego 
i społecznego, a pośrednio o wartości „kwalitatywnej” samego człowieka. 
„Wartości moralne – dobro i zło – stanowią nie tylko wewnętrzną właściwość 

moralnych w życiu ludzkim. Punktem wyjścia  analiz jest filozofia personalizmu. Dlatego etyka 
personalistyczna jest także perspektywą teoretycznych ocen i wartościowań różnych koncepcji war-
tości moralnych. Nie wchodzę też w dyskusję z konkretnymi koncepcjami etyk czy też szeroko 
rozumianego amoralizmu i relatywizmu moralnego, odrzucających niezmienne i uniwersalne pra-
wa i wartości moralne (M. Stirner, P. Sartre, Z. Bauman, C. Geertz). Nie można też się zgodzić 
z konwencjonalizmem moralnym, budującym etykę na tak zwanym konsensusie ludzi, odwołują-
cym się do różnych kryteriów. Redukcjonizm etyczny reprezentują zwolennicy biologizmu, psycho-
logizmu, subiektywizmu i socjologizmu, którzy sprowadzają zjawiska moralne i związane z nimi 
wartości jedynie do struktur biologiczno-materialnych (Z. Freud, K. Marks, F. Nietzsche). Swoistą 
postawę wobec moralności zajmują zwolennicy utylitaryzmu (J. Bentham, J.S. Mill), którzy kate-
gorie moralne podporządkowali wymogom interesów i korzyści indywidualno-społecznych. Dla 
intuicjonizmu (G.E.  Moore) wartość jest prostą i  nieempiryczną cechą przedmiotu, ujmowaną 
wprost aktem intuicji. Podobne stanowisko przyjmują fenomenologowie (M. Scheler, N. Hart-
mann). Emotywizm zaś, którego głównym źródłem jest filozofia neopozytywistyczna, eksponuje 
niedefiniowalność terminów wartościujących, ponieważ brak jest dla nich empirycznych desygna-
tów. Nihilizm aksjologiczny odrzuca istnienie wartości moralnych, a akognitywizm aksjologiczny 
neguje możliwość ich poznania. Por. A. Pieper, Einführung in die Ethik, Tübingen–Basel 2003, 
s. 185–288; Handbuch Ethik, Hrsg. M. Düwell, Ch. Hübenthal, M.H. Werner, Stuttgart 2002, 
s. 25–242.
3 Por. M. Drożdż, Osoba i media…, dz. cyt., s. 415–425, 428–436.
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ludzkich czynów, ale mają również to do siebie, że człowiek właśnie jako osoba 
poprzez te moralnie dobre lub złe swoje czyny sam staje się dobry lub zły”4. 
I to jest istota moralności. Tylko na takim fundamencie można konstruować 
personalistyczną etykę komunikacji. Etyka taka zasadniczo „zakłada osobę 
ze względu na czyny, którym bezpośrednio przysługuje wartość moralna”5.

Urzeczywistnianie wartości moralnych dokonuje się w osobie i poprzez 
osobę ludzką. Człowiek jako osoba stanowi podstawowe uwarunkowanie 
urzeczywistniania się wartości moralnych. To wszystko, co konstytuuje osobę 
ludzką, co stanowi o jej wartości ontycznej i godności ludzkiej, a więc racjo-
nalność poznania i działania, osobowa podmiotowość, duchowa tożsamość, 
wolność we wszystkich jej wymiarach, zdolność do transcendencji, tworzą 
przestrzeń osobowych uwarunkowań realizacji wartości moralnych. Wartości 
moralne wyrażają się także poprzez osobę, poprzez jej wolność i rozumność. 
Oznacza to uznanie zdolności człowieka do samoświadomości i samokontroli, 
a także sprawności woli, prowadzących do „samostanowienia” i „samoposia-
dania” oraz „samopanowania”6. Jeśli więc któryś z tych faktorów osobowych 
uwarunkowań zostanie zanegowany, to równocześnie zostaje przekreślona 
możliwość urzeczywistniania się moralności, a zatem nie można na takich 
założeniach tworzyć sensownej etyki komunikacji. Personalizm akcentuje 
mocno i afirmuje wartość i godność osoby ludzkiej, jako podstawową wartość 
w działaniach i relacjach międzyludzkich, opartych na wzajemnej afirmacji 
godności osoby. W centrum działania osoby ludzkiej jako podmiotu działa-
nia moralnego nie jest w pierwszym rzędzie ani powinność, ani norma, ani 
wartość, lecz konkretny człowiek, traktowany jako osoba. Godność i war-
tość osobowa działającego człowieka oraz tego, którego to działanie dotyczy, 
pozwalają odkrywać przestrzeń wzajemnych powinności moralnych, opar-
tych na prawdzie o wartościach. „Człowiekowi chodzi o wartość. Bowiem 
w człowieku wartość stała się osobą. […] Wszystkie wymienione przez nas 
wartości są dlatego wartościami, że są czymś dla osoby ludzkiej i ze względu 
na osobę”7. Nie oznacza to oczywiście, że człowiek jest absolutnym punktem 
odniesienia aksjologicznego i twórcą wartości. Personalizm podkreśla obiek-
tywny charakter wartości oraz ich ostateczne uzasadnienie i odniesienie do 
osobowej Transcendencji.

4 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 16.
5 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 15.
6 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 38n., 109n.
7 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, red. D. von Hildebrand i in., Poznań 
1982, s. 86.
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Drugi rodzaj uwarunkowania moralności związany jest także z osobą 
i dotyczy warunków urzeczywistniania się człowieczeństwa w przestrzeni 
zewnętrznego świata jako przestrzeni wolnych ludzkich czynów. Źródłem 
realizacji wartości moralnych jest bowiem twórcza aktywność człowieka dzia-
łającego w świecie8. Wartości moralne urzeczywistniają się poprzez ludzkie 
działanie, a więc takie czyny, które są świadome i wolne. Wszystkie koncepcje 
mediów, które w jakikolwiek sposób naruszają lub negują te warunki, nie 
pozwalają jednocześnie na urzeczywistnianie się wartości moralnych, przekre-
ślając tym samym przestrzeń mediów jako przestrzeń moralności. Moralność, 
będąca tworem ludzkiego racjonalnego działania medialnego, zakłada istnie-
nie takich zewnętrznych uwarunkowań przedmiotowych i podmiotowych, 
które gwarantują realizację wolności i racjonalności człowieka. Wszystkie takie 
koncepcje, które są oparte na deterministycznej wizji człowieka i irracjonal-
ności, na przykład determinizm technologiczny czy postmodernistyczne wizji 
mediów, już w punkcie wyjścia uniemożliwiają realizowanie się podstawowego 
warunki moralności, jakim jest racjonalność ludzkiego działania i wolne urze-
czywistnianie się człowieczeństwa.

Wszystkie te osobowe uwarunkowania stanowią podstawę do zaistnienia 
koniecznych warunków moralnego działania, a więc zdolności etycznego 
wartościowania w sumieniu, opartego na prawdzie poznania oraz wewnętrznej 
odpowiedzialności człowieka, opartej na wolności wyboru i działania. Można 
zatem powiedzieć, iż tylko wolne, świadome, oparte na poznaniu wartości 
działanie może być działaniem w pełni odpowiedzialnym i prowadzić do 
urzeczywistnienia wartości moralnych9. „Tylko działanie które zakłada jako 
działacza osobę – stwierdziliśmy, że tylko takie zasługuje na nazwę «czyn» – 
odznacza się moralnością”10 – pisze Wojtyła. Nie można więc budować etyki 
bez solidnych założeń antropologicznych. Personalizm gwarantuje dobry 
i uniwersalny fundament antropologiczny pod etykę mediów, która jako 
taka skutecznie może chronić wartość i godność człowieka w przestrzeni 
współczesnych mediów.

Etyka mediów, jak i cała etyka, koncentruje się wokół podstawowej warto-
ści moralnej, jaką jest dobro. „Jest ona praktyczną nauką o działaniu człowieka 
o jego postępowaniu, ale chodzi w niej właściwie o to, jak działaniu temu 
czy postępowaniu nadać wartość obiektywnego dobra”11 – twierdzi Wojtyła. 

8 Por. W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie..., dz. cyt., s. 56.
9 Por. A. Baczyński, Telewizja a świat wartości, dz. cyt., s. 43.
10 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 15.
11 K. Wojtyła, Elementarz etyczny, dz. cyt., s. 72.
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Człowiek doświadcza różnych wartości, ale swoimi czynami realizuje dobro. 
Etyka mediów uczy, w jaki sposób człowiek może i powinien swoim wszyst-
kim działaniom w obszarze mediów nadawać wartość obiektywnego dobra, 
związanego z urzeczywistnianiem własnego człowieczeństwa, z poszanowa-
niem wartości i godności innych osób oraz realizowaniem różnych kategorii 
dóbr wewnętrznych i zewnętrznych w całej przestrzeni kultury. Skoro kultura 
medialna jako całokształt ludzkich zachowań i działań w obszarze mediów 
jest przestrzenią moralności, to winna ona – opierając się na etyce – respek-
tować i realizować fundamentalne wartości moralne i osobowe powinności: 
prawo do życia i do wszechstronnego rozwoju, wolność i odpowiedzialność, 
sprawiedliwość i miłość, pracę i własność, poszanowanie prawdy itp. Kultura 
duchowa, wywodząca się przede wszystkim z wartości moralnych, najściślej 
złączonych z poznawczymi i estetycznymi, umacnia i rozwija wewnętrzną 
dojrzałość człowieka, umacnia i doskonali prawdziwie ludzkie relacje komu-
nikacyjne z innymi, pozwala komunikować prawdziwe wartości. Człowiek 
jako osoba ze swej natury nastawiony jest na dobro. W świetle takiego ujęcia 
wartości moralnych i celu ludzkiego działania wszelkie działania medialne 
winny urzeczywistniać dobro osoby, a więc w pierwszym rzędzie samą osobę.

Medialna obiektywizacja wartości

Świat wartości moralnych nie jest człowiekowi dany w całym swoim bogac-
twie. Odsłania się mu powoli i urzeczywistnia przez jego działania o tyle, o ile 
uczy się „obiektywizować” poznawane wartości i włączać je w swoje pragnienia 
i potrzeby. Dlatego też odkrywanie, uczenie się, wyrabianie w sobie przedmio-
towych zainteresowań, wartości – to istotne elementy spełnionego ludzkiego 
życia. Człowiek jako osoba realizuje siebie poprzez internalizację wartości i ich 
porządku. Swoistą cechą widzenia wartości moralnych jest to, że nie postrze-
gamy ich w jakiejś izolacji, lecz w całym kontekście aksjologicznym i porządku 
hierarchicznym. Nie ulega też wątpliwości, że w procesach odkrywania i pozna-
wania tego kontekstu i porządku wartości uczestniczą dziś aktywnie media. 
Ten niewątpliwy fakt posiada też swoje odzwierciedlenie w etyce mediów. 
Media bowiem mają ogromny wpływ na interioryzację porządku moralnego, 
zwłaszcza poprzez preferencje określonych wartości w bardzo intensywnym 
kontekście emocjonalno-przeżyciowym. Współczesne media operują w kształ-
towaniu świata wartości moralnych przede wszystkim tak zwanym nośnikiem 
atrakcji. Kształtują one ludzkie postawy moralne i ludzką sprawczość poprzez 
siłę „atrakcyjności” lub „nieatrakcyjności” określonych wartości moralnych. 
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Pomiędzy sprawczością osoby, a więc zdolnością wyboru i działania człowieka, 
a  jego sferą przeżyć emocjonalnych istnieje ścisła zależność. Myśl Wojtyły 
w tym względzie można z powodzeniem odnieść do założeń etyki mediów. 
„Napięcie pomiędzy sprawczością osoby a emotywnością pochodzi stąd, że 
dynamika emocji wnosi samorzutne skierowanie do pewnych wartości. Skie-
rowanie to posiada charakter atrakcji lub repulsji – i tylko w tym pierwszym 
wypadku można mówić o skierowaniu «do», w wypadku drugim wręcz prze-
ciwnie. O ile emotywne skierowanie «do» wskazuje na pewną wartość, o tyle 
repulsja, skierowanie «od», wskazuje na przeciw-wartość, na jakieś zło. Tak 
więc, cały dynamizm emotywny wnosi wraz z sobą w pewną spontaniczną 
orientację, wprowadza człowieka w wyraźnie przeciwstawny układ dobra 
i zła. […] Na gruncie tej właśnie orientacji rozgrywa się też główne napięcie 
pomiędzy spontaniczną emotywnością tejże natury a osobową sprawczością, 
czyli samostanowieniem”12. Medialne oddziaływanie aksjologiczne na sferę 
emocjonalną może wywoływać dylematy etyczne w sferze samostanowienia 
człowieka. Prymat wartości poznawczych związanych z ludzką racjonalnością, 
preferowany przez etykę mediów, pozwala jednak włączać emocjonalne prze-
żywanie wartości w racjonalną prawdę o wartościach, która stanowi dopiero 
prawdziwe kryterium wartościowania etycznego. 

Media stają się nośnikami wartości moralnych poprzez ludzi i ich postawy, 
zachowania oraz gotowe wzory postępowania. Mówiąc językiem Wojtyły, 
można stwierdzić, że wartości moralne wyrażają się „w czynie osoby” – sam 
człowiek ukazuje się niejako „w oknie swego czynu”13. Etyka daje możliwość 
wglądu w siebie, w swoją sferę wartości moralnych poprzez sądy sumienia. 
Podjęte w ten sposób działanie odsłania osobę, otwiera w pewnym sensie 
okno duchowej budowli osoby. Działanie otwiera również okno osoby na 
poznanie wartości. Świat wartości jest zawsze otwarty dla człowieka, to tylko 
od samego człowieka zależy, od jego dyspozycji woli i możliwości poznaw-
czych, czy ten świat będzie dla niego czytelny. Świat pozytywnych wartości 
otwiera się przed człowiekiem najczęściej w aktach radości, smutku, czci, 
pogardy, miłości, nienawiści, strachu, nadziei, rzadziej zaś w przeżywaniu 
przyjemności, zwłaszcza zmysłowych. Czasem pojawia się swoisty paradoks, 
polegający na tym, że człowiek, który celem swego życia i swoich działań 
czyni przeżywanie przyjemności, rzadko doświadcza owego głębokiego stanu 
zadowolenia, który nazywamy radością. Radości doświadcza tylko ten, komu 

12 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 272–273.
13 T. Styczeń, Objawiać osobę… Karol Wojtyła: etyk wśród etyków urzeczonych osobą (Mistrz widzia-
ny oczyma ucznia), „Ethos” 1997, nr 37, s. 19n.
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świat wartości otwiera się w całym swym bogactwie i kto jest zdolny, cieszyć 
się autentycznie dobrem, prawdą, pięknem oraz tymi wszystkimi wartościami, 
które afirmują godność człowieka14. Zdolność widzenia wartości moralnych 
wzrasta wraz z gotowością do ich przyjęcia; i odwrotnie – zdolność ta słab-
nie, jeśli gotowość taka i otwartość człowieka nie istnieje. Jednym z waż-
nych sposobów odkrywania wartości moralnych jest doświadczenie postaw, 
zachowań i świadectw moralnie godnych człowieka. Można powiedzieć, że 
doświadczana postawa moralna – z etycznego punktu widzenia – potwierdza 
prawdziwość poznanej wartości moralnej oraz wzmacnia pewność przeko-
nań moralnych. Daje łatwość łączenia spostrzeżeń, wglądów aksjologicznych, 
rozumowych sądów, pewności przekonań i tym samym pomaga porządkować 
i odpowiednio hierarchizować wartości – umożliwiając osobie ludzkiej wła-
ściwe poznanie i interpretację komunikowanych wartości i prezentowanych 
medialnie znaków.

Zadaniem etyki mediów byłaby także analiza postaw moralnych repre-
zentowanych przez świat mediów. Opis tych zjawisk nie służyłby w żadnym 
wypadku do kształtowania normatywności moralnej, ale raczej ukazałby 
aktualność normy personalistycznej i potrzebę stosowania opartych na niej 
zasad etycznych w określonych obszarach oddziaływania mediów, najbardziej 
narażonych na manipulację postawami moralnymi. O postawach moralnych 
preferowanych przez media mówi się czasem w kontekście opisu przemian 
kulturowych, w związku z procesami socjalizacji, konsumpcyjnego stylu życia, 
indyferentyzmem kulturowym, procesami globalizacyjnymi, komercjalizacją 
i liberalizacją przestrzeni medialnej. Często powodem ostrych i sprzecznych 
dyskusji są preferencje skrajnych i negatywnych postaw i wzorców moral-
nych niektórych mediów. W ocenie tych zjawisk i postaw, nierzadko pato-
logicznych, stosuje się często niepersonalistyczne kryteria wartościowania. 
Wyprowadza się je przeważnie z gotowych wzorców moralnych, funkcjonu-
jących w kulturze ludzkich postaw, z opisu medialnych faktów moralnych 
czy też innych subiektywno-psychologicznych oraz społeczno-kulturowych 
uwarunkowań. Postawy moralne redukuje się czasem tylko do sfery przeżyć 
i  nastawień aksjologiczno-emocjonalnych. Wyrazem takich poglądów są 
pewne definicje postaw. Jedna z nich, nawiązując do klasycznych określeń 
psychologii społecznej Gordona Allporta, mówi, że „postawą pewnego czło-
wieka wobec określonego przedmiotu jest ogół względnie trwałych dyspozycji 
do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego reagowania oraz ewentualnie 

14 Por. R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000, s. 31; T. Styczeń, Objawiać osobę, 
dz. cyt., s. 19n.
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towarzyszących tym emocjonalno-oceniającym dyspozycjom względnie trwa-
łych przekonań o naturze i własnościach tego przedmiotu i uwzględnienie 
owych trwałych dyspozycji do zachowania się wobec tego przedmiotu”15. 
Definicja ta przypisuje kontekstowi emocjonalno-oceniającemu podstawowe 
znaczenie w wartościowaniu postaw. Kryterium afektywności, niekoniecz-
nie zawierające wiedzę o przedmiocie i jego wartości, jest więc czynnikiem 
konstytuującym postawę. Personalistyczna perspektywa etyczna docenia 
wszelkie analizy psychologiczne i społeczne, dotyczące postaw moralnych, 
ale sprzeciwia się daleko idącym tendencjom psychologizacji lub socjolo-
gizacji wartościowania etycznego postaw moralnych. Uznaje ona prymat 
osobowych kryteriów wartościujących postawy moralne, nie umniejszając 
w żaden sposób psychologicznych i socjologicznych badań postaw, uznając 
je za ważny, ale niewystarczający kontekst wartościowania etycznego postaw 
moralnych człowieka. Człowiek powinien posługiwać się w swych wyborach 
i w swym działaniu jasnymi i czytelnymi kryteriami, mającymi charakter 
obiektywny i uniwersalny, a takich kryteriów dostarcza jedynie metafizy-
ka osoby ludzkiej. Dlatego też postawy moralne winny być kształtowane 
i wartościowane na fundamencie prawdy o wartościach. Mówiąc, że postawa 
jest względnie trwałą dyspozycją w stronę dobra (wartości), należy dodać, 
iż jest ona złączona z trwałymi przekonaniami względem tego, co powinno 
być wybrane, a co powinno być w imię prawdy o wartościach odrzucone. 
Przekonania moralne nie są wynikiem subiektywnych odczuć i przeżyć, ale 
są ugruntowane na prawdzie. Możemy więc powiedzieć, że postawy moralne 
są kształtowane przez wiedzę o przedmiocie emocjonalnego zaangażowania 
i wolne zorientowanie woli ku niemu. Zarówno wiedza, jak i nastawienie 
woli są oparte na prawdzie o poznanym dobru. Taka jest struktura postaw 
moralnych. „Struktura ta urzeczywistnia się dzięki różnym sprawnościom. 
Sprawności bowiem z istoty swej zmierzają do podporządkowania samorzut-
nej emotywności podmiotowego «ja» samostanowieniu tegoż «ja». Zmierzają 
więc do podporządkowania podmiotowości względem sprawczości osoby. 
Czynią to jednakże w ten sposób, ażeby do maximum wykorzystać energię 
emotywną, a nie by ją tylko tłumić”16. Osoba ludzka stanowi podmiot inte-
gracyjny wszystkich sfer ludzkiego zaangażowania moralnego, dlatego trzeba 
stwierdzić, że każda postawa moralna jest skutkiem sprawczości osoby jako 
integralnego podmiotu moralnego.

15 S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, w: Teorie postaw, red. 
S. Nowak, Warszawa 1973, s. 19 i 23.
16 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 274.
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Każdy człowiek, uczestniczący w przestrzeni mediów, staje nieustannie 
w obliczu dokonywania wyborów wartości lub antywartości. Wynika to z fak-
tu, że media nie są niczym innym, jak wielkim areopagiem wymiany dóbr 
i wielką przestrzenią komunikowania bardzo różnych wartości. Przeważnie 
są to wartości preferowane w oparciu o dominujące w określonym miejscu 
i czasie tendencje kulturowo-medialne i cywilizacyjne, np. komercjalizację, 
globalizację, ideologizację, umasowienie kultury, popularyzację kultury itp. 
Konkretne wybory i działania człowieka, realizowane w konkretnej przestrze-
ni komunikowanych medialnie wartości, nie tylko wpływają na aktualne 
wymiary samostanowienia, samopanowania i urzeczywistniania się jego czło-
wieczeństwa, ale i rzutują także na kształtowanie się jego postaw moralnych 
w przyszłości. Chodzi więc o to, aby wszystkie wybory i działania były świa-
dome i racjonalne, wolne i odpowiedzialne, żeby u ich podstaw znajdowała 
się zinterioryzowana prawda o wartościach i  ich obiektywnym porządku. 
Takim wyborom winna służyć etyka mediów. W działaniach medialnych, tak 
jak w każdym ludzkim samostanowieniu, ważną rolę odgrywa interioryzacja 
prawdy o wartościach i  ich porządku, która z etycznego punktu widzenia 
wpisuje się właśnie w kształtowanie ludzkich postaw, stanowiąc wewnętrzną 
motywację i podstawę wartościowania wyboru i działania. Odkrywanie praw-
dy o porządku wartości wiąże się z racjonalnym wysiłkiem klasyfikowania 
wartości. Klasyfikacja jest wynikiem racjonalnego poznania i refleksji, a także 
wynika z doświadczeń moralnych utrwalonych egzystencjalnie w postawach 
i decyzjach sumienia17. Medialne preferencje moralne, o tyle mogą w decydu-
jący sposób wpływać negatywnie na kształt hierarchii wartości w człowieku, 
o ile zrezygnuje on z własnego wysiłku poznawania prawdy o porządku moral-
nym i podda się bezwolnie czynnikom, utrwalającym w jego doświadczeniach 
egzystencjalnych wzorce fałszywych i negatywnych postaw moralnych.

Wartość moralna jest niejako „wcielona” w osobę, wyraża się poprzez jej 
czyny i postawy. Osoba nie tylko komunikuje wartości przez swoje działania 
medialne, ale sama staje się medium komunikującym dobro lub zło. To właśnie 
osoba dociera do świata ludzkich idei i wartości, do świata zmysłów, psychiki 

17 Należy zaznaczyć, że u podstaw klasyfikacji wartości znajdują się cztery zasady. (1) Wartości 
nie występują w próżni, lecz są najściślej złączone ze stylem życia człowieka, z jego zachowaniami, 
a przede wszystkim z akceptowanymi normami moralnymi, celami bezpośrednimi i pośrednimi, 
zainteresowaniami, uczuciami, aspiracjami; (2) Akceptacja własnych wartości prowadzi do akcepta-
cji wartości innych ludzi; (3) Z faktu ludzkiego rozwoju i doskonalenia osobistego wynika potrzeba 
głębszego wnikania w  to, co wiąże się dla osoby z przeżyciami pozytywnymi, a  eliminuje treści 
negatywne; (4) Integracja osoby w czynie nie jest niczym innym jak integracją poprzez wartości 
moralne. Por. P. Oleś, System klasyfikacji wartości: założenia, zastosowanie, przegląd niektórych tech-
nik, „Roczniki Filozoficzne” 1983, z. 4(31), s. 80–81.
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i wewnętrznego świata ducha, to osoba dotyka wolności i odpowiedzialności. 
A więc tylko osoby komunikują i przekazują wartości moralne i tylko one są 
za nie odpowiedzialne. Jeśli przyglądniemy się przestrzeni wartości w kulturze 
medialnej, możemy tam odnaleźć trzy kategorie wartości. Pierwszą stanowią 
wartości hedonistyczne, takie jak: zabawa, wygoda, konsumpcja i związana 
z nimi przyjemność. Drugą grupę stanowią wartości witalne: zdrowie, uro-
da, atrakcyjny wygląd, młodość. Trzecią zaś grupę tworzą wartości moral-
no-ekonomiczne, takie jak: pieniądz, praca, oszczędność i związany z nimi 
sukces. Łatwo jest więc zauważyć, że wartości te nie wyczerpują bynajmniej 
najważniejszych wartości duchowych i pozytywnych postaw moralnych18. 
Nie chodzi jednak tylko o poszerzanie zakresu i kategorii wartości o takie, 
które będą doskonalić człowieka w jego godności i człowieczeństwie, ale – 
z punktu widzenia etyki mediów – chodzi również, i przede wszystkim, o to, 
aby wszystkie wartości obecne w przestrzeni mediów miały swoje osobowe 
zakorzenienie, bo tylko wtedy wszystkie one, odniesione i zweryfikowane 
w wartości i godności człowieka, będą kształtować pozytywne postawy moral-
ne i służyć dobru jednostek i wspólnoty.

Wartości w medialnym etosie

U podstaw personalistycznej etyki mediów tkwi podstawowa troska o czło-
wieka i jego świat wartości, troska o tworzenie i zachowanie podstawowych 
uwarunkowań medialnych, umożliwiających integralny rozwój duchowy 
człowieka i  kształtowanie się właściwych relacji osobowych, tworzących 
wspólnotę. Założenie to, będące także podstawowym celem etyki mediów, 
odsłania swoją szczególną aktualność w obliczu wyzwań i zagrożeń moralnych 
obecnych i powstających we współczesnej przestrzeni medialnej. Wydaje się, 
że zagrożenia moralne we współczesnej kulturze medialnej, szeroko rozu-
mianej, mają dwa źródła. Z jednej strony wartości moralne zagrożone są 
przez same media, to znaczy przez wszystkie działania medialne ludzi, które 
zniekształcają i fałszują prawdziwe dobro czy też promują moralne zło. Drugi 
rodzaj zagrożeń wynika z błędnych systemów etycznych, które redukują ethos 
medialny jedynie do pragmatyki poprawnego działania czy subiektywnej 
poprawności moralnej, nie uwzględniając uniwersalnych zasad, chronią-
cych człowieka, jego racjonalność i osobową godność. Do tego wszystkiego 

18 Por. A. Sugier-Szerega, Wartości kultury popularnej w mediach, w: Kultura w kręgu wartości, red. 
L. Dyczewski, Lublin 2001, s. 158–159.
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dochodzą jeszcze negatywne tendencje cywilizacyjno-kulturowe, niektóre 
uwarunkowania technologiczne, ekonomiczne i społeczne współczesnych 
mediów, które tworzą przestrzeń nowych wyzwań dla moralności. W świecie 
przekazów medialnych odzwierciedlają się wszystkie te negatywne tendencje, 
ukazując jakby z odbicia gotowe wzorce życia i postępowania ludzi, kryteria 
wyborów i hierarchie wartości. Preferowane wzory i style życia, ukazywane 
poprzez atrakcyjne formy medialne, skutecznie wpływają na zmiany świata 
wartości ich odbiorców. Media mają szczególny wpływ na tworzenie się tzw. 
aksjologicznej opinii publicznej, która już ze swej natury podlega zbiorowym 
oddziaływaniom, co do funkcjonujących w niej sposobów myślenia, odczu-
wania, uznawania za prawdziwe czy wartościowania etycznego. Jeśli te wzorce 
medialne będą fałszywe i złe, czyli będą naruszać ludzką wartość i godność, 
wówczas media będą wpływać negatywnie i destrukcyjnie na ludzkie działanie.

Zagadnienia te są przedmiotem licznych analiz, badań prowadzonych 
z perspektywy różnych, szczegółowych teorii i dyscyplin medialnych, np. 
socjologii, psychologii, pedagogiki, aksjologii mediów. Szczególnie ważne 
w tej kwestii są analizy różnych orientacji etycznych, opisowych czy nor-
matywnych, ponieważ pokazują one pole rzeczywistych szans i możliwości 
rozwoju duchowego człowieka w kontekście współczesnych mediów, ale 
wskazują także na wyzwania, zagrożenia i negatywne skutki ich oddziały-
wania na człowieka i społeczność, co więcej, w tym drugim wypadku etyka 
mediów pokazuje moralne możliwości przeciwstawienia się złym tendencjom, 
formułując podstawowe zasady etyczne, chroniące człowieka przed moralną 
destrukcją19.

Personalistyczna etyka mediów stawia jasne kryteria moralności w prze-
strzeni współczesnych mediów, podkreślając już w punkcie wyjścia ogromny 
zakres pozytywnych obszarów i aspektów funkcjonowania mediów, nie ukry-
wając jednak obszarów potencjalnych czy rzeczywistych moralnych zagrożeń 
medialnych, wynikających tylko i wyłącznie z działań człowieka, bo tylko czło-
wiek tworzy przestrzeń moralności. W pozytywnym aspekcie media winny 
służyć godności ludzkiej, pomagając ludziom żyć dobrze i działać jako osoby 
we wspólnocie. Media czynią to, uświadamiając ludziom ich własną godność, 
poczucie wzajemnej odpowiedzialności, pomagając w realizowaniu wolności 
osobistej, w poszanowaniu dla wolności innych i w zdolności do dialogu. 

19 Literatura dotycząca współczesnych zagrożeń medialnych dla człowieka i  jego świata warto-
ści jest bardzo różnorodna i  bogata. Przykładowo można wskazać na bogatą bibliografię etyki 
mediów w  zasobach sieciowych internetu: http://www.netzwerk-medienethik.de/; http://www. 
fachjournalisten.hs-bremen.de/medienethik.htm; http://poynteronline.org/content/contentview.
asp?id=1208; „Journal of Mass Media Ethics”, http://www.jmme.org/ (21.09.2012).
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Przekaz społeczny ma ogromną moc, aby wspierać osiąganie ludzkiego szczę-
ścia i urzeczywistniania się człowieczeństwa. We wszystkich dziedzinach, np. 
gospodarczej, politycznej, kulturalnej, wychowawczej, religijnej i  innych – 
media mogą być wykorzystywane do budowania i wspierania wspólnoty ludz-
kiej i komunii między osobami20. Takie są, między innymi, pozytywne aspekty 
funkcjonowania mediów, postrzegane jako realna rzeczywistość, ale także 
jako cel wszystkich działań medialnych, wspomaganych przez etykę mediów.

W negatywnym wymiarze, który jest też realną rzeczywistością niektórych 
współczesnych mediów, mogą być one „wykorzystywane do hamowania roz-
woju wspólnoty i szkodzenia integralnemu dobru ludzi, wyobcowując bądź 
marginalizując ich i izolując lub przyciągając ich do wspólnot zdeprawowa-
nych, zorganizowanych wokół fałszywych i destrukcyjnych wartości. Mogą 
one podsycać wrogość i konflikty, demonizować innych i kreować mentalność 
walki jednych przeciw drugim. Przedstawiać w fascynującym świetle to, co 
niskie i degradujące, ignorować i pomniejszać to, co buduje i uszlachet-
nia. Media mogą też szerzyć fałszywe informacje czy wręcz dezinformacje, 
popierać wulgarność i banalność. Niestety, w mediach często powtarzane są 
stereotypy oparte na przesądach rasowych, plemiennych, związanych z płcią, 
wiekiem czy innymi czynnikami, w tym także wobec religii. […] Zdarza się, że 
środki społecznego przekazu traktują ludzi wyłącznie jako konsumentów lub 
jako rywalizujące ze sobą grupy interesów, albo też manipulują telewidzami, 
czytelnikami i słuchaczami jak martwymi liczbami, spodziewając się po nich 
określonych korzyści – poparcia politycznego czy też zwiększonej sprzedaży 
jakichś towarów; takie właśnie praktyki niszczą wspólnotę. Zadaniem prze-
kazu społecznego jest jednoczenie ludzi i wzbogacanie ich życia, a nie izolo-
wanie i wykorzystywanie. Środki społecznego przekazu, właściwie używane, 
mogą się przyczyniać do stworzenia i utrzymania ludzkiej wspólnoty, opartej 
na sprawiedliwości i miłości. Jeśli to czynią, są znakiem nadziei”21. Krótko 
mówiąc, media mogą służyć dobru lub złu – jest to sprawa wyboru i działania 
konkretnych ludzi w konkretnych sytuacjach medialnych. Nie można więc 
przesadnie generalizować w ocenie mediów, gdyż dobro i zło dotyka indy-
widualnych ludzi i przez ich działania się konkretnie urzeczywistnia. Takie 
jest też założenie etyki mediów, która przyjmuje jako podstawową zasadę 
etyczną, że osoba i wspólnota ludzka stanowią cel i kryterium posługiwania 

20 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach przekazu, Watykan 
2000, nr 6, 12.
21 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach przekazu, Watykan 2000, 
nr 13, 19.



136 ETYKA MEDIÓW W OBRONIE WARTOŚCI

się środkami społecznego przekazu, który winien się odbywać poprzez osoby 
z myślą o rozwoju integralnym innych osób22.

Media ukazują niewątpliwie całość jakże zróżnicowanego ludzkiego etosu 
współczesnego świata i w jakimś sensie uczestniczą we wszystkich pozytyw-
nych i negatywnych jego procesach, zarówno w wymiarach globalnych, jak 
i  lokalnych. Starają się one pokazać rzeczywistość ludzkiego życia w miarę 
obiektywnie i prawdziwie. Ten obraz rzeczywistości nie jest jednak pełny 
i nigdy takim nie będzie, ale czasem jest jednostronny, zwłaszcza w odsła-
nianiu i epatowaniu się złem moralnym. Media posługują się tak zwanym 
efektem widoczności, eksponując czasem w nadmiarze zjawiska negatywne. 
Ten negatywny moralnie obraz świata może podważać lub deprecjonować 
akceptowany przez odbiorców prawdziwy świat wartości, zwłaszcza gdy bywa 
on ukazywany w oprawie normalności, atrakcyjności lub relatywności ocen 
moralnych. Mówi się czasem, iż media są twórcą i odbiciem „struktur zła 
społecznego”. Jest to teza dosyć ogólna, mająca bardziej charakter aksjo-
logicznego uogólnienia niż empirycznego wniosku, chociaż odzwierciedla 
ona również prawdę o negatywnych skutkach oddziaływania medialnego, 
które są faktem empirycznym. Negatywne skutki oddziaływania mediów, 
będące przedmiotem analiz aksjologii czy pedagogiki mediów, należy przede 
wszystkim ujmować jako konsekwencje naruszenia podstawowych wartości 
moralnych w świecie mediów.

Etyczna troska o wartości zagrożone medialnie

Mówiąc o moralności mediów, nie można generalizować i abstrahować od 
konkretnych ludzkich działań. Medialnym problemem etycznym stają się 
bowiem działania medialne konkretnych ludzi, którzy, niezależnie od kieru-
jących nimi motywów i celów, niszczą dobro lub promują i urzeczywistniają 
moralne zło23. Media są świadkiem i zarazem uczestnikiem wielkich zmagań 

22 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach przekazu, Watykan 2000, 
nr 21.
23 Por. J. Ratzinger, Schyłek człowieka?, „Znaki Czasu” 1990, nr 20, s. 20–35; W. Misztal, Rewolta 
czy atrofia zmysłowości, w: Kultura w kręgu wartości, dz. cyt., s. 177–186. W szeroko interpretowanej 
kulturze medialnej niepokojącym zjawiskiem jest potęgowanie przeciwieństw i konfliktów. Świat 
przedstawiany w mediach zbyt często koncentruje się na pokazywaniu zła, a czasem także na jego 
promowaniu. Media włączają się także w relatywizowanie wartości moralnych i zacieranie kryte-
riów dobra i zła, pokazując „atrakcyjność” zła i „nienowoczesność” dobra.
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pomiędzy cywilizacją życia a kulturą śmierci24. Zmagania te znajdują często 
dramatyczny wymiar w realizowanym przez media dobru lub złu. Warto 
więc zwrócić uwagę na kilka obszarów medialnych zagrożeń dla wartości 
moralnych.

Jednym z nich są skutki powszechnie prezentowanej w mediach filozofii 
„mieć”, nie tylko dla pojedynczego człowieka, ale i dla rodziny i społeczności. 
Środki społecznego przekazu jawią się jako „nośniki zła”, zwłaszcza wtedy, 
kiedy propagując jednostronnie konsumpcyjny i materialistyczny styl życia, 
upowszechniają pogląd mówiący, iż głównym motywem działania człowieka 
jest „mieć”, a nie „być”. Prowadzą one do redukcjonistyczych ujęć człowieka 
i promocji konsumistycznego stylu oraz do reifikacji i depersonalizacji relacji 
międzyludzkich, również w rodzinie. Zagrożone są więc przez takie działania 
i procesy podstawowe wartości osobowe: miłość, przyjaźń, ofiarność, dobroć, 
uczciwość, bezinteresowność, sprawiedliwość itp. Niektóre media uczestniczą 
aktywnie w procesach deprecjacji takich niezbywalnych wartości ludzkich, jak: 
miłość, piękno, wolność, prawda, nie tylko je zniekształcając, ale zagrażając 
tym samym urzeczywistnianiu się prawdziwego człowieczeństwa, samorealizu-
jącego się przecież poprzez racjonalną i wolną odpowiedź na apel płynący od 
strony wartości. Wszelkie działania medialne, mające na celu destrukcję rodzi-
ny lub chociażby wywołanie poczucia zwątpienia w sens i cel życia w rodzinie 
i bycia rodziną25, stanowią ciągle aktualne wyzwanie dla etyki mediów.

Innym obszarem zagrożeń jest medialne promowanie wolności w ode-
rwaniu od odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest integralnie złączona 
z ludzką wolnością do tego stopnia, iż wolność człowieka nie może się w pełni 
i właściwie urzeczywistnić bez odpowiedzialności i odwrotnie. To jest jeden 
z podstawowych kanonów etyki personalistycznej. Przeciwstawianie sobie 
tych wartości lub pokazywanie ich względnej niezależności od siebie narusza 
w jakimś sensie ich istotę. O moralnej jakości działań człowieka stanowi 
relacja między wolnością człowieka a prawdziwym dobrem, które się nie 
zrealizuje bez odpowiedzialności moralnej. Racjonalna refleksja i codzienne 

24 Por. W. Bołoz, Współczesna kultura śmierci, w: Życie w ludzkich rękach, red. W. Bołoz, Warszawa 
1997, s. 155–164; A. Szostek, Wokół godności…, dz. cyt., s. 250–265.
25 Zob. W.  Chudy, Polska rodzina bastionem tradycji otwartym na nowoczesność, „Ethos” 1994, 
nr 27, s. 144n. Autor ten pisze między innymi: „W rzeczywistości rodziny spotkają się dwa wymia-
ry: historyczny – zmienny i ahistoryczny – niezmienny. Rodzina się zmienia tak, jak zmienia się 
kultura, sposób kontaktowania się ludzi między sobą, jak zmienia się człowiek. Jednak w istocie 
rodziny tkwią też elementy niezmienne, można powiedzieć – wieczne. Rodzina musi być budo-
wana przez miłość, która jest nie tylko uczuciem, lecz przede wszystkim aktem moralnej afirmacji 
drugiego. Z miłości wynika życie i szacunek dla jego godności. Rodzina to środowisko, w którym 
każdy człowiek odnajduje promień miłości i afirmacji dla swego życia”, s. 144–145. Por. A. Sugier-
-Szerega, Wartości kultury popularnej w mediach, w: Kultura w kręgu wartości, dz. cyt., s. 160n.



138 ETYKA MEDIÓW W OBRONIE WARTOŚCI

doświadczenia pozwalają odkrywać prawdę o wolności człowieka, która jest 
„prawdziwa, ale ograniczona: nie ma absolutnego i bezwarunkowego punktu 
wyjścia w sobie samej, ale w warunkach egzystencji, wewnątrz których się 
znajduje i które zarazem stanowią jej ograniczenie i szansę”26. Tymczasem 
wiele treści medialnych absolutyzuje wolność, czyniąc to w imię szczytnych 
haseł promocji człowieka. Można powiedzieć, że już samo oderwanie wol-
ności od powinności moralnych i odpowiedzialności jest zagrożeniem dla 
moralności, ponieważ naraża człowieka i wspólnotę na działania przeciwne 
ludzkiej godności. Z wolnością łączy się szeroko rozumianą tolerancję, także 
tolerancję dla zła, proponując ją jako nadrzędną zasadę współżycia między 
ludźmi. W rezultacie źle pojmowanej tolerancji można usprawiedliwić prze-
moc, agresję, zachowania dewiacyjne, a także tak zwane „wyzwolenie” od 
obiektywnych wartości i normatywności27.

Kolejny obszar zagrożeń moralnych wynika z samej natury mediów, które 
zawsze prezentują nie tyle realną rzeczywistość, co medialny obraz świata. 
Jeśli ten obraz jest rezultatem szczerych i autentycznych poszukiwań prawdy 
i dobra, to wówczas nie istnieją problemy natury moralnej w przekazywa-
niu i odbiorze tego obrazu, gdyby nawet nie odzwierciedlał on całej prawdy 
o świecie, co wydaje się w pewnym sensie niemożliwe. Problemy ujawniają 
się dopiero wtedy, kiedy ten obraz jest w jakikolwiek sposób manipulowany. 
Niektóre media i przekazywane przez nie treści medialne istotnie przedstawia-
ją rzeczywistość w krzywym zwierciadle przez kreowanie fałszywego obrazu 
świata, wyolbrzymianie patologii społecznej, nadmierne eksponowanie scen 
gwałtu, grozy, przemocy i seksualizmu, przy jednoczesnym braku gruntownej 
analizy oceny sytuacji i przekonywających przykładów zapobiegania zjawi-
skom negatywnym. Utrwalają one i upowszechniają konsumpcyjny styl życia, 
preferując wartości materialne, błyskotliwe kariery osób często pozbawio-
nych moralnych fundamentów, zawężając kryteria działania do subiektywnej 
poprawności, akceptacji opinii publicznej, skuteczności działania i sukcesu 
materialnego. Przedstawiając powszechnie takie wzorce, znieczulają moralnie 
i obniżają poziom kultury przez dominację skandali i substytutów nieprzewi-
dywalnej rzeczywistości28. 

26 Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor” (6.08.1993), nr 86.
27 Zob. R. Legutko, Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu, Kra-
ków 1997, s. 9n.
28 Por. J. Gajda, Idea nowego humanizmu jako wyzwanie edukacyjne w dobie globalizacji, w: Eduka-
cyjne konteksty procesów globalizacji, red. W. Kojs, Ł. Dawid, Cieszyn 2001, s. 16–19. Przedstawiony 
przez nas obraz nie ukazuje pełnego wymiaru kultury medialnej, w której jest ogromny i − naszym 
zdaniem – dominujący obszar pozytywnych wartości. Obraz ten jest tylko fragmentem całości, 
dotyczącym negatywnych wymiarów mediów. Ten aspekt wydaje się być pozornie dominujący 
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Procesy komercjalizacji mediów stają się źródłem kolejnych zagrożeń dla 
wartości moralnych, ale także dla całej kultury medialnej. Mówi się czasem 
w tym kontekście o komercjalizacji wartości etycznych, estetycznych i innych 
wartości duchowych. Komercjalizacja wartości estetycznych prowadzi do 
komercjalizacji kultury medialnej, obniżającej wrażliwość estetyczną i moral-
ną odbiorców i obniżającej ogólny poziom kultury. To negatywne zjawisko 
przypisywane kulturze masowej, nazywanej coraz częściej kulturą popularną, 
można odnosić zarówno do kultury kształtowanej przez tradycyjne media, 
jak i najnowszą generację mediów elektronicznych29. Dynamiczny rozwój 
środków elektronicznych decyduje w głównej mierze o kształcie współczesnej 
cywilizacji informacyjnej i medialnej, charakteryzującej się „triumfem techni-
ki nad etyką i kulturą” oraz medialną „zabawą na śmierć” – jak to sugestywnie 
przedstawia w swoich publikacjach Neil Postman30. Jest to triumf bardzo 
ambiwalentny31, bo nie jest wolny od dylematów moralnych i rzeczywistych 
ludzkich dramatów, jakie niektóre media ujmują w kontekście permanentnej 
tendencji do skomercjalizowanej rozrywki, zorientowanej na generowanie 
coraz większych zysków. „Mówienie, że telewizja to rozrywka jest oczywiście 
zwykłym banałem. Fakt ten nie stanowi bynajmniej zagrożenia dla kultury. 
Może być nawet powodem do radości. Życie nie jest, jak z upodobaniem 
powtarzamy, gościńcem usłanym kwiatami. […] Ja jednak nie twierdzę, że 
telewizja jest rozrywką, ale że uczyniła ona z rozrywki naturalny format, 
w którym przedstawia wszelkie doznania. […] Problem polega nie na tym, że 
telewizja przedstawia nam rozrywkową tematykę, ale na tym, że wszelka tema-
tyka przedstawiana jest jako rozrywka”32 – pisze Postman. Kultura medialna 
jest uwarunkowana i zdeterminowana prawami rynku, stając się „wytworem 
dialektycznej pary produkcja – konsumpcja”33. Konsekwencją komercjali-
zacji kultury medialnej jest też oderwanie etyki od estetyki i zastępowanie 
praw moralnych prawami estetycznymi lub – co gorzej – prawami ekonomii. 
Powszechność komercyjnych mediów upowszechnia kulturę skomercjalizowa-
ną, czyli traktowaną jako towar wytwarzany ściśle według reguł wytwarzania 

ze względu na krzykliwość zła, ale nie jest on reprezentatywny dla całości obrazu współczesnych 
mediów.
29 Por. J.  Storey, Studia kulturowe i  badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003, 
s. 107n.; D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.
30 Por. N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1992, s. 76n.; N. Postman, 
Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002, s. 101n.
31 J. Gajda, Determinanty cywilizacyjne i  kulturowe edukacji medialnej, Edukacja medialna, red. 
J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Toruń 2002, s. 25.
32 N. Postman, Zabawić się na śmierć…, dz. cyt., s. 130.
33 E. Morin, Masowy odbiorca, w: Nowe media…., red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 582.
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dóbr w warunkach rynkowych. Wszyscy odbiorcy mediów są traktowani jako 
aktualni lub potencjalni konsumenci („grupy targetowe”) bardzo bogatej ofer-
ty różnorodnych produktów kultury. Twórca programów medialnych nie tyle 
zaspokaja zapotrzebowanie na autentyczne wartości duchowe: etyczne i este-
tyczne, ale raczej „stara się zaspokoić potrzeby konsumentów, niezależnie od 
tego, jakiego rodzaju sztuki oni potrzebują, aby zarobić na tym pieniądze”34. 
Jest to bezwzględne panowanie rynku, a nie wartości personalizujących świat.

Drugą kategorią zagrożeń wynikających z komercjalizacji mediów, jest 
propagowanie konsumistycznego stylu życia i związanej z nim hierarchii war-
tości, preferującej na pierwszym miejscu wartości utylitarne i hedonistyczne. 
Charakterystycznymi wyznacznikami tego stylu są następujące faktory: 

 � dominacja posiadania i konsumpcji; podstawowym motywem ludz-
kich działań jest niepohamowana chęć natychmiastowego zaspoko-
jenia wszystkich pragnień; każda niemal sytuacja staje się terenem 
i środkiem „konsumowania życia”;

 � komercjalizacja wartości duchowych; wartości utylitarne i  ekono-
miczne stają podstawowym kryterium wartościowania wszystkich 
innych sfer życia ludzkiego; idee i wartości duchowe traktowane są 
jak „towar użytkowy”;

 � dominacja wartości hedonistycznych;
 � preferencja etyki sytuacyjnej i relatywistycznej.

Głównym niebezpieczeństwem, które kryje się w medialnej promocji 
konsumizmu, jest to, że wartości utylitarne oraz związana z nimi „norma eko-
nomiczno-operacyjna” stają się prawie że bezwzględną normą moralną. „To 
rozszerzenie konsumpcji w różnych kierunkach osiąga się dzięki stworzeniu 
specjalnego systemu nacisku psychologicznego i społecznego na konsumen-
ta, w którym ważną rolę odgrywają środki masowego przekazu. Ten nacisk 
konsumpcyjny zwielokrotnia się w życiu społeczeństwa, stwarzając społeczną 
potrzebę konsumpcji, niemającą wiele wspólnego z istotnymi materialnymi 
i kulturalnymi potrzebami człowieka”35.

34 A. Jawłowska, Postmodernizm – apolityczność czy inna polityczność sztuki, w: Oblicza postmoder-
ny, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1992, s. 145; por. J. Gajda, Determinanty cywilizacyjne 
i kulturowe edukacji medialnej, dz. cyt., s. 17–44.
35 A. Drożdż, Konsumizm, Tarnów 1997, s. 320.
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***

Reasumując, trzeba podkreślić, że kultura medialna jest włączona w sferę 
wartości, niezależnie od tego, czy to akceptuje, czy też nie. Kultura medialna 
jest bowiem częścią kultury w ogóle. W centrum kultury jest człowiek i świat 
wartości, które rozwijają jego człowieczeństwo. Wartości należą poniekąd 
do istoty kultury. One leżą u samego podłoża poznania, pragnień, przeżyć 
i działań człowieka i społeczności. To świat wartości odpowiada za kształt 
ludzkiego „być”. Funkcjonujące w społeczeństwie wzory zachowań, znaczące 
dla niego wydarzenia i dzieła duchowe oraz materialne są swoistego rodzaju 
ucieleśnieniem powszechnie akceptowanych lub nieakceptowanych przez 
ludzi wartości. One określają zatem jakość ludzkich działań i jakość kultury 
konkretnego społeczeństwa. Są niejako duszą społeczeństwa. W szczególności 
wartości poznawcze, estetyczne i moralne pociągają człowieka, są dla niego 
wezwaniem, domagają się uwzględnienia w procesach komunikacji medialnej. 
Każdy człowiek i każda społeczność potrzebują wartości, by trwać i rozwijać 
się integralnie w ludzkich wymiarach bycia i życia. Wartości jednak nie są dane 
człowiekowi i społeczeństwu na zawsze. Te same wartości mogą odgrywać 
ważną rolę, nabierać znaczenia, jak też słabnąć w świadomości i działaniach 
jednostek i społeczeństw. Człowiek sprzeniewierzający się wartościom, które 
są podstawą jego rozwoju, słabnie i ginie, a społeczeństwo gubiące wartości, 
w oparciu o które się rozwinęło, rozpada się, traci znaczenie i degeneruje się, 
idąc w zapomnienie. Człowiek i społeczeństwo bez wartości są kruche, ale 
same wartości lekceważone nawet przez człowieka nie tracą swojego znaczenia. 
Człowiek więc, uczestniczący w przestrzeni medialnej, koniecznie potrzebuje 
wartości dla życia godnego osoby ludzkiej, a wartości potrzebują człowieka 
jako swego podmiotu odkrywania i urzeczywistniania36.

W analizach skutków oddziaływania medialnego pojawia się czasem twier-
dzenie, iż rozwój mediów oraz ich wpływ na człowieka uzależnione są od 
uwarunkowań natury ekonomicznej, ideologicznej, społeczno-kulturowej czy 
politycznej. Wydaje się, że ostateczny kształt wpływu mediów na człowieka 
zależy od uwarunkowań etycznych, od świata wartości i zasad etycznych ludzi, 
którzy podejmują określone działania medialne (twórcy, nadawcy, odbiorcy). 
Brak zasad etycznych lub ich fałszywa koncepcja prowadzą nieuchronnie 
do zagrożeń, którymi są zazwyczaj dotknięci odbiorcy mediów. W sytu-
acji rozszerzającego się zjawiska relatywizmu moralnego naglącą potrzebą 
wydaje się uznanie faktu, że bez prawego sumienia, czyli bez świadomości 

36 Por. L. Dyczewski, Najważniejsze są wartości, w: Kultura w kręgu wartości, dz. cyt., s. 311.
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prawdziwych norm moralnych, medialne działania człowieka będą pozbawio-
ne podstawowej orientacji moralnej. Personalistyczne podstawy etyki mediów 
stanowią wobec depersonalistycznych wyzwań współczesnych mediów dobry 
fundament, na którym można budować prawdziwe dobro człowieka w jego 
wielorakich wymiarach. Niezależnie od medialnych trudności i przeszkód 
w urzeczywistnianiu tego dobra, etyka mediów, oparta na personalistycznej 
aksjologii, wytrwale wskazuje osobę ludzką jako trwały fundament budowania 
medialnego etosu.
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2.  
Wydobyć dobro z medialnego 

cienia

Sens mediów w wymianie wartości

Istotą ludzkiej komunikacji jako porozumiewania się jest przekaz wartości. 
Przekaz ten zawiera wymiar dobra, w którym uczestniczy zarówno nadawca, 
jak i odbiorca. Wydaje się, że podstawowym zadaniem teoretycznej refleksji 
nad mediami, jak i praktyki medialnej, jest tworzenie takich mechanizmów, 
które pozwolą wydobywać dobro z cienia do światła. Można i należy sobie 
zadawać to podstawowe pytanie, dlaczego dobro, które jest przecież dominu-
jące i przeważające w życiu ludzi i wspólnot, pozostaje często w cieniu, a na 
plan pierwszy wysuwa się zło, próbując zająć miejsce dobra w medialnym 
świetle. Dlaczego łatwiej zbudować atrakcyjność przekazu koncentrując się na 
negatywnej stronie życia niż pokazać dobro w jego blasku? Pytania są proste, 
ale odpowiedzi nie są łatwe. Dlatego też celem moich refleksji jest pokazać 
niektóre aksjologiczne aspekty funkcjonowania mediów, które mogą pomóc 
w praktyce wydobywać dobro z cienia do medialnego światła. Najpierw ukażę 
agatyczny charakter celów medialnych oraz komunikację wartości jako istotną 
i konstytutywną cechę komunikacji medialnej. Następnie wskażę na zasadę 
afirmacji dobra jako mechanizm i kryterium wyborów treści przekazów, 
pozwalające na wydobywanie dobra z cienia do światła. Dobro jest bowiem 
sensem podstawowej powinności mediów wobec wszystkich uczestników 
komunikacji medialnej. Na koniec wskażę na potrzebę fundamentalnej 
odpowiedzialności za dobro i wartości, którą w sposób wolny i indywidualny 
winien przyjąć i podjąć w sumieniu każdy, kto chce uczestniczyć w sferze 
komunikacji medialnej.

Wiele współczesnych analiz mediów ujmuje komunikację medialną w spo-
sób bardzo selektywny i aspektowy, redukując ją np. do przekazu informacji, 
doświadczeń wirtualności w cyberprzestrzeni, do komunikacji estetycznych 
wrażeń, do szeroko rozumianej funkcjonalności w różnych kontekstach życia 
indywidualnego i społecznego itp. Aspektowość analiz posiada wiele pozy-
tywnych konsekwencji. Pozwala ona bowiem na szczegółowe badanie bogatej 
przecież przestrzeni medialnej. Jeśli natomiast ta aspektowość i szczegółowość 
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badań służy komuś do filozoficznych uogólnień w koncepcji mediów, to 
wtedy mamy do czynienia z daleko idącym redukcjonizmem w spojrzeniu 
na media.

Ujmując integralnie funkcjonalność mediów, należy stwierdzić, że komu-
nikacja medialna jest siecią relacji medialnie-interpersonalnych oraz komu-
nikacją wartości i sensu. Mówiąc inaczej – jest ona wymianą dóbr i wartości. 
Pojęcie „dobra” jako przedmiotu komunikacji pojawia się często w analizach 
mediów. Nawiązuje się w nich najczęściej do potocznego sensu bardzo ważnej 
ontologicznej tezy, iż bonum est quod omnia appetunt. Czyni się to najczę-
ściej bez świadomości i znajomości ontologicznego kontekstu i znaczenia tej 
prawdy. Bez tego zakorzenienia w fundamentach właściwej ontologii teza ta 
może być i bywa nadużywana we współczesnej kulturze medialnej do wyja-
śniania często sprzecznych ze sobą koncepcji etycznych37. Nadużycie to polega 
między innymi na tym, iż po pierwsze nie ujmuje się dobra w kategoriach 
dla niego podstawowych, a więc w kategoriach etycznych, i po drugie, nie 
wiąże się dobra z osobą ludzką. Bardzo często wiąże się natomiast dobro 
z funkcjonalnością, czyniąc z korzyści miarę dobra, a nie odwrotnie. Wiele 
analiz dotyczy funkcjonalnego charakteru komunikacji realizującej pewne 
funkcje, czyli inaczej mówiąc, dostarczającej określonych dóbr: przyjemnych 
i użytecznych, poznawczych itd. Zapomina się przy tym o wymiarze antro-
pologiczno-etycznym komunikacji. Rozumienie komunikacji przez pryzmat 
dobra, jako wymiany dóbr, przenosi nas niejako automatycznie w przestrzeń 
refleksji etycznych. Niezależnie od tego, jak będziemy rozumieć te dobra, dzię-
ki samemu pojęciu „dobra” wprowadzamy już kategorię etyczną do refleksji 
nad komunikacją.

Teleologizm agatyczny komunikowania

Z perspektywy personalistycznej patrząc, traktujemy dobro jako właściwość 
bytu, jako doskonałość bytu, jako przyczynę celową postępowania człowieka, 

37 Św. Tomasz z Akwinu, STh, I, 6; Por. szerzej: A. Andrzejuk, Prawda o dobru. Problem filozoficz-
nych podstaw etyki tomistycznej, Warszawa 2000, s. 136. Jest czymś paradoksalnym, że w wielu opra-
cowaniach, dotyczących rożnych wymiarów komunikacji medialnej, pojawia się podobna myśl, 
interpretowana wyłącznie w sposób utylitarystyczny w oderwaniu od integralnej koncepcji dobra – 
por. m.in.: M.L. Kiefer, Medienökonomik. Einführung in eine ökonomische Theorie der Medien. Lehr- 
und Handbücher der Kommunikationswissenschaft, München, Wien 2001; E. Bohlin, Convergence 
in Communication and Beyond, Amsterdam–London 2000; M.J. Edelman, Politik als Ritual. Die 
symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns, Frankfurt am Main–New 
York 1990; U. Eco, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996, s. 251n.
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wiążąc dobro z osobą ludzką i etycznym wymiarem ludzkiego życia. Dobro 
jawi się w tej perspektywie jako podstawowa wartość etyczna, posiadająca 
różne kategorie i hierarchie, np. dobro szlachetne, przyjemne i użyteczne 
itp.38 Osoba ludzka jako wartość ontyczna jest nosicielem (nośnikiem) dobra 
jako naczelnej wartości etycznej. Dobro jawi się w kontekście bogatego świata 
wartości nie tylko jako synteza wartości etycznych, jako podstawowa war-
tość etyczna, ale również jako obiektywna kategoria wartościująca przestrzeń 
moralności. Wartości pełnią w przestrzeni moralności różne funkcje. Należą 
do nich przede wszystkim funkcje motywacyjne i integracyjne w wymiarach 
osobowych i społecznych39.

Komunikacja medialna ma miejsce tylko wówczas, kiedy mamy do czynie-
nia ze wzajemnym porozumiewaniem się ludzi, połączonym z uczestnictwem 
w świecie wartości i sensu oraz przekazem, wymianą określonych elemen-
tów tego świata. Komunikacja, która jest rodzajem działania człowieka, jest 
i powinna być przede wszystkim realizacją dobra. Osoba ludzka, sama w sobie, 
dzięki możliwości poznawania i rozstrzygania, poprzez swoje: „ja chcę” – ukie-
runkowuje się w stronę dobra. Wola ludzka jest korzeniem działania – czynu 
osoby. „Rozstrzyganie oczywiście nie zastępuje owego pędu do dobra, który jest 
woli właściwy, który stanowi o wielostronnym dynamizmie osoby ludzkiej. Im 
większe jest dobro, tym większe tkwią w nim możliwości pociągnięcia woli, 
a więc i osoby. O dojrzałości osoby, o jej doskonałości, stanowi w zasadniczej 
mierze to, że pozwala się ona pociągać prawdziwym wartościom, że pozwala 
im się bez reszty wciągnąć, dobrze je zaobserwować w tym celu, aby głębiej 
je przyswoić i w lepiej w nich uczestniczyć”40. Aspekt podmiotowy dobra 
polega na tym, iż „jest ono sobą jedynie wówczas, gdy znajdzie się w relacji do 
jakiegoś pożądania czy dążenia”41. W tej właśnie relacji dobro występuje jako 
cel działania człowieka w przestrzeni mediów, cel funkcjonowania mediów 

38 Zob. A. Andrzejuk, Prawda o dobru, dz. cyt., s. 135–140.
39 Akceptacja naczelnych wartości stanowi podstawowy warunek integracji jednostkowej i  spo-
łecznej, warunek kształtowania się ładu społecznego. Wartości przekazywane przez media stanowią 
ważny element integrujący lub dezintegrujący społeczność. Stanowią one fundament odkrywa-
nia sensu i kształtowania się hierarchii ważności, tworzą warunki identyfikacji i określają kierunki 
działania społeczeństwom i wspólnotom. Stanowią platformę wszelkiej pozytywnej kooperacji dla 
dobra wspólnego. Brak szczerego uświadomienia i zaakceptowania wartości podstawowych staje się 
źródłem konfliktów pomiędzy rozmaitego typu grupami interesów, które mogą nie dostrzegać ani 
fundamentu, ani celu pozytywnej kooperacji dla dobra jednostkowego i dobra wspólnego.
40 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 133. Por. także: Logik, Ethik, Theorie der Geisteswissenscha-
ften, Hrsg. G. Patzig, E. Scheibe, W. Wieland, Hamburg 1977, s. 522n; S. Dziamski, O świadomo-
ści aksjologicznej podmiotu. Studium krytyki pozytywnej, Poznań 2002.
41 Por. K.  Wojtyła, Człowiek i  moralność. Zagadnienia podmiotu moralności, t.  2, Lublin 1991, 
s. 142n; K. Wojtyła, Wykłady lubelskie. Człowiek…, dz. cyt., s. 62-66.
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jako narzędzi podmiotowej komunikacji. Dobro jest wartością obiektywną, 
niezależną od człowieka. Natomiast możemy powiedzieć, iż ujawnia się ono 
jako wartość „dobra” wtedy, gdy staje się celem ludzkich działań. Ta ostatnia 
analiza pokazuje również teoretyczny i praktyczny aspekt filozofii. „Przed-
miotem pierwszego jest byt, drugiego – dobro. W porządku teoretycznym 
byt wyprzedza dobro, w porządku praktycznym – dobro wyprzedza byt”42. 
Stosując tę myśl, na zasadzie analogii, w analizie aksjologicznego wymiaru 
mediów możemy powiedzieć, że media i związany z nimi człowiek spełniają 
się w porządku praktycznym i dlatego dobro staje się ich podstawowym celem.

Ten praktyczny porządek opiera się na relacji. Relacyjny charakter dobra 
w etyce nie oznacza bynajmniej jego relatywizowania, chociaż wiele koncep-
cji etyki mediów operuje ideą dobra relatywnego. Ontyczny związek dobra 
z prawdą chroni dobro przed relatywizowaniem. Prawda bowiem, podobnie 
jak dobro, stanowi własność transcendentną, wynikającą z istnienia bytu. 
Rozum dąży do ujęcia prawdy o dobru jako wartości, podobnie jak ujmuje 
prawdę o bycie. Oznacza to, że prawda dla rozumu ma nie tylko znaczenie teo-
retyczne, ale i praktyczne. Jest to prawda o przedmiocie i zarazem o podmiocie 
działania. To ujęcie dobra jako bonum rationis, jako dobro poznane, pokazuje, 
po pierwsze, prawdę o dobru, czyli dobro prawdziwe jako cel działania i – po 
drugie – pokazuje dobro jako podstawę racjonalnej etyki w ogóle, a dopiero 
w jej ramach etyki mediów, związanej z racjonalnością człowieka, a więc z jego 
rozumnością i wolnością.

Dobro jest także tą siłą, która doskonali i dynamizuje podmiot, jakim 
jest osoba ludzka. Im bardziej człowiek pozwala się „wciągnąć” i jest ukie-
runkowany na dobro prawdziwe, tym pełniej i  gruntowniej uczestniczy 
w przekazie medialnym bogatego świata dobra i  innych wartości. Decyzja 
ludzka i  ludzkie: „ja chcę” – jest jakby progiem, poprzez który osoba jako 
osoba wychodzi ku dobru. Do istoty każdego: „ja chcę” – które zawsze jest 
podmiotowe przynależy także: „ja chcę czegoś”, które ma charakter przed-
miotowy. Komunikacja medialna zawiera w sobie jeden i drugi element, jest 
związana z jednym i z drugim „chcę”. Dobro, które jest wartością istniejącą 
niezależnie od człowieka, przyjęte przez niego, osadzone w nim i dalej przeka-
zywane, tworzy fundament doskonalenia się człowieka i staje się przedmiotem 
podmiotowej wymiany. Człowiek bowiem zawsze komunikuje się z innymi 
ludźmi w pełni poprzez dobro albo, inaczej mówiąc, poprzez świat wartości. 
Dobro i świat wartości stają się podstawą normatywności etycznej, zgodnie 
z którą norma etyczna jest ujmowana jako prawda o dobru. Formułowanie 

42 Por. K. Wojtyła, Wykłady lubelskie. Człowiek…, dz. cyt., s.143.
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postulatów etycznych wynikających z „siły” samych wartości dokonuje się 
dzięki przejściu od indywidualnego „chcę” do powinności zobowiązującej. 
Prawda o dobru rodzi powinności działania, stając się w ten sposób normą 
etyczną. Medialna komunikacja dobra i wartości opiera się również na takiej 
normatywności, wynikającej z prawdy o dobru. Normatywność taka ma 
charakter obiektywny, dlatego iż prawda o dobru oparta jest na obiektyw-
nej oczywistości przedmiotowej dobra. Dla wielu etyk, zwłaszcza dla etyki 
przekonań, dobro i wartości nie rodzą zobowiązań i powinności, ale jedynie 
przekonania słusznego działania43. 

Personalizm natomiast wyprowadza koncepcję norm moralnych z obiek-
tywnie istniejącej hierarchii bytów. Ten porządek bytowy pozwala człowiekowi 
dążyć do różnych celów w sposób obiektywnie uporządkowany. Normatyw-
ność ukazująca prawdę o dobru jest oparta na porządku bytów. Dobro bowiem 
jest przedmiotem woli, jednakże jego ujęcie i zobiektywizowanie stanowi 
przedmiot rozumu. Proces kształtowania się normatywności, ukazującej praw-
dę o dobru, wskazuje na ścisłe współdziałanie rozumu i woli. Rozum ujmuje 
dobro zarówno w sensie teoretycznym, odkrywając jego obiektywną prawdę, 
jak również w sensie praktycznym, ukazując je jako cel działania człowieka.

Dla etyki medialnej ważny jest ten drugi aspekt ujmowania dobra przez 
rozum. W  wyniku porównywania konkretnego, szczegółowego dobra, 
komunikowanego przez media, z ogólnym jego pojęciem otrzymujemy sąd 
normatywny, mający swoje ostateczne uzasadnienie i „osadzenie” w samych 
podmiotach komunikacji, a więc w wartości i godności człowieka. Związek 
zaś dobra z prawdą zapewnia obiektywność zarówno samej normie, jak i opar-
temu na niej wartościowaniu44.

43 Należy tutaj zwrócić uwagę na ważną sprawę, a mianowicie na to, że w większości współczesnych 
etyk medialnych dominuje tak zwana etyka przekonań. Etyka ta, chociaż jest prawie powszechnie 
propagowana, nie została do tej pory całościowo i krytycznie omówiona. Etyka przekonań wycho-
dzi z założenia, że wszystkie ludzkie przekonania, w większości kształtowane medialnie, należy usza-
nować bez ich odnoszenia do kryterium rozróżniania dobra i zła. „Przekonania etyczne nie mogą 
uchodzić za prawdziwe bądź fałszywe – pisze W. Gölz, jeden z reprezentantów takiego myślenia – 
nie są bowiem twierdzeniami odnoszącymi się do faktów i nie sposób ich również traktować jako 
ogólne prawa. Posiadają one jedynie charakter sądów o wartościach. Sądy te nie orzekają o tym, co 
jest, o tym, co rzeczywiście istnieje, ani też o tym, co na mocy znanych praw obiektywnych może się 
zdarzyć w przyszłości. Nie orzekają one zatem nic o bycie, o różnych jego przejawach, lecz zalecają 
coś jako wartościowe – albo lepiej – godne pożądania” (por. W. Gölz, Wahrheit und Sein – Zur 
Rehabilitierung des traditionellen Wahrheitsbegriffs, „Allgemeine Zeitschrift für Philosophie“, 1986, 
11, nr 2, s. 11). Por. także: C. Porębski, Co nam po wartościach?, Kraków 2001.
44 Por. K. Wojtyła, Wykłady lubelskie. Człowiek…, dz. cyt., s. 144n.
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Funkcjonalność mediów w przestrzeni wartości

Zostawiając nieco na boku całą współczesną dyskusję dotyczącą wartości i ich 
roli w etyce45, należy podkreślić jedynie to, iż wartości i wartościowanie etycz-
ne zawsze związane są z dobrem oraz człowiekiem jako podmiotem wartości 
i wartościowania. W jednym i drugim kontekście wartościowanie etyczne ma 
charakter obiektywny. Opiera się ono na normatywności, ukazującej prawdę 
o dobru i prawdę o człowieku. Normatywność ta nie jest wynikiem przeżyć 
emocjonalnych podmiotu ani jego subiektywnych przeżyć aksjologicznych, 
ani też wyrazem samej woli czynienia dobra, ani też konsekwencją antycypo-
wanej satysfakcji ze słusznego działania, ani również przejawem odczuwanej 
przyjemności spełniania dobra, ale jedynie jest wynikiem poznania prawdy 
o dobru i  innych wartościach. Prawda ta nie przekreśla przy tym pomoc-
niczej roli w formułowaniu postulatów normatywnych innych, wcześniej 
wspomnianych przeżyć podmiotu. Należy także podkreślić, iż przeżywanie 
medialne, doświadczenie medialne, samo w sobie, nie może stanowić pod-
stawy wartościowania normatywnego, ale dopiero odniesione do poznanej 
racjonalnie prawdy o komunikowanym podmiotowo dobru, może wspomóc 
kształtowanie zasad deontologii medialnej, odwołując się ostatecznie do 
obiektywnego dobra i prawdy, związanych z racjonalnością osoby ludzkiej.

Świat dobra jest najściślej powiązany ze światem wartości. Inaczej mówiąc, 
wartości nie mogą istnieć poza obszarem dobra, co więcej, ukierunkowane są 
one na swoje podmiotowe zakorzenienie w dobru ontycznym osoby ludzkiej. 
Wszelka afirmacja dobra, która się dokonuje poprzez komunikację, jest także 
afirmacją osoby ludzkiej. Wartość samej osoby należy jednak wyraźnie odróż-
nić od innych wartości, których jest ona podmiotem i platformą zakorzenie-
nia. „Wartość samej osoby to jest osoby jako osoby, a nie jako np. określonej 
natury ujednostkowionej na swój sposób – to sama osoba «odczytana» jako 
wartość, całkiem swoista i elementarna, a więc niezależna od jej takich czy 
innych kwalifikacji fizycznych czy psychicznych, od jej zewnętrznego czy 
wewnętrznego «stanu posiadania». Osoba w tym znaczeniu stanowi podmiot 
ewentualnych inicjatyw i zaangażowań konstytucjonalnie «swój własny», 
pojedynczy i niepodzielny tak, że «ani trochę» nie może on być czymś lub 
kimś innym, może natomiast – bez uszczerbku dla swojej (lub cudzej) toż-
samości – «gościć» w sobie inne osoby i «przemieszkiwać» w nich jako «dar» 

45 Por. szerzej: A. Rodziński, Osoba wśród wartości, w: Osoba, moralność, kultura, red. A. Rodziński, 
Lublin 1989, s. 29–31. Por. F.J. Lis, Wartości w kształtowaniu motywacji i organizacji życia społecz-
nego, Lublin 1996, s. 181n.
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cieszący się wzajemną afirmacją we wspólnocie osób”46. Poszerzając tę myśl 
Wojtyły na obszar komunikacji medialnej, można powiedzieć, że poznawane 
i afirmowane przez osobę wartości stanowią przedmiot komunikacji, a media 
stanowią swoiste instrumentarium dla dzielenia się dobrem i wartościami 
między osobami. Dzięki mediom osoba może „gościć” i „przemieszkiwać” 
w obszarze innych osób. Dzięki temu medialnemu instrumentarium osoba 
może również w sobie „gościć” wartości innych osób, może je „przemieszki-
wać” i łączyć z całym procesem obdarowania.

Media ze swej natury służą wymianie wartości. Stają się w jakimś sensie 
nośnikiem wartości. Należy je zatem odróżnić od samych wartości. Wartości 
przekazywane medialnie są z  jednej strony związane z reprezentującym je 
przedmiotem (formą medialną, nośnikiem, kanałem przekazu itd.), a z dru-
giej strony są zorientowane na wszystkie osoby uczestniczące w procesach 
komunikacji. Uwidacznia się tutaj podwójny charakter wartości przekazy-
wanych medialnie: zorientowanie na osobę – adpersonalność oraz relacja do 
reprezentujących je przedmiotów medialnych – relacyjność. Rozróżnienie 
to pokazuje, że w istotę wartości komunikowanych medialnie jest wpisana 
dynamiczność ich odniesień, zarówno przedmiotowa, jak i podmiotowa. Ta 
ostatnia, dynamiczność podmiotowa, wskazuje na cel wartości, jakim jest 
doskonalenie człowieka. Widzimy zatem, iż wartości mogą istnieć niezależnie 
od osoby, ale również i to, że mają w sobie tę zdolność i podatność, którą 
określamy „adpersonalnością”.

Ta „adpersonalność” wartości komunikowanych medialnie łączy się gene-
ralnie z takim samym charakterem komunikacji medialnej. Komunikacja 
medialna nie jest w sensie ścisłym komunikacją interpersonalną, ale jest, 
jak już to wcześniej analizowaliśmy, komunikacją medialnie interpersonalną 
(komunikacją pośrednio interpersonalną lub komunikacją interpersonalną 
zapośredniczoną medialnie), to znaczy, że jest zorientowana na każdym etapie 
swojego urzeczywistniania się na osoby, na twórców, nadawców, odbiorców, aż 
do tego stopnia, iż bez tych osób nie może funkcjonować. Medialna wymiana 
wartości jest możliwa dlatego właśnie, że dobro i wartości są „adpersonalne”, 
czyli tak samo jak i komunikacja medialna, zorientowane na osobę. Jeżeliby 
nie posiadały tych cech lub miałyby jakąś inną przedmiotową reprezentację 
i cel – nie mogłyby służyć właściwej komunikacji, traktowanej przez nas jako 
wymiana dobra i wartości.

Medialna komunikacja dobra – rozumiana tutaj bardzo szeroko – ze swej 
natury wiąże się z moralnością i normatywnym charakterem wartości. Nie 

46 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 109.
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można bowiem operować wartościami w sposób niekontrolowany i bez odpo-
wiedzialności za skutki tych operacji. Człowiek jako istota racjonalna, jako 
osoba, żyje w przestrzeni ethosu, w przestrzeni moralności. Doświadczenie 
moralności związane jest z doświadczeniem czynu i ludzkiego działania. Skoro 
komunikacja jest czynem osoby, to również stanowi ona platformę doświad-
czenia moralności. Co więcej, skoro człowiek przeżywa swoją moralność 
w związku ze swoim działaniem, to również przeżywa moralność w związku 
ze swoim komunikowaniem, czyli inaczej mówiąc, doświadcza moralności 
w przestrzeni medialnej. W tym doświadczeniu moralnym odkrywa wartości 
moralne, dobro lub zło, powinności moralne i ich normatywny charakter, ale 
czyni to nie w sposób abstrakcyjny, ale w osobistym i jednocześnie osobowym, 
w indywidualnymi jednocześnie podmiotowym wymiarze swojego działania, 
które w tym doświadczeniu etycznym człowiek sam wartościuje. Człowiek jest 
nie tylko świadomy moralności swych czynów, ale ją autentycznie przeżywa. 
Czyn i moralność, wartości moralne i normy funkcjonują nie tylko instrumen-
talnie czy przedmiotowo w takim znaczeniu, jak je odzwierciedla świadomość, 
ale funkcjonują równocześnie na wskroś podmiotowo w przeżyciu moralnym, 
które świadomość i wolność ludzka warunkują. Komunikacja, rozumiana jako 
wymiana dobra i wartości, nie może funkcjonować i nie może być rozpatry-
wana bez podmiotowych odniesień i osobowego zakorzenienia. Dzięki temu 
zakorzenieniu bowiem wywołuje ona przeżycie podmiotowości w każdym 
przekazie wartości. Świadomość człowieka, odzwierciedlająca przyczynowe 
i skutkowe powiązania osoby–podmiotu komunikacji z wartością komuni-
kowaną, pozwala także w pełni „przeżywać” dobro i wartość w ich wymiarze 
medialnym. To przeżycie nie jest jakimś dodatkowym i powierzchownym 
refleksem działania komunikacyjnego, ale jest swoistym urzeczywistnieniem 
się komunikacji, ze wszystkimi jej wymiarami, w ludzkiej podmiotowości.

Kryterium afirmacji dobra

Wartości moralne są jakością czynów ludzkich, odzwierciedlającą odniesie-
nie do normy moralnej. Jest to, mówiąc najkrócej, relacja zgodności czynu 
osoby z normą moralności i związanym z nim doświadczeniem powinności. 
Moralność jest przestrzenią doświadczeń człowieka wartości, normatywności 
i powinności, przeżywanych i odkrywanych w kontekście jego myślenia i dzia-
łania. Wychodząc od analiz moralności jako przestrzeni doświadczeń przez 
człowieka dobra i zła, ale także jako przestrzeni jego rzeczywistych wyborów 
moralnych, trudno pominąć te doświadczenia, ale też trudno nie dostrzec 
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w przestrzeni moralności rzeczywistych obszarów dobra i  zła. Przestrzeń 
mediów, jako przestrzeń moralności, ujawnia również obszar dobra i zła. Urze-
czywistnia się w niej dobro, które doskonali człowieka i społeczność, ale jest 
w nim obecne także zło ze swoimi destrukcyjnymi i degradującymi człowieka 
skutkami. Można powie-dzieć więcej, że w wielu treściach medialnych mamy 
nawet do czynienia ze swoistą nową falą „fascynacji złem”. W kontekście 
mentalności wszelkiego rodzaju „postmyślenia” pojawia się zupełnie nowa 
wizja życia człowieka „postludzkiego”, wykorzenionego z ludzkiego świata 
wartości i ludzkiego logosu życia, a realizującego „rozbite istnienie” na życio-
wym „boisku gier47.

Wielu autorów dostrzega i analizuje wyzwania i zagrożenia, które niesie 
z sobą dynamiczny rozwój mediów oraz generowane przez nie współcze-
sne przemiany cywilizacyjne. Warto przy-pomnieć tutaj, iż mamy na myśli 
nie tylko przedmiotowe procesy, ale przede wszystkim ludzi, którzy swoimi 
decyzjami, wyborami i działaniami urzeczywistniają dobro lub zło. Wszelkie 
przedmiotowe traktowanie procesów zagrażających moralności i człowiekowi, 
wydaje się hasłowo-sloganową retoryką o niebezpieczeństwach i zagrożeniach 
nowych mediów. Należy zatem odróżniać język opisu tych wyzwań, operu-
jący często przekonującymi48, od rzeczowej analizy etycznej, wskazującej na 
człowieka jako podmiot dobra lub zła. Etyka mediów winna pokazać potężne 
możliwości realizacji dobra, ale także winna uchronić wszystkich ludzi uczest-
niczących w komunikacji medialnej przed działaniami urzeczywistniającymi 
zło.

Zostawiając na boku całą, niezmiernie ważną, dyskusję i analizę natu-
ry dobra i zła moralnego, różnych relacji dobra i zła moralnego do innych 
elementów etyki i moralności, warto się zatrzymać nad podstawowymi kon-
sekwencjami obecności dobra i zła dla życia człowieka. Jedno i drugie jest 
czymś ludzkim, bo wypływa z ludzkiej wolności. Dobro, we wszystkich jego 
rodzajach i hierarchiach, jest konieczne dla pełnego rozwoju osoby ludzkiej. 
Dobro i cały świat wartości z nim związany są podstawą urzeczywistniania się 
tego, co ludzkie w człowieku, fundamentem doskonalenia się człowieka jako 

47 Zob. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, dz. cyt., s. 5, 228.
48 M. Heim przestrzega na przykład bardzo sugestywnie użytkowników komputerów i sieci inter-
netowych przed zagrożeniami, jakie niosą ze sobą. „Oko dzisiejszego komputerowego boga ograbi 
cię z wolności bycia w pełni człowiekiem. Wiedza o tym, że komputerowy bóg zna każdą tajemnicę, 
odziera cię z wolności do poszukiwania i  jej odkrywania” (M. Heim, The Metaphysics of Virtual 
Reality, Oxford 1993, s. 82). Zob. M. Heim, The Erotic Ontology of Cyberspace, http://www.uoc.
edu/in3/hermeneia/saladelectura/theeroticontologyof cyberspac.htm (12.01.2012), M. Benedikt, 
Cyberspace. First Steps, Cambridge 1991. Zob. także inne pozycje z  filozofii cyberprzestrzeni: 
http://www.mediamatic.net/artefact-200.5578.html (12.01.2012).
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osoby. Dobro orientuje człowieka nie tylko w stronę wartości użytecznych, 
o których mówi wiele orientacji etyk medialnych49, ale przede wszystkim 
w stronę doskonałości. Dlatego trzeba przyjąć klasyczne założenie, że przy-
czyną doskonałości człowieka jest dobro i tylko dobro50. 

Niemniej jednak faktem jest również obecność zła w świecie. Współcze-
sna przestrzeń mediów, szczególnie odzwierciedlająca i kumulująca wybory 
i działania człowieka, nader wyraźnie pokazuje tę prawdę i ten fakt ludzkiego 
wymiaru życia. Ludzkie życie związane jest z licznymi słabościami, wadami, 
błędami moralnymi, które wynikają z burzenia lub naruszenia fundamental-
nej wartości i godności człowieka oraz z zakłócenia związanej z nimi, należnej 
człowiekowi, obiektywnej hierarchii wartości. Zło jest kategorią etyczną i jako 
takie wiąże się z wolnym wy-borem i działaniem człowieka. Można też zagad-
nienie źródeł istnienia zła rozpatrywać od strony złego użycia ludzkiej wolności 
oraz braku obiektywnych odniesień i prawdziwego etycznego wartościowania 
tego, co człowiek wybiera i czyni. Zło zawsze jednak dotyka człowieka w jego 
najbardziej podstawowych wymiarach, w jego godności i osobowej wartości, 
naruszając tym samym dobro i podstawowe więzi wspólnoty.

Brak fundamentów moralno-duchowych uniemożliwia realizację podsta-
wowej powinności człowieka jako osoby, powinności odnawiania zdolności 
odkrywania i prawdziwego wartościowania, czyli nieustannego afirmowania 
w sumieniu dobra i wydobywania go spod nawarstwień zła. To jest zadanie 
dla wszystkich ludzi, a w naszym kontekście, dla wszystkich uczestniczących 
w przestrzeni mediów, które mają ogromny wpływ na kształtowanie sumień. 
Zło moralne sytuuje się bowiem w ludzkim postępowaniu, czyli w tych działa-
niach, w których człowiek występuje jako świadomy i wolny podmiot swoich 
czynów. Pamiętać przy tym należy, że wolność ludzkiego postępowania jest 
związana najściślej z rozumnością osoby ludzkiej i dlatego kwestia dobra i zła 
wiąże się fundamentalnie z racjonalnością człowieka. Negacja racjonalności 
powoduje, niejako automatycznie, odrzucenie sensownych kryteriów odróż-
niania dobra i zła, co więcej, zamazanie rzeczywistej granicy między dobrem 
a złem i zagubienie człowieka w świecie chaosu etycznego.

Zasada i kryterium afirmacji dobra, stanowiąca podstawę etyki, w tym 
także etyki mediów, wskazuje na dobro jako na źródło i cel ludzkiego dzia-
łania. Ma ona przede wszystkim na celu ukierunkowanie etyki na pomoc 

49 Por. F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2004, 
s. 143–233. Fukuyama, odwołując się do najnowszych badań i dzieł klasycznych filozofów, przeko-
nująco przedstawia przerażające wizje antropologicznych i społeczno-politycznych skutków rewo-
lucji biotechnologicznej.
50 Zob. szerzej: A. Andrzejuk, Prawda o dobru…, dz. cyt., s. 269–280.



R o z d z i a ł  I I  –  Media przestrzenią wartości 153

człowiekowi w urzeczywistnianiu dobra, podkreślanie pozytywnego wymiaru 
moralności i konieczności etyki dla realizacji pełnego człowieczeństwa. Ety-
ka budowana na zasadzie afirmacji dobra pozwoli człowiekowi wydobywać 
dobro spod wielu nawarstwień zła i koncentrować się nie tyle na ochronie 
człowieka przed zagrożeniami mediów i  ich negatywnym oddziaływaniu, 
co bardziej na pozytywnym ich wykorzystaniu w duchowym i integralnym 
rozwoju człowieka.

Człowiek jest istotą obdarzoną wewnętrznym dynamizmem działania, 
posiadając określone dyspozycje i zdolności ku temu. Owocem tego dyna-
mizmu są konkretne czyny, podlegające etycznemu wartościowaniu z  tej 
racji, że są objawem albo dobra, albo zła. Człowiek, zakorzeniając w sobie 
i urzeczywistniając różne wartości, może wzbogacać siebie, a przez to wzbo-
gacać świat albo może siebie dezintegrować i niszczyć świat. Urzeczywist-
niane dobro urzeczywistnia jednocześnie i rozwija samą osobę, która jest 
jego sprawcą i która go komunikuje innym, i tym samym ich doskonali. 
Jeżeli natomiast ludzkie działanie jest wewnętrznie ukierunkowane przeciwko 
człowiekowi, przeciwko prawdzie, wówczas mamy do czynienia z procesem 
destrukcji osoby i w konsekwencji destrukcji społeczności. Zasada afirmacji 
dobra wskazuje drogę naprawy zła i powrotu ku dobru. Naprawienie zła 
dokonuje się najpierw w procesie wewnętrznej, osobowej konwersji. Polega 
ona na dostrzeżeniu zła w oparciu o prawdziwe wartościowanie etyczne oraz 
na próbie zatrzymania niejako procesu destrukcji osobowej, by powrócić 
do pełnej lub częściowej rekonstrukcji tego, co zostało wcześniej utracone, 
czyli do afirmacji osoby i jej godności. Zasada afirmacji dobra, stanowiąca 
podstawę etyki personalistycznej, wskazuje na tę podstawową powinność 
człowieka, polegającą na ciągłym odnawianiu własnego sumienia, by mogło 
ono prawdziwie wartościować i kierować ludzkim działaniem w kierunku 
urzeczywistniania dobra.

Dobro sensem i istotą deontologii medialnych

Z perspektywy personalistycznej widać więc dokładnie, w jakim sensie oso-
ba może uchodzić za swego własnego „prawodawcę moralnego”. Jest nim 
istotnie, ale jedynie jako „aktor aktu”, którym jest jego sąd skoncentrowany 
na odkrywaniu obiektywnej powinności w subiektywnym i wolnym świecie 
własnego sumienia, a wyrażonej słowem „powinienem”. Człowiek nie jest 
jednak – i być nie może – „prawodawcą moralnym” jako „autor prawdy”. 
Podmiot bowiem – jak to już było wspominane w innych kontekstach – nie 
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ustanawia prawdy, nie stwarza jej, lecz jedynie odkrywa i  samemu sobie 
ujawnia, sam siebie informuje, odsłaniając także i to wszystko, do czego go 
ta prawda zobowiązuje. Samonakaz podmiotu – wbrew temu, co sądził Kant – 
jest przede wszystkim samoinformacją o odkrytej prawdzie i wartościach, 
które ona objawia i których strzeże. Człowiek może spełnić siebie tylko wtedy, 
gdy wolnym działaniem, wolnym czynem wypowiada swe „tak” temu wszyst-
kiemu, co sam sobie oznajmił w akcie sumienia: „powinienem”. Człowiek, 
zamykając się w rozmaity sposób naprawdę, nie tylko naraża się na fałsz i błąd, 
ale także stwarza realne możliwości zniewolenia siebie. W tym tkwi źródło 
tragedii ludzkiej wolności, przekraczającej i zniewalającej siebie. Tylko osoba 
bowiem, rozumna i wolna, jest w stanie wprowadzić własną mocą, siłą swojej 
wolności element tak obcy sobie, że we wnętrzu własnego „ja” będzie obecne 
„nie-ja”, które będzie burzyć własny i zaakceptowany świat wartości i powin-
ności, wprowadzając chaos, nieporządek, obcą determinację i brak odpo-
wiedzialności51. Ten smutny proces może być też skutecznie wspomagany 
przez media i ich techniki prezentacji, presji, nacisku, perswazji, wyjaśniania, 
argumentowania, manipulowania, wglądu we wnętrze itp. Rezultatem tego 
wprowadzenia obcego elementu innego porządku wartości czy też, niestety, 
antywartości we wnętrze osoby może być swoisty rozłam w samostanowieniu 
osoby i rozmaite przejawy rzeczywistej depersonalizacji i alienacji człowieka52. 
Przeciwieństwem alienacji jest samospełnienie. Jest ono możliwe jedynie na 
drodze realizacji odkrywanych w prawdzie własnego sumienia powinności. 
Człowiek nie jest jednak istotą zamkniętą w świecie własnego wnętrza i wła-
snej subiektywności. Jest on otwarty na obiektywną rzeczywistość, na świat 
podmiotowy i przedmiotowy, który włącza w przestrzeń urzeczywistnianej 
komunikacji. Tą pewną drogą komunikacji jest prawda, „okno” prawdy. 
Każdy inny rodzaj transcendowania siebie, otwierania się na innych, w tym 
także na świat mediów, nieuchronnie będzie prowadził do niespełnienia sie-
bie czy wręcz do samodestrukcji. W ten sposób z płaszczyzną deontologii, 
ugruntowanej w prawdzie, łączy się płaszczyzna odpowiedzialności za siebie 
i za drugich. Również i ta płaszczyzna jest fundamentem personalistycznej 
etyki mediów.

Warto tutaj przywołać ciekawą myśl Józefa Tischnera, pozwalającą odkryć 
pewną specyfikę personalistycznej etyki mediów. „Współczesna cywilizacja 
techniczna sprawia że stajemy się istotami coraz bardziej otępiałymi na 
drugich, coraz mniej rozumiejącymi drugich, coraz bardziej w ucieczce od 

51 Por. T. Styczeń, Solidarność wyzwala, Lublin 1993, s. 42n.
52 T. Styczeń, Sumienie: źródło wolności czy zniewolenia?, dz. cyt., s. 92n.
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ich konkretnych bólów. Ślepnąc na człowieka, staramy się przynajmniej 
pamiętać o «zasadach postępowania» wobec niego. Wierność wobec tych 
zasad ma nam zastąpić wierność, jaką winniśmy człowiekowi. (...) Głów-
ną troską etyki technologicznej jest formułowanie ważnych reguł działania 
jednostki ludzkiej”53 – pisze Tischner. Wydaje się, że większość deontologii 
medialnych kodyfikuje różne zasady i sposoby postępowania wobec ludzi 
w obszarze mediów, zapominając przy tym lub negując samą ontyczną war-
tość i godność osoby ludzkiej. Deontologie te zastępują duchową wierność 
człowiekowi i jego godności we wnętrzu ludzkiego sumienia przez różne spo-
soby sankcjonowania zewnętrznego, wprowadzanego przez siebie w różnych 
kodeksach i regulaminach postępowania. Tak konstruowana etyka odchodzi 
od swojego duchowego centrum, od sumienia, odkrywającego w prawdzie 
wartości i powinności moralne.

Z personalistycznej perspektywy deontologii ważną rolę odgrywa w etyce 
mediów kategoria „spotkania”. Bez niego bowiem niemożliwa byłaby jaka-
kolwiek komunikacja. „Spotkanie drugiego człowieka w jego tragiczności 
otwiera naszą świadomość na świat obiektywnego dobra i zła, obiektywnych 
wartości lub antywartości – obiektywnych, bo wkorzenionych w realne ludz-
kie tragedie. Aby operować normami z sensem, trzeba widzieć ów świat. Etyka 
technologiczna, która usiłuje zaczynać od normy technologicznej, stawia cały 
świat na głowie”54 – pisze Tischner. Warto wiec podkreślić, że w etyce to nie 
obowiązki mają prymat i nie powinności są pierwszorzędne, ale człowiek i jego 
wartość, w którym i poprzez którego jesteśmy dopiero w stanie odkryć i zro-
zumieć prawdziwy sens wszelkich norm, obowiązków i powinności. Bez tego 
żywotnego odniesienia do człowieka jako osoby, wszelkie obowiązki i powin-
ności wobec niego, będą zawieszone w swoistej antropologicznej i etycznej 
próżni, stanowiąc obcy i zbędny obszar zobowiązań bez celu i fundamentu. 
Prymat osoby, dostrzeżenie na pierwszym miejscu człowieka, „otwiera naszą 
świadomość na świat obiektywnego dobra i zła, obiektywnych wartości lub 
antywartości”55, pokazuje ludzki charakter wszelkiego działania człowieka 
i wszelkich norm i zasad, które je regulują. Działanie człowieka jest ludzkim 
wtedy, gdy jest racjonalne, czyli świadome i wolne. Działanie irracjonalne 
zawsze będzie w sposób zawiniony lub niezawiniony naruszało ludzką godność. 
Pytając o racjonalny wyznacznik działań moralnych, pytamy równocześnie 
o działania odpowiedzialne i nieodpowiedzialne. Żadne kodeksy i przepisy 

53 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 368.
54 J. Tischner, Myślenie…, dz. cyt., s. 369.
55 J. Tischner, Myślenie…, dz. cyt., s. 369
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ani żadna instancja, ani nikt inny nie są w stanie zastąpić i wyręczyć człowieka 
jako wolnego i osobowego podmiotu w dokonaniu wyboru i działania oraz 
równoczesnego spełnienia powinności. Podmiot, spełniając swą powinność, 
urzeczywistnia dobro „wynikające” z jego czynu i wprowadza je w świat jako 
sprawca (autor) tego dobra. I przeciwnie, wolny i osobowy podmiot, negując 
aktem wolności swoje „powinienem”, urzeczywistnia zło „wynikające” z jego 
czynu i wprowadza je odtąd w świat jako sprawca (autor) tego zła. W ten spo-
sób w świecie, również w rzeczywistości medialnej, pojawia się zło ze swoimi 
skutkami, którego winno nie być, a jest tak zaś tylko i wyłącznie za sprawą 
człowieka, który jako sprawca stoi za faktem owego zła. Skoro w świecie 
mediów jest obecne zarówno dobro, jak i zło, funkcjonuje jedno i drugie, 
to należy ciągle szukać racjonalnych czynników i sposobów pozwalających 
powiększać obszar dobra a eliminować lub przynajmniej ograniczać obszar 
zła. I to jest podstawowe zadanie każdej etyki mediów.

Odpowiedzialność za dobro i inne wartości

Istnieje w życiu człowieka coś takiego, co możemy nazwać odpowiedzial-
nością za dobro i inne wartości. Same zaś wartości są różne i różna jest też 
odpowiedzialność za ich internalizację w człowieku. Są wartości konstytuują-
ce człowieczeństwo, jak i też takie, które nakładają się niejako na wszystkie 
relacje międzyosobowe. Istnieją ścisłe zależności pomiędzy wartościami, 
tworzące struktury hierarchiczne. Wszystkie wartości, a przede wszystkim 
dobro i piękno, mają swoje bezpośrednie odniesienie do prawdy. Prawdziwość 
wartości implikuje powinność, a wraz z nią rodzi się również odpowiedzial-
ność za przedmiot ludzkich działań, czyli mówiąc krótko odpowiedzialność 
za wartości56. Odpowiedzialność ta wywodzi się z normy personalistycznej 
i poniekąd wyprzedza powinność, bo człowiek jest również odpowiedzialny za 
powinności. Równocześnie jednak odpowiedzialność ta stwarza jakby dalszą 
perspektywę powinności, gdyż wskazuje na wszystkie jej następstwa w czło-
wieku i w relacjach międzyludzkich. Człowiek jako sprawca czynu konstytuuje 
swe człowieczeństwo tylko i wyłącznie przez to wszystko, co dla niego jest 
„cenne”, to jest „wartościowe”. Świat wartości, niezwykle bogaty i zróżnico-
wany, ma swoje ścisłe odniesienie do dobra. Do istoty samostanowienia osoby 
wpisuje się bowiem wyłącznie to, co jest dla człowieka dobre i wartościowe. 

56 Por. Z. Zdybicka, Wartości religijne a wartości moralne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego”, 1979, 22, nr 1-3, s. 99n.
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Wszelkie antywartości lub wartości pozorne przyczyniają się w większym 
lub mniejszym stopniu do destrukcji człowieczeństwa. Odpowiedzialność 
„za wartości” jest odpowiedzialnością za przedmiot ludzkich działań. Jest 
to również odpowiedzialność za cele, ku jakim człowiek w życiu zmierza. 
Warto tutaj dopowiedzieć, że jeżeli cel nie jest prawdziwą wartością, wówczas 
przestaje być prawdziwym celem. W obszarze mediów uprawomocnia się 
etycznie stara zasada, że cel uświęca środki. Dzieje się tak być może dlatego, 
że działania medialne zostały w dużej mierze „odpodmiotowione” i zasłonięte 
parawanem anonimowości. „Odpowiedzialność jaka jest właściwa przedmio-
towi działania, łączy się najściślej z odpowiedzialnością za sam podmiot, za 
tę wartość, jaka przysługuje konkretnej osobie (...). Woli ludzkiej bowiem 
właściwa jest nie tylko intencjonalność, czyli odniesienie do przedmiotów 
poza własnym «ja», ale przede wszystkim odniesienie do tegoż «ja». To też jest 
pierwsze i zasadnicze znaczenie samostanowienia i samo-zależności. Na pod-
stawie samostanowienia i samo-zależności osobowego «ja» w działaniu rodzi 
się – wraz z odpowiedzialnością za wartość intencjonalnych przedmiotów – 
zasadnicza i podstawowa odpowiedzialność za wartość podmiotu, za wartość 
moralną własnego «ja», które jest sprawcą czynu”57 – stwierdza Wojtyła. Na 
tej samej podstawie i niejako z niej, wywodzi się osobowa odpowiedzialność 
najpierw za przedmiot intencjonalny działania, następnie za samo działanie 
oraz za wszystkie jego skutki i cele, ku jakim zmierza, ale przede wszystkim jest 
ona odpowiedzialnością za wszelkie podmioty, których to działanie dotyczy. 
Można powiedzieć, że odpowiedzialność zawiera się już i wynika z doświad-
czenia powinności i doświadczenia wartości. W doświadczeniu: „powinienem” 
zawiera się już doświadczenie odpowiedzialności: „odpowiadam za to, co 
powinienem”. Z faktu bycia człowiekiem i z racji powinności, jakie człowiek 
ma do spełnienia, rodzi się właściwe dla jego wolności odpowiadanie na war-
tości i za wartości. Czyny ludzkie, dzięki właściwej człowiekowi intencjonal-
ności działania, są ukierunkowane ku różnym przedmiotom, ze względu na to, 
że są postrzegane jako dobro dla niego. Etyka personalistyczna ma za zadanie 
pomóc w tym, żeby to zorientowanie człowieka było ugruntowane w odpo-
wiedzialności za prawdziwą wartość przedmiotu i podmiotu działania58.

Różny jest stopień i zakres odpowiedzialności człowieka za dobro i warto-
ści, które się odzwierciedlają także w zasadzie etycznej odpowiedzialności za 
wartości obecne w obszarze mediów. Odpowiedzialność ta jest ściśle związana 
z obiektywną hierarchią wartości interioryzowaną w sumieniu człowieka. Inna 

57 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 179.
58 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 178–179.
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jest odpowiedzialność za samego człowieka jako wartość ontyczną, inna za 
wartości, które go konstytuują jako istotę moralną, inna zaś za wartości este-
tyczne, służące jego duchowemu rozwojowi. Jeszcze inna jest odpowiedzial-
ność za tak zwane wartości użytkowe, wokół których koncentruje się wiele 
przekazów i treści współczesnych mediów59. Istnieją zatem różne kategorie 
wartości i ich hierarchiczne szczeble, z którymi związana jest inna kategoria 
odpowiedzialności, ze względu na prawdę o tych wartościach i ich relacje do 
podstawowej wartości ontycznej samego człowieczeństwa. Zadaniem etyki 
jest pokazanie tych różnych wymiarów odpowiedzialności ze względu na ich 
odniesienie do określonych wartości.

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za wartości, które konstytuują 
jego człowieczeństwo, ale również za wszystkie swoje wytwory, które są war-
tościami. W kontekście mediów interesuje nas szczególnie odpowiedzialność 
artystów i twórców medialnych za ich dzieła. Dyskusja na ten temat jest dziś 
niezwykle ostra i ciekawa. Wydaje się, że oprócz tego, że są oni odpowiedzialni 
za swoje działania, tak jak wszyscy inni ludzie działający w sposób racjonalny, 
istnieje jeszcze inny rodzaj odpowiedzialności, związany z misją i zadaniem 
(powinnością) medialnego (za pomocą konkretnych nośników i dzieł) komu-
nikowania wartości. Ten świat przedmiotowych, medialnych pośredników 
może stać się dla człowieka przedmiotem odpowiedzialności, ze względu na 
jego celi zdolność komunikowania wartości. Istnieje coś takiego – jak pisze 
Hans Jonas – „jak owa trudna do zdefiniowania, na swój sposób najwyż-
sza «odpowiedzialność» geniusza za jego własne dzieło, która imperatywnie 
obejmuje władzę nad jednostką, obdarzoną błogosławieństwem czy przekleń-
stwem powołania. Bez względu na to, o jakiego rodzaju powinność tu chodzi, 
dla niego zmienia się ona w jakieś «musisz», które przyćmiewa wszystko inne. 
(…) To czyste opus supererogativum jest samo w sobie świadectwem transcen-
dencji człowieka, niezależnie od tego, jakie mogłyby być jego dalsze skutki 
w obrębie świata. (…) Podsumowując, niezależnie od z trudem dającego 
się zaklasyfikować przypadku twórczości artystycznej, faktem pozostaje, że 
punktem odniesienia odpowiedzialności – dziedziną jej «spraw» – jest życie, 
rzeczywiste czy potencjalne, ale nader wszystko ludzkie”60. Wykorzystując 

59 Por. J. O’Neill, Journalism in the Market Place, w: Ethical Issues in Journalism and the Media, eds. 
A. Belsey, R. Chadwick, London 1994, s. 23–46.
60 Por. H.  Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Kraków 1996, 
s. 184–185. Jonas podaje ciekawy przykład dylematu etycznego, związanego z odpowiedzialnością: 
„W słynnym (a w moim przekonaniu perwersyjnym) kazuistycznym dylemacie płonącego domu, 
z którego można uratować jedynie albo Madonnę Sykstyńską Rafaela, albo dziecko, oczywiste pod 
względem moralnym rozstrzygnięcie na korzyść dziecka nie zależy od porównania wartości obydwu 
dla przyszłej ludzkości”, s. 185.
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myśl Jonasa w etyce mediów, należy powiedzieć, że każdy twórca medialny 
jest odpowiedzialny nie tylko za swoje działanie i twórcze dzieło. Jest on 
odpowiedzialny w jakiejś mierze także za jego odbiór oraz wpływ i skutki, 
jakie wywołuje ono u innych. Wytwory medialne o tyle mają sens, o ile są 
nośnikami pozytywnych wartości. Mogą one oddziaływać w sposób moralnie 
budujący, ale i też – nawet po śmierci ich twórców – mogą oddziaływać demo-
ralizująco i destrukcyjnie. Nie można czegoś wprowadzić w obieg publicznej 
wymiany, włączyć w przestrzeń medialnej komunikacji i zwolnić się z całkowi-
tej lub częściowej odpowiedzialności za różne skutki tego włączenia, zwłaszcza 
skutki świadomie zamierzone. Wyprodukowane i udostępnione do obiegu 
dzieła medialne mogą poniekąd prowadzić własne „życie”, w dużym stopniu 
poddane różnym mechanizmom i procesom medialnym: zamierzonym lub 
niezamierzonym, przedmiotowym lub podmiotowym, chcianym lub nie-
chcianym, tak, że ich funkcjonowanie staje się w pewnej części niezależne od 
woli ich twórcy. Są to wytwory, które mogą oddziaływać na innych dobrze lub 
źle, nawet wbrew woli twórcy, ale zgodnie z podmiotowym działaniem innych 
ludzi, będących kolejnym ogniwem w łańcuchu komunikacji. W ramach tej 
odpowiedzialności zawiera się również cała odpowiedzialność za całokształt 
percepcji dzieła medialnego i za zastosowane przez twórcę wewnętrzne zasady 
percepcyjne61. Pole odpowiedzialności poszerza się wtedy i niejako przenosi 
na działania innych uczestników komunikacji medialnej, zwłaszcza na dystry-
butorów i odbiorców. Na żadnym etapie nie zanika jednak odpowiedzialność 
samego twórcy medialnego, co najwyżej, ulega ona zmianom od pełnej odpo-
wiedzialności moralnej, związanej też z innymi rodzajami odpowiedzialności 
(prawnej, psychologicznej), aż, być może, tylko do odpowiedzialności ontycz-
nej, wynikającej z relacji przyczynowej zależności dzieła od swojego twórcy. 
Etyka personalistyczna podkreśla wyraźnie, że twórca medialny winien być 
świadomy swojej głównej odpowiedzialności moralnej zarówno za formę, jak 
i treść przekazu, prezentacji czy końcowego dzieła, uwzględniając również 
wszelkie inne konsekwencje – często niezależne już od niego – włączenia swo-
jego dzieła w obieg komunikacji medialnej. Forma artystyczna sprawia przede 
wszystkim to, że treść nie ma charakteru ogólnikowego i wieloznacznego, lecz 

61 Istnieje bogata literatura na temat psychologii percepcji medialnej (zwłaszcza filmu). Niewiele 
się jednak pisze o  etyce obrazu filmowego w  kontekście moralnej odpowiedzialności twórcy za 
całokształt swojego dzieła (tym bardziej warto podkreślić tutaj zaangażowanie Jerzego Wójcika – 
znanego operatora filmowego, scenarzysty i  reżysera – w pokazywaniu etycznego wymiaru dzieł 
filmowych). Por. M. McLuhan, Zrozumieć media…., dz. cyt. s. 367–382; Wiek ekranów. Przestrze-
nie kultury widzenia, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002, s. 227–332; R.W. Kluszczyński, 
Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002, s. 15–68; 
A. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 2003, s. 17–47.
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charakter konkretny i jednostkowy, oraz że treść jest nierozłączna od danej 
formy, która również stanowi źródło dodatkowych ekspresji. Odbiorca obej-
muje swoją integralną percepcją całą zawartość dzieła, które jest nośnikiem 
wartości poprzez formę i treść, budując się odbieranymi wartościami albo 
ulegając moralnej degradacji antywartościami62.

***

Analizując aksjologiczne wymiary funkcjonalności mediów, chciałem odsłonić 
mechanizmy użyteczne i wręcz konieczne dla medialnego wydobywania dobra 
z cienia do światła. Chciałem tym samym pokazać, że prawdziwe rozumienie 
dobra i innych wartości, i ich urzeczywistnianie w obszarze mediów, są podsta-
wowym celem etyki. Na początku moich refleksji zadałem pytania: dlaczego 
dobro, które jest przecież dominujące i przeważające w życiu ludzi i wspólnot 
pozostaje często w cieniu, a na plan pierwszy wysuwa się zło, próbując zająć 
miejsce dobra w medialnym świetle. Dlaczego łatwiej zbudować atrakcyjność 
przekazu koncentrując się na negatywnej stronie życia, niż pokazać dobro 
w jego blasku? Poszukując odpowiedzi na te pytania, chciałem pokazać słusz-
ność tezy, iż tylko dobro jest sensem funkcjonowania mediów, co więcej, tylko 
dobro jest sensem życia człowieka i jego moralnych wyborów. Niezmiernie 
ważne przy tym jest dążenie do harmonii między ludzkim poznaniem dobra 
i wartości a chceniem i faktycznym działaniem, będącym komunikowaniem 
poznanych i zakorzenionych w człowieku wartości. Ta harmonia winna być 
treścią „kultury medialnej”, ale przede wszystkim winna być fundamentem 
aksjologii i opartej na niej etyki mediów, która z kolei wspomaga kształtowa-
nie kultury medialnej.

Każdy człowiek „odpowiada za” wartości, które komunikuje. Media są tym 
obszarem, w którym się dokonuje permanentna komunikacja wartości lub 
antywartości. Człowiek uczestniczący w tej komunikacji staje przede wszyst-
kim „wobec wartości”63. Mówi się czasem, że twórca przekazów medialnych 
(dziennikarz, reporter, sprawozdawca, spiker) staje „wobec kamery”, „przed 
mikrofonem”, a odbiorcy stają „przed telewizorem”. W rzeczywistości jednak, 

62 W różnego rodzaju szczegółowych kodeksach etyki medialnej próbuje się regulować odpowie-
dzialność twórców za przekazywane treści. Odpowiedzialność ta opiera się najczęściej na założe-
niach etyki liberalno-pragmatycznej. Por. W.L. Rivers, C. Mathews, Etyka środków przekazu, War-
szawa 1995, s. 265–306.
63 Por. A. Szostek, Wokół godności…, dz. cyt., s. 100–114; Wobec wartości, red. D. von Hildebrand 
i inni, dz. cyt., s. 7–149.
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być może nieświadomi tego, jedni i drudzy stają „wobec” siebie. Media przed-
miotowe służą jedynie jako elementy pośredniczące w komunikacji osób 
i wskazują na podmiotową odpowiedzialność ludzi za komunikowane przez 
nich wartości. A zatem potrzeba i powinność wydobywania dobra z medial-
nego cienia do światła wypływa z bardziej fundamentalnej zasady, mianowicie 
z osobistej powinności każdego człowieka wydobywania dobra z cienia do 
blasku światła własnego sumienia.
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3.  
W poszukiwaniu 

aksjologicznego fundamentu 
dialogu w mediach

Dialog jako komunikowanie wartości

Dialog jest nieodłączny od wszelkiej komunikacji międzyosobowej, a więc 
również komunikacji medialnej. Co więcej, nie ma i nie może być praw-
dziwej komunikacji bez dialogu. W określeniu „prawdziwej komunikacji” 
rozumiem wszelkie komunikowanie oparte na prawdzie i ukierunkowane na 
dobro człowieka. Podstawowym założeniem dialogu jest „poszukiwanie tego, 
co prawdziwe, dobre i sprawiedliwe dla każdego człowieka, dla każdej grupy 
i każdej społeczności, zarówno dla tej jej części, do której się przynależy, jak 
i tej, która jawi się jako przeciwnik. W tym sensie trzeba w drugim człowieku 
dostrzec bliźniego. Zaakceptować jego wkład, dzielić z nim odpowiedzialność 
wobec prawdy i sprawiedliwości. Przedstawiać i badać wszystkie możliwe for-
my uczciwego pojednania, łącząc umiejętnie sprawiedliwą obronę interesów 
i honoru strony przez siebie reprezentowanej, z nie mniej sprawiedliwym 
zrozumieniem i uznaniem racji drugiej strony, a także wymagań ogólnego 
dobra wspólnego obu stron”64. Prawdziwy dialog jest swoistą formą niena-
rzucania prawdy innej osobie, odkrywaniem wzajemnym siebie w prawdzie 
oraz wspólnym – dialogicznym odkrywaniem prawdy. Dialog jest czynem, 
jest komunikowaniem wartości, jest działaniem komunikacyjnym, ukierun-
kowanym na budowanie wspólnoty ludzkiej, z zachowaniem fundamen-
talnego respektu dla wartości i godności każdego konkretnego człowieka. 
Etyka mediów służy realizacji wyżej wymienionych celów, dlatego możemy 
postawić hipotezę, że prawdziwy dialog w mediach jest możliwy i skuteczny 
na fundamencie etycznych wartości i zasad. Celem niniejszego artykułu jest 
wykazanie słuszności tej hipotezy oraz próba pokazania niektórych zasad 
współtworzących aksjologiczny fundament dialogu.

64 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1983 roku „Dialog na rzecz pokoju – wyzwaniem 
dla naszych czasów”, nr 6.
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Z perspektywy etyki mediów możemy także pokazać kilka niezbywalnych 
zasad, które winny stanowić podstawę dialogu w mediach, wspomagając tym 
samym wartościowanie i kształtowanie wszelkich działań medialnych dla 
dobra osoby i wspólnoty. Zasady te osadzone są na personalistycznym fun-
damencie antropologicznym, bez którego niemożliwe jest budowanie perso-
nalistycznej etyki mediów. Dotyczą one przede wszystkim bezinteresowności 
komunikowania, wzajemnej otwartości oraz afirmacji dobra. Warto zauważyć, 
iż nie określają one szczegółowej normatywności wartościowania etycznego, 
ale tworzą raczej ogólną platformę założeń etycznych do kształtowania i for-
mułowania szczegółowych zasad etyki mediów. Prezentując i analizując te 
czy inne zasady chcemy pokazać podstawowe elementy przestrzeni dialogu 
w mediach z perspektywy personalistycznego paradygmatu etyki komunikacji 
medialnej65.

Dialog w mediach między komercyjnością 
a bezinteresownością

Dialog w mediach realizuje się w przestrzeni ich funkcjonalności pomiędzy 
komercyjnością i bezinteresownością. Dialog w mediach musi uwzględniać 
oba te faktory. Analiza zagadnienia bezinteresowności w komunikacji medial-
nej, poddanej niezwykle intensywnym mechanizmom oraz procesom komer-
cjalizacji, wydaje się albo prowokacją, albo naiwnością, albo ignorancją rzeczy-
wistego stanu mediów. Niezależnie od rozwiązania tej diagnozy postaramy się 
pokazać konieczność zastosowania zasady bezinteresowności do prawidłowego 
funkcjonowania dialogu w mediach. Istnieje bowiem jeszcze inna okoliczność, 
motywująca do takich analiz, mianowicie potrzeba repersonalizacji przestrzeni 
mediów, według której podkreślenie ważności i aktualności ludzkiej bezinte-
resowności wydaje się jednym z filarów dowartościowania lub przywrócenia 
osobowego charakteru mediów. Skomercjalizowany i wyrachowany często 
świat mediów zdaje się oczekiwać na pewne tchnienie bezinteresowności, 
które przywróciłoby mu w wielu przypadkach ludzkie oblicze. Wielu autorów, 
skonfrontowanych z determinizmem przedmiotowym mediów, szuka innych, 
często błędnych rozwiązań. „Jestem do końca człowiekiem czy maszyną? Dziś 
już nie istnieje na to pytanie odpowiedź: realnie i subiektywnie jestem jeszcze 
człowiekiem, ale wirtualnie i z praktycznego punktu widzenia jestem maszyną. 

65 Zob. M. Drożdż, Osoba i media…, dz. cyt., s. 249–264.
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W konsekwencji więc tworzy się stan antropologicznej niepewności”66 – pyta 
Baudrillard. Trzeba powiedzieć, że jest to typowy punkt wyjścia dla projektów 
etyk postmodernistycznych. Natomiast personalistyczna etyka mediów stara 
się budować swoje zasady na fundamencie antropologicznej pewności gwa-
rantującej odkrywanie i realizowanie w obszarze medialnej komercji ludzkiego 
wymiaru komunikacji, w którym musi być w mniejszym czy większym (lepiej 
w większym) stopniu obecny element bezinteresowności lub interesowności 
szanującej ludzką godność.

Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne generują również nowe 
typy interpodmiotowych relacji medialnych, np. interaktywność, wirtualną 
obecność, interkonektywność, teleobecność, teleuczestnictwo itd. Relacje te 
niewątpliwie zbliżają ludzi lub przynajmniej stwarzają wrażenie ich bliskości. 
W przestrzeni mediów kształtowanej przez te nowe typy relacji komuni-
kacyjnych elementy komercji nie przestają odgrywać decydującej roli, być 
może nawet w wielu obszarach jeszcze bardziej się wzmacniają, ale wydaje 
się, iż zaczynają działać jakby w tle, umożliwiając tym samym ukazywanie 
się na pierwszym planie elementów osobowych komunikacji. Te nowe ten-
dencje medialne mają na celu stwarzanie takich uwarunkowań komunikacji, 
by człowiek w niej uczestniczący nie czuł się zdominowany przez elementy 
komercji, ale coraz bardziej odczuwał przyjazny charakter, bezpośredniość 
i bliskość mediów. Człowiek jako odbiorca mediów jest coraz bardziej włą-
czany w struktury interesowności i komercyjności mediów po to właśnie, 
by nie doświadczał wymiaru komercyjnego jako całkowicie mu obcego, ale 
jako integralnej części komunikacji medialnej. Innymi słowy, nowe tendencje 
komercjalizacji przestrzeni medialnej zmierzają do tego, aby człowiek trak-
tował media jako bliską mu przestrzeń realizacji własnych potrzeb, celów, 
wartości, interesów lub bezinteresowności, włączony – być może nieświa-
domie – w ogólną strategię funkcjonowania mediów, według ich własnych 
założonych – najczęściej komercyjnych celów. Wszystkie te procesy, zarówno 
te utrwalone już stare mechanizmy funkcjonowania mediów, jak i nowe ten-
dencje medialne, z jednej strony utrwalają postawy konsumistyczne, a z dru-
giej strony wyzwalają wielkie zapotrzebowanie społeczne na ludzkie działania 
bezinteresowne67. Jeśli etyka mediów ma spełnić swoje zadanie, to powinna 
ona nie tylko wartościować etycznie komercyjne działania medialne przez 
pryzmat zasady bezinteresowności, ale także winna wzmacniać i preferować 

66 J. Baudrillard, Świat wideo i podmiot fraktalny, w: Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaź-
ników elektronicznych, red. A. Gwóźdź, Kraków 1994, s. 254–255.
67 T. Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizu-
alnych, Katowice 2002, s. 69–70.
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elementy bezinteresowności w komunikacji. Bezinteresowność jest bowiem 
integralnym elementem właściwego ethosu komunikacji. Nie wszystko w ludz-
kim życiu można skomercjalizować, ująć systemowo, przekalkulować eko-
nomicznie, nie wszystko można zaprogramować logistycznie i nie wszystko 
daje się ująć strukturalnie, bo człowiek jest taką bogatą rzeczywistością, iż jest 
w stanie te wszystkie uwarunkowania transcendować.

Zasada bezinteresowności wynika z samego faktu bycia osobą oraz z fak-
tu manifestowania się jako osoba w procesach komunikacji. Perspektywa 
obdarowania w komunikacji medialnej obejmuje także relacje własności, 
posiadania, zdobywania praw własności. Darowanie czegoś komuś, podobnie 
też jak w innych sposobach nabywania praw własności, powoduje radykalną 
i nieodwracalną zmianę właściciela darowanej rzeczy. Ta właśnie „nieodwołal-
ność” odróżnia dar od pożyczki, sprzedaży, dzierżawy czy innych kontraktów 
zawartych na próbę lub na określony czas z zawieszeniem ostatecznej decyzji. 
Dawca daru może ze strony przyjmującego oczekiwać na przykład wdzięcz-
ności, ale jeśli wdzięczność tę zaczyna traktować jako sobie należną „zapła-
tę”, to dar przestaje być w pełni darem. Podobnie również, jeśli obdarowany 
czuje się zobowiązany do proporcjonalnej albo większej wdzięczności za to, 
co otrzymał, to znaczy, że w gruncie rzeczy nie akceptuje daru jako daru, 
lecz przenosi całą relację komunikowania w wymiar komercyjny. Głównymi 
elementami zasady komercyjności jest opłacalność oraz wynikające z niej 
interesowność i korzyść. Zaś głównym elementem zasady bezinteresowności 
jest dar. Dar z kolei ze swojej istoty jest bezinteresowny i dlatego jakakol-
wiek próba jego komercjalizacji przekreśla jego charakter. W tym kontekście 
możemy rozróżnić komunikację komercyjną i komunikację bezinteresowną. 
Nie oznacza to jednak, że takie kryterium podziału i takie rozróżnienie jest 
jednoznaczne, konieczne i potrzebne. Z punktu widzenia personalistycznej 
etyki mediów ważniejszą rzeczą, niż tworzenie takich podziałów, jest takie 
kształtowanie komunikacji medialnej, by zarówno w jednym, jak i drugim 
obszarze komunikacji medialnej funkcjonowała w wartościowaniu etycznym 
zasada bezinteresowności, która pozwoli z jednej strony kształtować obszar 
komercji medialnej na zasadzie sprawiedliwości i szacunku dla ludzkiej god-
ności, a z drugiej strony podkreślać będzie walor bezinteresownej komunikacji 
wartości, która ubogaca w dobro wszystkie komunikujące się podmioty. 
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Zasada bezinteresowności

Pierwszą zasadą, na której powinien oprzeć dialog w mediach, jest zasada 
bezinteresowności. Nie wyklucza to faktu, że przestrzeń medialna, w której 
prowadzony jest dialog, jest i może być przestrzenią wielorako interesowną. 
Chodzi tutaj o samą istotę dialogu. Z perspektywy personalistycznej zasada 
bezinteresowności wynika z faktu bycia osobą, z samej natury komunikacji 
oraz z istoty communio personarum. Jest ona konsekwencją podstawowej praw-
dy, iż człowiek jako osoba posiada tak fundamentalną wartość i godność, że 
nie pozwalają one w żadnym wypadku na jakąkolwiek próbę jego „komer-
cjalizacji”, czyli ujmowania go z perspektywy utylitarnej, instrumentalnej 
czy jakiejkolwiek formy przedmiotowej lub redukcjonistycznej. Człowiek 
jako osoba, żyjąc i działając w przestrzeni przedmiotowej świata mediów, 
transcenduje te uwarunkowania swoją osobową wartością. Każde narusze-
nie lub jakakolwiek próba komercjalizowania tej wartości jest jednocześnie 
naruszeniem ludzkiej godności lub przekreśleniem osobowej podmiotowości 
człowieka. Można jedynie, i to w ograniczonym etycznie wymiarze, komer-
cjalizować „wytwory” człowieka, ale nie jego samego i oraz jego zdolności 
sprawczych68. Zjawiska komercjalizacji nie należy jednak utożsamiać z kwestią 
sprawiedliwego wynagradzania ludzkiej pracy, zdolności, wytworów itd., któ-
ra wprawdzie wiąże się z materialną miarą niematerialnej wartości ludzkich 
dzieł, ale wypływa generalnie z zasady sprawiedliwości, której podstawowym 
wymogiem jest szacunek dla ludzkiej wartości, godności oraz wartości ludzkiej 
pracy i twórczego zaangażowania człowieka.

Praktyka medialna operuje bardzo często kontekstem komercyjnym. Mówi 
się często o tym, że to czy tamto „dobrze się sprzedaje w mediach”, mówi się 
o „produktach” medialnych, o „kwotach” oglądalności itp., mieszając przy 
tym wartości materialne z osobowymi, człowieka z jego wytworami, stosując 
jednakową miarę utylitarną dla świata podmiotowego i świata przedmioto-
wego. Wymienione wyżej określenia, mimo iż pochodzą z języka potocznego, 
oddają jakieś wymiary postępujących w mediach tendencji komercjalizacji, 
które redukują człowieka i jego działanie wyłącznie do kategorii funkcjonal-
no-ekonomicznych69. Taka „wyłączność” stanowi istotę antropologicznego 
redukcjonizmu, podstawę do redukcyjnego ujmowania człowieka, któremu 
winna przeciwdziałać personalistyczna etyka mediów. Etyka mediów nie 

68 Problematyka granic, charakteru i  zakresu procesów komercjalizacji stanowi nowy i  ciekawy 
obszar analiz interdyscyplinarnych, wymagający odrębnego omówienia.
69 Por. D.  McQuail, McQuails Mass Communiction Theory…, dz.  cyt., s.  60–90; S.  Babolin, 
Semiosi e comunicazione, Roma 1999, s. 280–284.
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przekreśla oczywiście roli i znaczenia mechanizmów ekonomicznych w prze-
strzeni mediów, ale podkreśla przede wszystkim priorytet człowieka i  jego 
osobowej wartości nad wszelkimi innymi wartościami.

Wychodząc z  personalistycznej koncepcji komunikowania możemy 
powiedzieć, że człowiek samostanowi siebie poprzez wartości, których nigdy, 
z racji samego człowieczeństwa i z racji bycia osobą, nie może „przeliczyć” 
czy zamienić na jakiekolwiek „wartości materialne”70. Wszelkie próby takiej 
zamiany naruszałyby nie tylko istotę samych wartości duchowych, ale przede 
wszystkim naruszałyby godność człowieka jako ich osobowego podmiotu. 
Dlatego też każda forma dialogu w mediach powinna uwzględniać ten fun-
damentalny wymiar obecności człowieka i jego działania komunikacyjnego, 
które w swoich najgłębszych wymiarach jest obdarowaniem. Podstawowym 
warunkiem personalistycznego patrzenia na przestrzeń mediów jest dowar-
tościowanie w nim obecności człowieka, traktowanego nie jako element 
przedmiotowej struktury mediów, ale jako osobę posiadającą swoją wartość, 
uprzednią i priorytetową w relacji do wszystkich innych wartości obecnych 
w przestrzeni mediów, skądinąd ważnych i potrzebnych dla całokształtu ich 
funkcjonowania. Dialog ma charakter osobowy. Takie dostrzeżenie człowieka, 
zarówno twórcy, jak i odbiorcy medialnych przekazów, stanowi już warunek 
i pierwszy etap dialogu i wprowadzania w obszar mediów elementów bezin-
teresowności i darmowości, które czynią go „bardziej ludzkim”, przynajmniej 
w świadomości uczestniczących w komunikacji osób, a to jest już bardzo 
dużo, ponieważ od tej świadomości, od stanu sumień zależy zewnętrzny 
kształt świata mediów. Można tu przytoczyć ciekawy, wręcz poetycki, wywód 
Tadeusza Stycznia pokazujący fakt bezinteresowności i darmowości samego 
istnienia osoby ludzkiej. „Istotnie, nic tak głęboko i wyraźnie jak niekoniecz-
ność, przygodność, mojego wolnego istnienia nie objawia mi jego radykalnej 
darmowości. Darmowość istnienia – to inne imię jego przygodności. Nie było 
mnie, a oto jestem. Nie musiałem więc być, a oto jestem. Nie miałem żadnego 
na to wpływu, by zaistnieć, a oto jestem. Jestem więc, ponieważ zostałem 
samemu sobie podarowany. Jestem z daru, więc jestem. Owszem, jestem 

70 Bezinteresowność jest właściwością daru. Jest także zaletą osoby komunikującej dobro. Moż-
na powiedzieć, że Sokrates jest przykładem człowieka walczącego już w starożytności o właściwą 
koncepcję daru i podmiotowości człowieka. Swoim konsekwentnym życiem i poglądami zdzierał 
fałszywe maski humanizmu, występującego zresztą pod niezwykle sugestywnym hasłem Protago-
rasowej maksymy, iż „człowiek jest miarą wszystkich rzeczy”. Bazujące na nim poglądy sofistów 
łudziły ludzi mirażem autonomii i  prostej drogi do szczęścia. Działanie współczesnych mediów 
przypomina czasem sofistyczne iluzje uszczęśliwiania mas według współczesnej mutacji Protagora-
sowej dewizy, że człowiek w swojej absolutnej autonomii jest miarą wszystkich rzeczy (por. T. Sty-
czeń, Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993, s. 94–95).
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darem, oto dlaczego jestem. Ale nic głębiej i wyraźniej od doświadczenia 
stojącego u podstaw wyznania: «Jak dobrze, że jesteś!», nie ujawnia mi, jak 
bardzo również istnienie drugiej osoby, (…) wszystko to, kim ona jest w swej 
niepowtarzalności – z daru jest. Jesteś, i jesteś tym, kim jesteś, tobą właśnie, 
ponieważ jesteś darem. Z daru jesteś, więc jesteś”71. Bezinteresowność jest 
właściwością daru. Jest także zaletą osoby komunikującej dobro, dlatego też 
jakakolwiek afirmacja obecności człowieka w przestrzeni mediów jest już 
pokazaniem i realizowaniem bezinteresowności komunikowania. Wystarczy 
dostrzec w mediach człowieka jako człowieka i wtedy wszystkie inne, również 
komercyjne, wymiary komunikacji medialnej uzyskają nowy charakter i nową 
wartość, a sam dialog w mediach nabierze w pełni osobowego wymiaru.

Na podstawie tych analiz można powiedzieć, że kryterium bezinteresow-
ności wynika z wyjątkowości człowieka, z niepowtarzalności ludzkiego „ja” 
i ludzkiego „ty”, które uczestniczą w dialogu. Darmowość i bezinteresowność 
komunikacji domaga się obecności innego osobowego podmiotu, któremu 
można komunikować wartości. Człowiek bowiem nie może sam siebie sobie 
podarować, być swoim własnym darem dla siebie. Darowanie wymaga komu-
nikacji z innymi. Nie ma też daru bez dawcy i z tego samego powodu nie 
ma też daru bez bezinteresowności. Człowiek staje się poprzez komunikację 
darem dla drugiej osoby, i to darem tym większym, im bardziej „jest bez resz-
ty” dla drugiej osoby. W tym właśnie określeniu „bez reszty” należy też szukać 
granic bezinteresowności72. Taki wymiar darmowości i bezinteresowności, 
wyrażony w słowach „bez reszty”, ujawnia się szczególnie w komunikacji 
interpersonalnej o dużym stopniu wzajemnej afirmacji osób.

Określenie „bez reszty” przenosi nas również w świat wartości, które służą 
rozwojowi człowieka jako człowieka. Mam tutaj na myśli wszystkie war-
tości służące doskonaleniu się człowieka w różnych wymiarach jego życia 
i działania, także w obszarze komunikacji i mediów, które stanowią bardzo 
ważną przestrzeń urzeczywistniania się człowieka. Winno się ono dokonywać 
w kontekście prawdy i wolności, czyli w kontekście wolności współdziałającej. 
Wartość wolności ujawnia się bowiem w pełni w kontekście współdziałania 
i komunikacji. W przestrzeni komunikacji dokonuje się spotkanie, współdzia-
łanie wolności człowieka z „darami” komunikowanymi przez innych, którzy 
bezpośrednio albo pośrednio również w sposób wolny z nim współdziałają. 
Sens i istota wolności współdziałającej polega na komunikacji i współdziałaniu 
w przekazywaniu oraz przyjmowaniu daru. W komunikacji tej dokonuje się 

71 T. Styczeń, Urodziłeś się…, dz. cyt., s. 13.
72 Por. T. Styczeń, Urodziłeś się…, s. 13–15.
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najpierw afirmacja osób uczestniczących w komunikacji, a następnie afirmacja 
komunikowanego przez nie dobra. Z taką afirmacją łączy się doświadczenie 
i przeżycie obecności drugiego człowieka jako fundamentalnej wartości i jako 
źródła podstawowego obdarowania. Wyraża się ono w bezinteresownej akcep-
tacji obecności drugiej osoby: „dobrze, że jesteś!”. To określenie: „dobrze, 
że jesteś” uzyskuje wymiar komunikacyjnej bezinteresowności: „dobrze, że 
jesteś dla mnie!”. Co więcej, jest to doświadczenie potrzeby obecności „ty” 
i wdzięczności za jego obdarowanie73. Doświadczenie takiej afirmacji nie 
pozwala na redukowanie czy zamianę afirmowanych wartości na jakiekolwiek 
wartości ekonomiczne czy utylitarne, ponieważ każda taka próba, z  jakiej-
kolwiek strony czyniona, byłaby przekreśleniem tej afirmacji, a tym samym 
przekreśleniem bezinteresowności i darmowości komunikowania, a w konse-
kwencji zredukowaniem komunikacji do poziomu przekazu przedmiotowego.

Zasada wzajemności

Nie ma dialogu bez wzajemności, czyli reakcji na akcję komunikacyjną roz-
poczynającą dialog. Dialog jest ze swej istoty relacją interpodmiotową, jest 
interakcją. Interaktywność staje się jedną z podstawowych kategorii współ-
czesnych mediów elektronicznych. Charakteryzuje ona nie tylko nową jakość 
relacji medialnych i komunikacyjnych, ale staje się również cechą charakte-
ryzującą same przedmiotowe media oraz podmiotowych uczestników komu-
nikacji i dialogu. „Interaktywnym” jest człowiek, który w sposób aktywny 
„wykorzystuje” media jako narzędzie realizacji swoich celów i dążeń. Sama 
interaktywność nie odzwierciedla jednak osobowego wymiaru komunikacji. 
Interpodmiotowość komunikacji nie utożsamia się z interaktywnością pod-
miotów. Interpodmiotowość wiąże się z komunikacją wartości i współtwo-
rzeniem relacji społecznych oraz więzi wspólnotowych. Interpodmiotowość 
komunikacji, w przeciwieństwie do interaktywności, zakłada wzajemność 
obdarowania się osób oraz wzajemność relacji komunikacyjnych, czyli kore-
lacje o charakterze osobowym. Z takiego charakteru komunikacji wynika 
kolejna personalistyczna zasada, stanowiąca podstawę wartościowania i działa-
nia komunikacyjnego, zasada wzajemności. Opiera się ona także na koncepcji 
uczestnictwa osobowego. Wzajemność jest niewątpliwie podstawą wszelkich 
relacji międzyosobowych, fundamentem osobowej komunikacji. Prawdziwe 
obdarowanie nie może się urzeczywistnić bez relacji wzajemności.

73 Por. T. Styczeń, Urodziłeś się…, dz. cyt. s. 13–16.
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Relacja wzajemności, z punktu widzenia etycznego, obejmuje, co naj-
mniej, trzy podstawowe elementy konstytutywne: konkretne podmioty, 
przedmiot obdarowania oraz osobową relację łączącą komunikujące się 
podmioty. W oparciu o nie możemy pokazać, skrótowo tylko, schemat two-
rzenia się więzi wspólnotowych poprzez relacje komunikacyjne oparte na 
wzajemności. Po pierwsze, podmiot, przedmiot i relacja warunkują zaistnienie 
wzajemności oraz określają to, co współtworzy wzajemność. Z kolei, dzięki 
zasadzie wzajemności, buduje się to wszystko, co nazywamy uczestnictwem. 
Uczestnictwo zaś tworzy wspólnotę lub społeczność. Przez wspólnotę z kolei 
rozumiemy to, co łączy ludzi w ich wzajemnych odniesieniach. „W relacji 
«ja – ty» kształtuje się autentyczna międzyosobowa wspólnota (w jakiejkol-
wiek postaci czy odmianie), jeżeli «ja» i «ty» trwają we wspólnej, to znaczy 
wzajemnej afirmacji transcendentnej wartości osoby, można ją określić także 
jako godność, potwierdzając to jej czynami. Zdaje się, że tylko taki układ 
zasługuje na miano «communio personarum»”74. Wojtyła często powraca do 
myśli, że człowiek nie może odnaleźć siebie w pełni inaczej, jak tylko poprzez 
wzajemny, zwrotny dar z siebie. Trzeba też podkreślić, że wzajemność nie jest 
tutaj czymś w rodzaju relacji wymiany, wyjaśnianej i uzasadnianej psycholo-
gicznie czy ekonomicznie. Wywodzi się ona i opiera na fakcie bycia osobą oraz 
na odniesieniu do prawdy i dobra. Dlatego zespolenie w prawdzie na funda-
mencie dobra i miłości jest ostatecznym wyrazem wspólnoty osób. Pojęcie 
communio wskazuje na taką relację komunikacyjną pomiędzy osobami, która 
jest właściwa tylko osobowym podmiotom: komunikację samych osób, dar 
z siebie, komunikację wartości itp. Wskazuje równocześnie na dobro, jakim 
osoby te się obdarzają, udzielając go sobie i zarazem przyjmując od siebie we 
wzajemnej relacji75.

Mając na uwadze ten tok rozumowania Wojtyły, widzimy wyraźnie, że 
o zasadzie wzajemności możemy mówić tylko tam, gdzie istnieje relacja mię-
dzyosobowa i gdzie się dokonuje komunikacja wartości i dobra. Komunikacja 
ta wychodzi najpierw od akceptacji prawdy o sobie i o swoim świecie wartości. 
Następnie dokonuje się otwarcie na innych w wolności i świadomości powin-
ności działania. Owocem tego otwarcia jest komunikacja z innymi, łącząca 
się z afirmacją innych osób oraz akceptacją dobra, które komunikują. W imię 
prawdy odkrytej w sobie o osobowym „ja”, odkrywamy osobowe „ty”, i tylko 
na fundamencie takiej prawdy o sobie i innych można budować wzajemność 
relacji komunikacyjnych. Wewnętrzną treścią i zarazem konsekwencją takich 

74 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 28.
75 Por. K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1972, s. 53 n.
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relacji jest bezinteresowna, wzajemna wymiana dobra i wartości. „Ów wymiar 
wzajemności – pisze autor rozprawy Osoba: podmiot i wspólnota – jest zarazem 
faktem i postulatem, posiada znaczenie metafizyczne i normatywne. Wymiar 
ów sprowadza się do traktowania i do aktualnego przeżywania «drugiego jak 
siebie samego»”76. Wzajemność komunikacji polega więc na tym, że osoby 
odkrywają najpierw swoją własną osobową wartość, a następnie afirmują, 
przez pryzmat własnej godności, wartość i godność innych osób. Na takim 
fundamencie prawdy o sobie i całokształcie podmiotowych oraz przedmio-
towych uwarunkowań komunikacji możliwy jest dialog, w którym ludzie 
komunikują się ze sobą, bezpośrednio lub przy pomocy mediów, uczestnicząc 
we wzajemnej wymianie wartości77.

Zasada wzajemności ma również swoje odniesienie i zastosowanie w obsza-
rze mediów. Chodzi tutaj przede wszystkim o samą istotę komunikacyjnej wza-
jemności, a więc o wzajemną afirmację ludzi uczestniczących w komunikacji 
medialnej oraz w dialogach prowadzonych w mediach. Obszar mediów należy 
do tych obszarów rzeczywistości społecznej, w którym człowiek doświadcza 
i urzeczywistnia wartości w bardzo różny sposób. Wzajemność jest swoistym 
przejawem dialogu komunikacyjnego, w którym w sposób przewidywalny lub 
spontaniczny dokonuje się przekształcanie wszelkich relacji komunikowania 
z relacji przedmiotowo-osobowych oraz anonimowo-osobowych w relacje 
o charakterze osobowym. Nie znaczy to oczywiście, że dokonuje się przemiana 
wszelkich działań komunikacyjnych we wzajemne relacje interpersonalne, 
ale raczej chodzi o wzajemną afirmację osób tworzących jakąś przestrzeń 
medialności, w  której wszyscy uczestnicy (twórcy, nadawcy, odbiorcy) 
wzajemnie się respektują, szanują i dowartościowują jako osoby. Odbiorca 
winien mieć świadomość, że twórca przekazów jest człowiekiem, mającym 
swoją osobową wartość, a twórca i nadawca winni uznawać osobową godność 
odbiorców swoich przekazów. W ten sposób powinien się doskonalić proces 
wzajemnego postrzegania osób uczestniczących w komunikacji, począwszy 
od respektowania wzajemnego, aż do pełnej wzajemnej afirmacji osobowej. 
Jest to również droga tworzenia ludzkiego oblicza przestrzeni mediów oraz 
umacniania się osobowego charakteru więzi społecznych. W takiej przestrzeni 
mediów człowiek ma szansę również siebie ubogacać i siebie głębiej poznawać. 
Ta droga poznania wiedzie nie tylko poprzez wiedzę o sobie z siebie samego, 
nie tylko poprzez przedmiotowe struktury i technologie komunikacyjne, lecz 
przede wszystkim dzięki innym osobom. Człowiek może rozumieć siebie, 

76 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 27.
77 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 27n.
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rozumiejąc i akceptując innych ludzi. To właśnie dzięki wzajemności komuni-
kacji osoba wzbogaca się w wiedzę i w zdolność rozumienia zarówno własnego 
doświadczenia, jak i wszelkich znaków, symboli, które mogą zaistnieć i być 
odczytane tylko we wzajemnym, zrozumiałym dialogu komunikacyjnym. 
Zasada wzajemności podkreśla wartość komunikacyjnego obdarowania oraz 
jego dynamizm. Możemy to pokazać na przykładzie komunikacji interper-
sonalnej, której echo znajduje się również w komunikacji medialnej. Głębsze 
uświadomienie obdarowania przechodzi w głębię wzajemnej wdzięczności 
za otrzymany dar i wspólnotę osobowych relacji. Przyjęcie daru od innych 
motywuje znowu do wdzięczności za przekazanie, która z kolei odbierana 
jest jako kolejne obdarowanie. I tak spirala wymiany nie znajduje końca 
w doświadczeniu i przeżyciu obdarowujących się „ja” i „ty”. Wzajemność 
otwiera perspektywę ciągłej kontynuacji komunikacji dobra.

Zadaniem personalistycznej etyki mediów, opartej na zasadzie wzajemno-
ści, jest tak kształtować sumienia ludzi, aby przestrzeń komunikacji medialnej 
była nie tylko zbiorem anonimowości, produktów komercyjnych, towarów 
informacyjnych, ale stanowiła przestrzeń dialogu, otwartą na wzajemność 
ludzkich relacji komunikacyjnych, przestrzeń, w której człowiek jako osoba 
stanowi centrum wszelkich odniesień.

Zasada uniwersalności

Etyka personalistyczna operuje pojęciem uniwersalności. Dialog musi zakła-
dać uniwersalność wielorakich odniesień, również aksjologicznych. Uniwer-
salność dotyczy samej natury ludzkiej, obiektywnego świata wartości, prawdy, 
logosu świata i człowieka. Z tej uniwersalności wartości i prawdy wynika rów-
nież uniwersalność zasad etycznych, które rzeczywiście o tyle mają sens, o ile 
mają uniwersalny charakter. Zasada uniwersalności podkreśla taki charakter 
etycznego wartościowania. Stanowi ona równocześnie punkt odniesienia dla 
założeń dialogu i wszystkich innych założeń fundamentalnych etyki mediów. 
Zasada uniwersalności wychodzi z założenia, że osoba ludzka jest podstawą 
działania i doświadczenia moralnego. Pokazuje ona ścisły związek założeń 
i  koncepcji antropologicznych z wartościami i normatywnością etyczną. 
Primum ethicum jest bardzo ściśle sprzęgnięte z primum anthropologicum. 
Czyn ludzki identyfikuje się do tego stopnia z czynem moralnym i rozum-
nym, że takie wyrażenia jak „człowieczeństwo”, „moralność”, „racjonalność”, 
„uniwersalność” wzajemnie się przenikają i określają. Charakterystyczna dla 
działań ludzkich rozumność i wolność stanowią podstawę etycznej kwalifikacji 
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czynu. Podstawą racjonalności działania jest poznanie prawdy o sobie i świecie 
wartości, natomiast prawda o wartościach stanowi podstawę normatywności. 
Poznanie to prowadzi z kolei do afirmacji dobra i uczynienia go celem ludzkich 
działań. We wszystkich tych zależnościach, konsekwencjach i odniesieniach 
pojawia się nieodłącznie cecha uniwersalności, nadająca im charakter trwa-
łości, obiektywności i powszechności. Gdyby w działaniu osobowym zostały 
wykluczone „uniwersalia”, wówczas człowiek zostałby skazany na istnienie 
w warunkach zmienności, przypadkowości, subiektywności, nietrwałości, 
wartościując swoje działanie jedynie zmiennymi zewnętrznymi sytuacjami 
i wewnętrznymi impulsami78. Negacja uniwersalności jest konsekwencją 
odrzucenia racjonalności, a brak racjonalnych odniesień podważa cały sens 
etyki i moralności, neguje logos ludzkiego życia i działania. Dlatego tym bar-
dziej potrzeba we współczesnej, pluralistycznej kulturze medialnej powrotu 
do „uniwersaliów” etycznych79, gwarantujących pełny i  integralny rozwój 
człowieka w przestrzeni komunikowanej różnorodności wartości, celów i sen-
sów. Taki powrót gwarantuje personalistyczna etyka mediów.

Personalistyczna zasada uniwersalności daje nie tylko etyce mediów naj-
mocniejszy fundament jej trwałości i niezmienności, ale przede wszystkim, 
pokazując uniwersalność odniesień etycznych, otwiera możliwość pełnego 
i integralnego rozwoju człowieka. Zasada uniwersalności chroni także etykę 
mediów przed partykularyzmem, różnego typu subiektywnymi ogranicze-
niami oraz możliwościami błędnych wskazań czy też wszelkich sytuacyjnych 
(konwencjonalnych, konsensualnych) rozwiązań. Nadaje ona wszystkim 
innym szczegółowym zasadom etyki charakter trwałości i powszechności, 
wskazując na obiektywne i powszechne kryteria wartościowania i oceniania 
całej rzeczywistości, a tym samym na obiektywność samego świata wartości 
i powinności. W świetle zasady uniwersalności ujawnia się prawda, iż w prze-
strzeni mediów nie wystarczy tylko indywidualna etyka przekonań, że nie 
wystarczą tylko sytuacyjne i prakseologiczne wskazania moralne, że wszelki 
redukcjonizm moralny narusza ludzką godność, ale że konieczna jest obiek-
tywność uzasadnień moralnych, wynikających z odkrywania przez człowieka 
prawdy o sobie i innych i umożliwiających prawdziwą komunikację, która 
ma przecież charakter obiektywny. Sumienie ludzkie, aby mogło podejmować 
odpowiedzialne decyzje, potrzebuje takich wartości i norm, które w sposób 

78 W wielu współczesnych orientacjach etycznych, szczególnie postmodernistycznych, neguje się 
odniesienia uniwersalne na rzecz zmienności, sytuacyjności itp. Zob. Z. Bauman, Etyka ponowocze-
sna, dz. cyt., s. 51–84 (rozdział 2: Nieuchwytna uniwersalność). 
79 J. Seifert, Essere e persona. Verso una fondazione fenomenologica di una metafisica classica e perso-
nalistica, Milano 1989, s. 23 n.
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prawdziwy wyznaczają integralny rozwój człowieka jako człowieka. Nie jest 
więc sprawą obojętną charakter tych norm. Można więc powiedzieć, że punk-
tem wyjścia dla prawidłowego wartościowania i działania człowieka w prze-
strzeni mediów jest poznanie, akceptowanie i posiadanie określonego zespołu 
uniwersalnych wartości podstawowych, które tworzą bezpieczny i obiektyw-
ny fundament ludzkich wyborów i decyzji. Bez takiego fundamentalnego 
doświadczenia wartości uniwersalnych ludzkie wartościowanie i działanie 
zamknęłoby się tak dalece w obszarze subiektywności, że niemożliwym stałoby 
się pewne i prawdziwe działanie w obszarze obiektywnych relacji, do których 
należy niewątpliwie obszar komunikacji medialnej. Dlatego też bez akceptacji 
zasady uniwersalności nie może być mowy o zaistnieniu i funkcjonowaniu 
odpowiedzialnej etyki mediów, która winna mieć charakter uniwersalny, także 
z racji uniwersalnego zakresu komunikacji medialnej. Bez akceptacji zasady 
uniwersalności nie jest możliwy dialog w mediach, które mają uniwersalny 
charakter.

***

Mam nadzieję, że przedstawione wyżej analizy pozwoliły uchwycić podsta-
wowe cechy i zasady prawdziwego dialogu. Dialog jest w sposób integralny 
związany z bezinteresownością, wzajemnością, uniwersalnością i afirmacją 
dobra. Bez tych konstytutywnych cech żadna komunikacja i żaden dialog nie 
będą komunikacją w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Dialog nadaje nową 
jakość komunikacji, a perspektywa dialogu pozwala ująć media z perspektywy 
ludzkiej.

Omawiane wyżej zasady nadają każdemu rodzajowi komunikacji charakter 
osobowy. Co więcej, obecność i zaangażowanie człowieka w jakikolwiek rodzaj 
komunikacji niejako automatycznie stwarza kontekst dialogu, ujawniający 
i manifestujący w nim osobową obecność człowieka. Przestrzeń medialna jest 
przestrzenią obecności człowieka oraz jego różnorodnych działań komuni-
kacyjnych i medialnych. Dlatego też sama ta obecność warunkuje charakter 
dokonujących się w niej procesów i działań. Każda komunikacja jest w swojej 
istocie dialogiem, ponieważ dokonuje się między ludźmi, wnoszącymi w jej 
strukturę swoją osobową godność i wartość. Zadaniem etyki mediów jest 
ujawniać ten osobowy charakter obszaru mediów i przez pryzmat dialogu 
odkrywać podstawowe zasady etyczne, pozwalające realizować człowiekowi 
dobro, również w przestrzeni komercyjności i przedmiotowości mediów. 
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Warto przypomnieć, iż wymienione wyżej zasady, przy całej ich donio-
słości i ważności, nie wystarczają do tego, by uchwycić cały, niesprowadzalny 
do innych zdarzeń, proces komunikacji medialnej i cały wspólnotowotwórczy 
jej sens. Perspektywa dialogu w komunikacji jest bowiem tylko jedną z kilku 
ważnych platform budowania etyki mediów. Podstawowe znaczenie dialogu 
może być w pełni odczytane i zrozumiane dopiero w łączności z innymi per-
spektywami personalistycznej etyki mediów, między innymi z perspektywą 
teleologiczną, deontologiczną czy aksjologiczną. Analityczne spojrzenie na 
komunikację medialną w perspektywie powinności i celów może otworzyć 
przed etyką mediów – i moim zdaniem, rzeczywiście otwiera – nowe hory-
zonty normatywności i jej argumentacji w kształtowaniu ludzkiego oblicza 
dialogu w mediach.
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4.  
Budować mosty – etyczna 

powinność medialnego dialogu

Media w budowaniu interakcji i relacji osobowych

W analizach medialnych fundamentów dialogu nie można pominąć społecz-
nego, wspólnotowego charakteru komunikacji medialnej. Relacje komunika-
cyjne człowieka mają charakter interpersonalny lub społeczny, wspólnotowy. 
W naturę komunikacji wpisana jest już relacja do innych, zorientowanie na 
inne podmioty uczestniczące w procesach komunikacyjnych. Dlatego też 
komunikację medialną możemy również rozpatrywać przez pryzmat uczest-
nictwa człowieka we „wspólnocie osób” (communio personarum)80. W tej 
perspektywie komunikacja medialna ujawnia cechy komunikacji interpod-
miotowej, rozumianej przez nas jako komunikacja interpersonalna czy mię-
dzyosobowa. Ten społeczny i wspólnotowy wymiar komunikacji medialnej 
stanowi w dużej mierze o walorze mediów w dialogu społecznym. Niniejszy 
artykuł ma na celu pokazać niektóre aspekty komunikacji medialnej, świad-
czące o „dialogotwórczym” potencjale mediów. Ten potencjał tkwi w mediach, 
zarówno w ich przedmiotowo-instrumentalnej funkcjonalności, jak i przede 
wszystkim w osobowym wymiarze ich użytkowania i korzyści. Żeby ten 
potencjał wydobyć i urzeczywistnić, potrzeba aksjologicznego fundamentu, 
który pozwoli wykorzystać pozytywnie możliwości mediów w budowaniu 
mostów w relacjach międzyludzkich i społecznych. Celem moich refleksji jest 
próba pokazania tego zadania, budowania mostów jako etycznej powinności 
wszystkich osób tworzących i szeroko użytkujących media. Byłoby naiwnym 
myślenie, że ta powinność zostanie kiedykolwiek w pełni zrealizowana, ale 
nie można też rezygnować z myślenia w kategoriach ideałów, które wskazują 
cel, motywują i stanowią miarę do określania i wartościowania jakości dialogu 
społecznego z perspektywy dialogicznego potencjału mediów. Moje myślenie 
o roli i walorze mediów w dialogu społecznym oscyluje pomiędzy idealizmem 
etycznych powinności a realizmem pragmatyki medialnej. Mając świado-
mość tego, że etyczne fundamenty zakorzenione w wartości i godności osoby 

80 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 283 n.
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ludzkiej, nigdy nie stracą swojego idealnego wymiaru i żywotnej aktualności, 
mam nadzieję, że również nie wyczerpie się wola i chęć ludzi mediów do 
kształtowania takiej praktyki medialnej, w której dialog i budowanie mostów 
nie będą tylko nieosiągalnym ideałem, ale realną rzeczywistością.

W personalistycznych analizach fundamentów dialogu ważnym zagad-
nieniem staje się antropologiczny wymiar relacji pomiędzy człowiekiem jako 
osobową jednostką (indywiduum) a społecznością81. Wydaje się, iż w zdecydo-
wanej większości studiów z zakresu teorii komunikacji medialnej traktuje się 
te relacje z perspektywy funkcjonalnej i instrumentalnej, jak również – inaczej 
patrząc – z perspektywy społeczno-kulturowej, psychologicznej, socjologicznej 
itp. bez osadzenia ich na platformie wartości osobowej człowieka. Analizy te, 
dostarczające skądinąd szerokiej i rzetelnej wiedzy o komunikacji medialnej, 
koncentrują się zasadniczo na badaniach funkcjonowania mediów, na anali-
zie przekazywanych treści, na badaniach struktur organizacyjnych mediów, 
na badaniu wielorakich skutków oddziaływania medialnego itd., natomiast 
zbyt mało dotykają i eksponują rolę i znaczenie samych osób uczestniczą-
cych w komunikacji medialnej z perspektywy ich wzajemnych, osobowych 
relacji, generowanych przez procesy komunikacji medialnej. Taki stan rzeczy 
motywuje mnie i upoważnia do zajęcia się bliżej tymi zagadnieniami i pod-
jęcia analiz w tym względzie. Takiej motywacji dostarcza mi również sugestia 
Wojtyły, który tak pisze: „Stwarzając w oparciu o doświadczenie człowieka 
obraz osoby-podmiotu, czerpię szczególnie wiele z doświadczenia własnego 
«ja», ale nigdy w oderwaniu od «innych» czy też w przeciwstawieniu do nich. 
Wszystkie analizy zmierzające do wyjaśnienia ludzkiej podmiotowości mają 
swoje granice «kategorialne», których nie możemy przekroczyć ani też z któ-
rych nie możemy całkowicie się wyłączyć”82.

W moich analizach dotyczących medialnych przestrzeni interakcji nie 
będę się koncentrować na procesach medialnej interaktywności, generowa-
nych zwłaszcza przez nowoczesne interaktywne media, ani też na analizie ich 
natury, przyczyn, skutków dla osobowej tożsamości człowieka, ale będę się 
raczej starać pokazać osobowy fundament i kontekst interakcji medialnych, 
który winien posłużyć do pokazania dialogicznego potencjału mediów.

Komunikację medialną można rozpatrywać przez pryzmat wzajemnego 
sprzężenia osób, koncentrując się na pozytywnym wymiarze tego typu relacji. 

81 Szczególnie wnikliwie studium z tego zakresu przeprowadził K. Wojtyła w słynnym artykule pt. 
Osoba: podmiot i wspólnota (K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 5–39). Główne zało-
żenia tego studium stanowią także oś naszych analiz dotyczących sprzężenia zwrotnego w komuni-
kacji medialnej pomiędzy jednostką osobową a społecznością.
82 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 8.
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Wszystkie podmioty uczestniczące w  komunikacji kształtują i  integrują 
w sobie wartości, treści przekazu dzięki „pośredniczącym” w komunikacji 
różnego rodzaju mediom. Tym samym wchodzą one w obszar wzajemnych 
interakcji, relacji zwrotnych, ale także w obszar sprzężonego oddziaływania 
osób i rzeczy, sprzężenia i konwergencji mediów, w cały obszar różnego typu 
sprzężonych oddziaływań i interakcji.

Komunikacja medialna, ujmowana podmiotowo, jest po pierwsze relacją 
zwrotną, w której następują sprzężenia zwrotne różnych, podmiotowych świa-
tów wartości i sensu. Po drugie jest ona również relacją, w której następuje 
sprzężenie różnych elementów i aspektów komunikacji, np. nakładanie się 
i przenikanie psychiki i somatyki83, świadomości i techniki, celowości i deter-
minizmu, wartości pozytywnych i negatywnych, sensu i przypadku, osób 
i rzeczy itd. To sprzężenie różnego typu światów i kategorii aksjologicznych 
posiada swoje konsekwencje zarówno dla samego kształtu procesów komu-
nikowania, jak i − i to jest bardzo ważne – dla nieprzewidywalności skutków 
czy podmiotowych konsekwencji komunikacji i oddziaływania mediów. Stąd 
też etyczna ocena działań człowieka w przestrzeni mediów musi uwzględniać 
indywidualny i podmiotowy charakter jego uczestnictwa i zaangażowania się 
w komunikację medialną.

Dzięki mediom mamy także do czynienia ze szczególnym „sprzężeniem” 
zwrotnym pomiędzy osobowym indywiduum a innymi ludźmi, czyli spo-
łecznością. To sprzężenie coraz bardziej się potęguje i jeszcze bardziej staje się 
kompleksowe zarówno ze względu na ogromne zróżnicowanie uczestniczą-
cych w przestrzeni medialnej osób, jak i ze względu na skomplikowane procesy 
komunikacyjne i przekazywane medialnie treści. Samo pojęcie „sprzężenie 
zwrotne”, w najbardziej ogólnym znaczeniu, oznacza wpływ co najmniej 
jednego elementu stanu końcowego układu na parametr lub parametry jego 
stanu początkowego, inaczej mówiąc – w podmiotowym układzie komuni-
kacyjnym oznacza całokształt interakcji pomiędzy uczestnikami komunikacji, 
a także interakcji między podmiotem a medialną rzeczywistością przedmio-
tową, krótko mówiąc – pomiędzy podmiotem a rzeczywistością. Pojęciem 
„rzeczywistość” określamy cały świat przedmiotowy mediów, a także innych 
podmiotowych uczestników komunikacji. Prawdziwe „sprzężenie medialne” 
jest więc czymś w rodzaju spotkania pomiędzy podmiotem a rzeczywistością 
przy pomocy jakiegoś medium. W każdym „sprzężeniu” – z punktu widzenia 
etycznego – mamy do czynienia z czterema elementami, a mianowicie ze 

83 Zob. szerzej na temat integracji osoby w czynie w kontekście somatyki i psychiki, cały piąty 
i szósty rozdział Osoby i czynu, por. tenże, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 197–281.
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współdoświadczeniem, ze zrozumieniem, z wartościowaniem i oceną oraz 
z podjęciem decyzji odpowiedzi na przekaz komunikacyjny. Sprzężenie komu-
nikacyjne jest więc rodzajem uczestniczącego spotkania. Słowo „spotkanie” 
sugeruje tutaj formę kontaktu, relacji, wzajemnych reakcji pomiędzy pod-
miotem a rzeczywistością. Zakłada również, że co najmniej pomiędzy dwoma 
elementami istnieje wzajemne oddziaływanie na siebie. „Sprzężenie medialne” 
jest częścią całego doświadczenia medialnego. Dokonuje się ono na dwóch 
płaszczyznach, zewnętrznej i wewnętrznej. Płaszczyzna zewnętrzna stanowi 
platformę bezpośredniej, często empirycznie sprawdzalnej reakcji człowieka 
na media, a więc na to, co jest medialnym znakiem pośredniczącym, i na 
to, co ten znak wyraża. Druga płaszczyzna sprzężenia zwrotnego wiąże się 
z  ludzką refleksją nad przeżywanymi treściami i dotyczy komunikacyjnej 
i interakcyjnej konfrontacji swojego wewnętrznego świata wartości i sensu ze 
światem przekazywanych i odbieranych (komunikowanych) treści medial-
nych, komunikowanych wartości. Na tej płaszczyźnie winien się ukazywać 
krytyczny stosunek podmiotu-osoby do całej rzeczywistości medialnej, a także 
winno się dokonywać „wspólne”, czyli interpersonalne i interakcyjne odkry-
wanie prawdy, dobra i piękna wraz ze wszystkimi wartościami, jakie są z nimi 
związane84.

Medialna komunikacja w przestrzeni społecznej 
i wspólnotowej

Doświadczenie medialne człowieka ma bardzo bogatą zawartość. Opierając 
się na samodoświadczeniu, człowiek ostatecznie dochodzi do najgłębszych 
warstw doświadczenia „drugiego” i „świadczenia drugiemu”85. Doświadczenie 
to bowiem bardzo różnie jest ujmowane i nie zawsze posiada ono w tych uję-
ciach odniesienie i wymiar personalistyczny86. Z personalistycznego punktu 
widzenia doświadczenie człowieka, zaliczając do tego także doświadczenie 

84 Por. W.A. Barry, The Complex Nature of Religious Experience, „Human Development” 1988, 
R. 9, nr 3, s. 9–17. Barry mówi jeszcze o trzeciej perspektywie odkrywania doświadczenia, a mia-
nowicie perspektywie odkrywania tajemnicy, por. W.A. Barry, Interpretation of Experience Reveals 
Beliefs, „Human Development” 1988, R. 9, nr 3, s. 17–20.
85 Por. T. Styczeń, Doświadczenie człowieka i  świadczenie człowiekowi. Kardynał Karol Wojtyła – 
filozof i moralista, „Znak” 1980, R. 32, nr 3, s. 273n. 
86 Zob. np. Ethical Journalism. A Guide for Students, Practitioners, and Consumers, eds. P. Mayer, 
Lantham 1992; Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, dz. cyt.; P. Bortkiewicz, Przede wszystkim etyka, 
Poznań 2000; S.G. Jones, Cybersociety 2.0. Revisiting Computer-Mediated Community and Techno-
logy, London 1998; W.L. Rivers, C. Mathews, Etyka środków…, dz. cyt.; Kommunikations- und 
Medienethik…, dz. cyt.
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medialne, ma zawsze co najmniej dwa wymiary. Pierwszy z nich wynika 
z faktu kontaktu człowieka ze światem zewnętrznym. „Doświadczenie każdej 
rzeczy, która znajduje się poza człowiekiem, łączy się zawsze z doświadcze-
niem samego człowieka. Człowiek bowiem nigdy nie doświadcza czegoś 
poza sobą, nie doświadczając siebie w tym doświadczeniu […]. Przedmiotem 
doświadczenia są również inni ludzie poza mną. Na doświadczenie człowieka 
składa się doświadczenie samego siebie oraz wszystkich innych ludzi, którzy 
w stosunku do podmiotu znajdują się w pozycji przedmiotu doświadczenia, 
to znaczy w bezpośrednim kontakcie poznawczym […]. Aspekt ilościowy 
odgrywa w tym także pewną rolę. Im więcej ludzi stanęło w zasięgu czyjegoś 
oddziaływania, tym doświadczenie jest większe”87. Ta głęboka refleksja Woj-
tyły pokazuje podmiotowe zakorzenienie każdego ludzkiego doświadczenia 
oraz interpodmiotowy charakter każdej komunikacji.

Drugi zaś wymiar łączy się z faktem kontaktu poznawczego z samym 
sobą. Człowiek jest tego typu rzeczywistością, która jest podmiotem 
i zarazem przedmiotem doświadczenia. Tym bowiem, kto doświadcza, jest 
sam człowiek, i tym, kogo doświadcza podmiot doświadczenia, jest rów-
nież człowiek. Doświadczenie medialne ze swojej natury zawiera w sobie 
oba wymiary doświadczenia. Komunikacja medialna pozwala doświadczać 
siebie w kontekście doświadczenia innych. Doświadczenie medialne posiada 
więc z natury charakter interpodmiotowy. Ta interpodmiotowość komuni-
kowania posiada swoje konsekwencje dla etyki mediów, pokazując nie tylko 
antropologiczne podstawy dla etycznej normatywności, ale akcentując przede 
wszystkim powinności etyczne w jej antropologicznych uwarunkowaniach. 
W doświadczeniu medialnym „ogromne znaczenie posiada fakt, iż inni ludzie, 
którzy są przedmiotem doświadczenia – są nim jednak w inny sposób, aniżeli 
jestem nim ja sam dla siebie, czyli każdy człowiek dla siebie samego. Można 
by tutaj nawet się zawahać, czy jeden i drugi wypadek słusznie uważamy 
za doświadczenie człowieka – czy nie zachodzą tutaj dwa doświadczenia 
wzajemnie dla siebie niesprowadzalne. W jednym z nich doświadczyliby-
śmy tylko «człowieka», a w drugim tylko i wyłącznie własnego «ja». Trudno 
jednak zaprzeczyć, że w tym drugim doświadczeniu także spotykamy się 
z człowiekiem i jego doświadczamy, przeżywając własne «ja». Są to doświad-
czenia różne i inne, ale nie są one do siebie niesprowadzalne”88. Z tej refleksji 

87 K.  Wojtyła, Osoba i  czyn, dz.  cyt., s.  5–6. Zasada doświadczenia medialnego stanowi jedną 
z podstawowych zasad komunikacji medialnej. Im więcej ludzi jest w zasięgu oddziaływania jakie-
goś „medium”, tym doświadczenie medialne jest większe. Por. szerzej: D. McQuail, Mass Commu-
nication Theory…, dz. cyt., s. 45 n.
88 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 7–8.
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wyłania się jedna z podstawowych zasad komunikacji społecznej, mówiąca 
o komunikowaniu jednostkowych doświadczeń i opinii jak największemu 
audytorium. W komunikacji medialnej chodzi przede wszystkim o to, aby 
to samo jednostkowe doświadczenie ludzkie tak ukształtować i tak przekazać 
przy pomocy masowych środków przekazu, aby było „sprowadzalne” do jak 
największej liczby ludzi. Podkreślając jednak interpodmiotowy charakter 
komunikacji medialnej, dalecy jesteśmy od ujmowania człowieka, jak to dziś 
czyni wiele teorii komunikacji, na sposób „masywistyczny”, czyli zreduko-
wanego jedynie do mało znaczącego elementu, będącego cząstką masowego 
audytorium. Preferując natomiast samodoświadczenie jako podstawę i punkt 
wyjścia komunikacji medialnej, możemy zapobiec tym samym zagubieniu 
osoby w jakichkolwiek strukturach zewnętrzności medialnej, np. w masowym 
audytorium, w grupie targetowej, w masie wyborców, w kwocie słuchalności 
czy oglądalności, w zbiorze jednostek marketingowych, w grupie docelowej 
propagandy itp. Takie podejście personalistyczne do człowieka nabiera dziś 
szczególnego znaczenia, szczególnie w kontekście przewartościowania indywi-
dualistycznego, „masywistycznego”, fragmentarystycznego, deterministyczne-
go czy holistycznego sposobu myślenia o człowieku, które wydają się być coraz 
bardziej dominujące we współczesnej kulturze medialnej. Społeczny cha-
rakter komunikacji medialnej nie wyklucza w żaden sposób podmiotowego 
i interpodmiotowego charakteru relacji komunikacyjnych. Dlatego też zaporą 
chroniącą człowieka przed tymi zagrożeniami, płynącymi z indywidualizacji 
i  fragmentaryzacji procesów komunikacyjnych czy też z depersonalizacji 
masowością przekazów, jest perspektywa ukazująca i podkreślająca interpod-
miotowy charakter komunikowania medialnego, urzeczywistniającego się 
w przestrzeni communio personarum.

Dialog jako uczestnictwo osobowe we wspólnocie

Bardzo ważnym pojęciem dla zrozumienia interpodmiotowego charakteru 
komunikacji medialnej jest pojęcie „uczestnictwa”89. Wszelkie uczestnictwo 
w życiu społecznym, które w sposób realny współtworzy szeroko rozumiana 
komunikacja medialna, musi opierać się na uznaniu podstawowej prawdy, 
że osoba jest wartością samą w sobie i jako taka nie może być zredukowana 
w jakikolwiek sposób, a więc nie może być sprowadzona do roli rzeczy, narzę-
dzia, środka do celu itd. Ta teza antyredukcjonistyczna posiada swoje głębokie 

89 Karol Wojtyła poświęcił temu pojęciu całą czwartą część swojej książki, por. tamże, s. 283–325.
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konsekwencje antropologiczne i  etyczne. W punkcie wyjścia tych analiz 
oznacza ona uznanie prawdy, iż osoba jest centrum życia społecznego, a więc 
centrum komunikacji społecznej. Tę podstawową zasadę personalistyczną 
należy koniecznie uwzględnić w tworzeniu takiego porządku społecznego, 
w którym funkcjonowanie społeczeństwa i funkcjonowanie mediów byłoby 
połączone z poszanowaniem i promocją osoby ludzkiej. Media winny służyć 
osobie ludzkiej i społeczności, traktowanej jako wspólnota osób, w urzeczy-
wistnianiu ich potencjalnych ludzkich możliwości oraz urzeczywistnianiu ich 
świata wartości, opartego na wartości i godności człowieka. W tym kontekście 
jawi się jako niezwykle ważna sprawa potrzeba takiego działania, aby osoba 
uczestnicząca w życiu społecznym, a więc wchodząca w różnorakie relacje 
i więzy społeczne, nie zagubiła swej tożsamości i podmiotowości90.

Społeczne zorientowanie człowieka, wynikające z natury ludzkiej, sprawia, 
iż istnieje wzajemna zależność pomiędzy rozwojem osoby ludzkiej a postę-
pem społeczeństwa rozumianego w dobie rozwoju mediów elektronicznych 
jako społeczeństwo informacyjne. Osoba ludzka jest i powinna być zasadą, 
podmiotem i celem porządku społecznego, ponieważ z natury swej koniecznie 
potrzebuje ona odniesień wspólnotowych i społecznych. Życie społeczne nie 
jest dla człowieka czymś dodatkowym, ale jest naturalną przestrzenią jego roz-
woju, w której wzrasta on we wszystkich swoich przymiotach i staje się zdolny 
realizować swoje człowieczeństwo. Odniesienia społeczne człowieka realizują 
się dzięki możliwości i zdolności człowieka do komunikacji. Nie ulega też 
wątpliwości, że w tej przestrzeni społecznej komunikacji istnieją bardzo różne 
więzi, relacje, kontakty, spotkania, oddziaływania międzyludzkie. Głównym 
problemem zatem, jaki się w tym kontekście jawi, a dotyczącym także jakości 
komunikacji medialnej, jest to, aby wszystkie te działania i oddziaływania 
komunikacyjne dawały człowiekowi możliwość uczestniczenia we wspólnocie 
osób i tę wspólnotę budowały.

Nie można zrozumieć komunikacji międzyludzkiej bez zrozumienia 
uczestnictwa międzyosobowego. Jest to o tyle ważne na gruncie komunika-
cji medialnej, aby dzięki tej właśnie perspektywie personalistyczno-etycznej 
nie pozostać na poziomie tylko funkcjonalnych i pragmatycznych odniesień 
w rozumieniu i korzystaniu z komunikacji. Wydaje się nam, iż punktem wyj-
ścia i kluczem do pełnego rozumienia uczestnictwa człowieka we wspólnocie 
przez komunikację jest uczestnictwo osoby w swoim czynie. Ta myśl Wojtyły, 

90 Por. W. Piwowarski, Społeczne nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II. Labo-
rem exercens. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski, Lublin 1986, s. 140–141; H. Skorowski, Moral-
ność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej, Warszawa 1996. 
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który w swoich analizach poświęcił wiele uwagi problemom relacji między-
osobowych w ramach życia społecznego, z powodzeniem może posłużyć także 
do wyjaśnienia natury i sposobów funkcjonowania komunikacji społecznej. 
Punktem wyjścia w analizie społecznego wymiaru bytu ludzkiego czyni on 
doświadczenie czynu osobowego. Na bazie tego doświadczenia wypracowuje 
Wojtyła społeczne odniesienia w pojęciu „uczestnictwa”, tworząc zręby per-
sonalistycznej teorii partycypacji91. Teoria ta, oparta na koniecznych relacjach 
między bytami złożonymi, obejmująca równocześnie wszelkie związki przy-
czynowe, sprawcze, wzorcze i celowe ludzkiego działania, podkreślająca pod-
miotowość ludzkich czynów, stanowi też filozoficzny fundament wyjaśniania 
osobowej kreatywności. Wojtyła odwołuje się tu do dynamicznej korelacji 
czynu z osobą, który wynika z faktu, że czyny są spełniane przez ludzi wspólnie 
z innymi ludźmi92. Możemy tutaj dodać, że spełniane są wspólnie z innymi 
ludźmi poprzez komunikację. Wojtyła ciągle dopracowywał swoją koncepcję 
uczestnictwa, pisząc parę lat po ukazaniu się Osoby i czynu w ten sposób: 
„Naprzód traktujemy uczestnictwo jako właściwość osoby wyrażającą się 
w zdolności nadawania osobowego (personalistycznego) wymiaru własnemu 
bytowaniu i działaniu, gdy człowiek bytuje i działa wspólnie z innymi ludźmi. 
Z kolei uczestnictwo pojęte jest w Osobie i czynie jako pozytywna relacja do 
człowieczeństwa, przy czym człowieczeństwa nie rozumiemy jako abstrakcyj-
nej idei, ale jako osobowe «ja», za każdym razem jedyne i niepowtarzalne”93.

W interpretacji uczestnictwa, traktowanego jako sposób i skutek komuni-
kowania się osób, możemy się najpierw posłużyć rozróżnieniem, jakie zasto-
sował Wojtyła, pokazując dwa wymiary działania ludzkiego, „przechodnie” 
i „nieprzechodnie”. Czyn człowieka jest przechodni, o ile jest ukierunkowany 
i zmierza poza podmiot, o ile realizuje jakiś skutek w zewnętrznym świecie, 
o ile obiektywizuje się w jakimś wytworze. Czyn jest natomiast nieprzechod-
ni, o ile pozostaje w podmiocie, o ile stanowi o jego immanentnej jakości 

91 K. Wojtyła rozróżnia dwa znaczenia terminu „uczestnictwo”: potoczne i filozoficzne. W znacze-
niu potocznym „uczestnictwo” znaczy mniej więcej tyle, co udział. Używając tego pojęcia w takim 
znaczeniu, stwierdzamy fakt uczestnictwa, czyli udziału, w sposób najogólniejszy i jakby statyczny, 
nie sięgając do podstaw tego udziału. Znaczenie filozoficzne „uczestnictwa” każe nam natomiast 
szukać tych podstaw. W tym znaczeniu termin „uczestnictwo”, jako odpowiednik łacińskiego par-
ticipatio, ma długą historię, zarówno w filozofii, jak i w teologii. W moich analizach odnoszę się do 
filozoficznej konotacji tego terminu. Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 285 n. Por. również: 
Z. Zdybicka, Transcendentalna partycypacja bytu, w: Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne, red. K. Kłó-
sak, Kraków 1971, s. 170–196.
92 K. Wojtyła nie przeprowadza w Osobie i czynie analizy socjologicznej partycypacji, ale analizuje 
jej wymiar – jak to sam określa – wspólnotowy i społeczny, który jest immanentny czynowi ludz-
kiemu jako takiemu. Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 286–302; R. Buttiglione, Myśl Karola 
Wojtyły, Lublin 1986, s. 242 n.
93 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 20–21.
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i wartości, o ile konstytuuje jego istotowe, ludzkie „stawanie się”. Człowiek 
bowiem działając, nie tylko spełnia czyny, ale także staje się przez nie sobą, 
spełnia w nich siebie. Owa „przechodniość” i „nieprzechodniość” ludzkiego 
działania jest czymś węzłowym dla rozumienia zarówno uczestnictwa, jak 
i wspólnoty osób94.

Podstawowe znaczenie uczestnictwa wskazuje na tę właściwość osoby, 
dzięki której człowiek, działając wspólnie z innymi, jest zdolny w tym dzia-
łaniu i bytowaniu spełniać siebie. Takie ujęcie uczestnictwa wyraża prymat 
osoby przed wspólnotą. Chodzi tutaj o prymat zarówno metafizyczny, a więc 
faktyczny, jak i metodologiczny. Ta podwójna perspektywa prymatu osoby 
ujawnia się w tym, iż po pierwsze, ludzie nie tylko bytują i działają „razem”, 
„wspólnie” jako wielość podmiotów osobowych (prymat metafizyczny), ale 
po drugie, niczego o tym współbytowaniu i współdziałaniu nie potrafiliby-
śmy powiedzieć, jeżeli nie wyjdziemy od każdego człowieka jako od oso-
bowego podmiotu (prymat metodologiczny). W tej perspektywie prymatu 
osoby wobec społeczności struktury społeczne ukazują się jako zespół relacji 
interpodmiotowych, opartych na istnieniu i działaniu wielu zdolnych do 
komunikowania, indywidualnych podmiotów osobowych. To samo można 
powiedzieć o komunikacji, także o komunikacji medialnej, która stanowi 
zespół relacji interpodmiotowych, tworzących przestrzeń uczestniczenia 
indywidualnych podmiotów osobowych w życiu innych podmiotów, pro-
ściej mówiąc – uczestniczenia osoby w życiu innych ludzi. Uczestnictwo jest 
zatem sposobem samorealizacji osoby wspólnie z innymi osobami. Stąd też 
dla Wojtyły uczestnictwo nie oznacza jedynie zewnętrznych relacji, ale jest 
wyprowadzane z wewnętrznej struktury osoby, „oznacza więc właściwość 
wewnętrzną, homogenną, która stanowi o tym, że bytując i działając wspól-
nie z innymi, osoba bytuje i działa jako osoba”95. To bytowanie i działanie 
wspólnie z innymi wyraża także istotę komunikacji.

Teoria partycypacji może również pomóc wyjaśnić, w jaki sposób dzię-
ki komunikacji osoba może uczestniczyć w człowieczeństwie innych osób. 
Nawiązując do transcendencji osoby w czynie, możemy stwierdzić – w duchu 
myśli Wojtyły – iż „dzięki uczestnictwu człowiek, działając wspólnie z innymi, 
zachowuje to wszystko, co wynika ze wspólnoty działania, a równocześnie – 
poprzez to właśnie – urzeczywistnia wartość personalistyczną własnego czy-
nu”96. Można też powiedzieć, że owa wartość personalistyczna ludzkich czynów 

94 Por. K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury…, dz. cyt. s. 11.
95 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 21.
96 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 295.
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niejako „nakłada się” na wszystkie relacje komunikacyjne interpodmiotowe 
i międzywspólnotowe. Dzięki tym relacjom komunikacyjnym określona 
wielość ludzi – podmiotów osobowych – stanowi jedność społeczną, którą 
możemy rozpatrywać nie tylko jako obiektywną rzeczywistość, która kwa-
lifikuje wszystkich i każdego z osobna w tej wielości, ile raczej od strony 
świadomości i doświadczenia osobowego wszystkich jej członków z osobna. 
Wówczas dopiero wchodzimy w rzeczywistość wspólnoty i dotykamy jej wła-
ściwego znaczenia. Ta rzeczywistość ujawnia przy tym, z punktu widzenia 
zarówno faktycznego, a więc i metafizycznego, jak i metodologicznego, ścisłą 
łączność, odpowiedniość, adekwatność pomiędzy wspólnotą a osobową pod-
miotowością człowieka. Poddając analizie samą tylko wielość ludzkich pod-
miotów oraz jedność odpowiadających im obiektywnych relacji o charakterze 
interpodmiotowym, otrzymujemy nieco inny obraz społeczności niż ten, jaki 
powstaje przy uwzględnieniu osobowej podmiotowości, a więc świadomości 
i doświadczenia osobowego tych relacji w określonej grupie ludzi. Wojtyła 
konkluduje tę analizę, iż „wydaje się, że dopiero ten drugi obraz odpowiada 
pojęciu wspólnoty”97.

Wojtyła podkreśla jeszcze inny aspekt, który może pomóc ukazać wspólno-
tową rolę komunikacji. Autor Osoby i czynu pokazuje pewien rodzaj zagrożenia, 
które w społeczeństwie informacyjnym staje się już niestety realne, mówiąc 
o możliwości „zatomizowania” czy też – jak to sam określa – „wyalienowania” 
społeczeństwa98. Jego zdaniem, podstawowa wartość tkwi we wspólnocie, 
natomiast społeczeństwo o tyle posiada swoją wartość, o ile tworzą je właśnie 
wspólnoty osób. Tylko we wspólnocie osób możliwa jest prawdziwa komuni-
kacja. Dlatego też tylko we wspólnocie osób komunikacja medialna uzyskuje 
swój pełny, personalistyczny wymiar. „Jest faktem, że bardzo często używamy 
zamiennie określeń „wspólnota” i „społeczeństwo”99. Między wspólnotą a spo-
łeczeństwem istnieją jednak nie tylko terminologiczne różnice. Dotychcza-
sowe nasze refleksje pokazują jakościowy wymiar tych różnic. Równocześnie 
poprzednie analizy wskazują także na racje tego rozróżnienia. Wspólnota 

97 Tenże, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 22.
98 K. Wojtyła odrzuca w swojej argumentacji dotyczącej natury i roli wspólnoty zarówno poglądy 
indywidualizmu, jak i  totalizmu. „Indywidualizm – pisze Wojtyła – niszczy bytowanie wspólnie 
z  innymi. Indywidualizm czyni to poprzez izolowanie osoby pojmowanej tylko jako jednostka 
i  skoncentrowanej na sobie i  swoim własnym dobru, które również bywa pojmowane w izolacji 
od dobra innych i od dobra wspólnego […]. Zaprzeczenie uczestnictwa stanowi również podejście 
przeciwne do indywidualizmu. Jest to totalizm. Totalizm czy też «anty-indywidualizm» jest, można 
tak powiedzieć, indywidualizmem à rebours. Dominuje w nim potrzeba zabezpieczenia się przed 
jednostką, w której upatruje zasadniczo wroga wspólnoty oraz wspólnego dobra” (por. tenże, Osoba 
i czyn, dz. cyt., s. 300).
99 Tenże, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 23.
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nie jest po prostu społeczeństwem, ani też społeczeństwo nie jest po prostu 
wspólnotą. Jeśli nawet o jednej i drugiej rzeczywistości stanowią w znacznej 
mierze te same elementy, to jednak jakość relacji komunikacyjnych sprawia, 
iż relacje interpodmiotowe tworzą wspólnotę, natomiast relacje społeczne 
współtworzą struktury społeczne. Od jakości komunikacji medialnej zależy 
to, czy współtworzy ona wspólnotę czy też społeczność. Można też poniekąd 
powiedzieć, że społeczeństwo (społeczność, grupa społeczna itp.) staje się sobą 
poprzez wspólnotę swoich członków. W ten sposób wydaje się być zrozumiałą 
teza, iż stosunki społeczne w danym społeczeństwie mogą stawać się źródłem 
alienacji tego społeczeństwa w miarę zanikania w nim relacji wspólnotowych, 
interpodmiotowych, czyli uświadamianych i przeżywanych przez poszczegól-
ne podmioty relacji uczestnictwa100.

Pojęcie wspólnoty wskazuje również na aksjologiczny i normatywny cha-
rakter interpodmiotowych relacji komunikacyjnych, które ją współtworzą. 
Wspólnota jest rzeczywistością istotną dla ludzkiego współbytowania i współ-
działania i dlatego jest dla człowieka wartością. Prawda o wartości wspólno-
ty odkrywa normatywny i powinnościowy charakter wspólnoty. Człowiek 
poznaje tę wartość, uczestnicząc poprzez relacje interpodmiotowe w jej życiu 
i  odkrywając we wspólnocie wartość dobra wspólnego. Dobro wspólne 
wydaje się być obiektywizacją aksjologicznego sensu każdego społeczeństwa. 
W tym kontekście aksjologicznego wymiaru wspólnoty ujawnia się związek 
i zależność pomiędzy wartością człowieka a wartością wspólnoty, pomiędzy 
światem wartości człowieka a światem wartości wspólnoty czy społeczeństwa. 
Platformą i mechanizmem ujawniania tych związków staje się w dużej mierze 
dialog za pośrednictwem mediów.

Medialny dialog „uczestniczący” a dobro wspólne

Komunikacja uczestnicząca jako komunikacja wartości podkreśla znaczenie 
dobra poszczególnych podmiotów, jak również dobra wspólnego. Jest ono 
bowiem taką rzeczywistością, w której uczestniczy zarówno każda osoba, jak 
i każda realnie istniejąca wspólnota ludzka, tworzona przez struktury uczest-
nictwa. W naukach społecznych dobrem wspólnym określa się przeważnie 
zespół warunków życia społecznego, w jakich ludzie mogą realizować swoje 

100 Por. tamże. Por. także: J.  Gałkowski, O  podmiotowym charakterze wspólnoty w  ujęciu kard. 
K. Wojtyły, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1983, R. 26, nr 4, s. 4–14.
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wartości osobowe101. Tak pojmowane dobro wspólne stanowi wartość funk-
cjonalną i poniekąd służebną wobec społeczności i jednostek ludzkich. Ujęcie 
to oznacza, że na dobro wspólne składają się nie tylko struktury organizacyjne 
i materialne, w tym także bogata sieć struktur komunikacyjnych, warunki 
i urządzenia medialne oraz wszelkie dobra materialne, służące uczestnikom 
życia społecznego, ale także to, że o zawartości dobra wspólnego decyduje jego 
wymiar aksjologiczny i duchowy, gdyż odnosi się ono zawsze jako wartość do 
podmiotowych i osobowych uczestników życia społecznego.

W moich analizach pragnę pójść w nieco innym kierunku, zachowując 
jednak wszystkie pozytywne aspekty funkcjonalnego podejścia do dobra 
wspólnego w istniejących teoriach komunikacji. Poszukuję jednak, opiera-
jąc się w jakiejś mierze na dorobku myśli personalistycznej Wojtyły, pod-
staw antropologicznych dla tego wszystkiego, co określamy mianem dobra 
wspólnego. W tym aksjologicznym wymiarze dobra wspólnego ukazuje się 
wyraźniej rola komunikacji w odkrywaniu i komunikowaniu jego wartości.

Dobro wspólne można analizować poprzez kategorię uczestnictwa – jak to 
czyni Wojtyła102. Komunikacja jest również relacją uczestniczenia. Kategoria 
uczestniczenia łączy zatem komunikację z dobrem wspólnym, staje się zworni-
kiem pomiędzy dobrem indywidualnym osoby a dobrem wspólnym. Pozwala 
ona uniknąć zawężonego, funkcjonalnego tylko patrzenia na dobro wspólne.

Uczestnictwo jako komunikacyjna właściwość i zdolność osoby konty-
nuuje zarazem więzi społeczne, stanowi swoiste constitutivum wspólnoty. 
Dzięki tej właściwości osoba i wspólnota są niejako rzeczywistościami kom-
plementarnymi, koherentnymi, przylegającymi do siebie, nie są sobie obce czy 
przeciwstawne, jak to się ujawnia chociażby na gruncie indywidualistycznego 
czy totalistycznego myślenia o człowieku. Nawiązując do poprzednich naszych 
analiz, warto podkreślić, że pojęcie „wspólnoty”, podobnie zresztą jak „spo-
łeczeństwa” czy „społeczności”, wskazuje na porządek przypadłościowy okre-
ślanej rzeczywistości – mówiąc językiem tradycyjnej ontologii. Wspólnota 
jest strukturą współtworzoną przez interpodmiotowe relacje komunikacyjne. 
Istnienie i działanie „wspólnie z innymi” nie stanowi o nowym podmiocie 
działania, wprowadza tylko nowe relacje między ludzi, którzy są jedynymi real-
nymi podmiotami działań. W rzeczywistości wyrażenie „wspólnie z innymi” 

101 Por. W.  Piwowarski, System zasad społecznych i  jego zastosowanie w  encyklice Jana Pawła  II 
„Laborem exercens”, w: Materiały Studium Nauk Społecznych Kościoła, Lublin 27-28.10.1982 
roku i 8-9.12.1982 roku, Lublin 1982, s. 104–105. Przeważnie spotykamy się w opracowaniach 
z  „aspektowym podejściem do koncepcji dobra wspólnego”. Wielu autorów uważa, że „dobro 
wspólne polega przede wszystkim na poszanowaniu praw i obowiązków osoby” (por. F.J. Mazurek, 
Godność osoby podstawą praw człowieka, Lublin 2001, s. 373 n.).
102 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 306–309.
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wskazuje na „jakby-podmiotowość”, która jest udziałem pewnej społeczności, 
w której realnym podmiotem istnienia i działania „we wspólnocie z innymi 
pozostaje zawsze człowiek–osoba”103. Analogicznie można również mówić 
o mediach jako o narzędziach, środkach komunikacji. Nie stanowią one osob-
nego i niezależnego ośrodka, żeby nie powiedzieć „podmiotu” działania, gdyż 
funkcjonują tylko i wyłącznie jako kategorie instrumentalne, służące świa-
domym podmiotom w realizowaniu procesów komunikacji. Jeśli używamy 
określeń, sugerujących ich „podmiotowość oddziaływania”, czynimy to jedy-
nie w sensie analogicznym, a nie ontycznym104. Wracając do głównej naszej 
myśli dotyczącej personalistycznego wymiaru komunikacji we wspólnocie, 
interesuje nas przede wszystkim wspólnota działania, wspólnota komunikacji. 
Chodzi nam w tym kontekście o podkreślenie dynamicznej korelacji czynu 
z osobą oraz uczestnictwa osoby w interpodmiotowej przestrzeni komunikacji 
jako podstawy i źródła poznania normatywności etycznej. Uczestniczenie 
warunkuje wspólnotę działania105. Z tego wynika, że w uczestnictwie tkwi 
między innymi moment wyboru: człowiek wybiera to, co wybierają inni, 
albo nawet wybiera dlatego, że inni coś wybierają – a równocześnie wybiera 
to jako dobro własne i cel własnego dążenia. To, co wówczas wybiera, jest 
dobrem własnym w tym znaczeniu, że człowiek jako osoba spełnia w nim 
siebie. Uczestnictwo uzdalnia człowieka do takich wyborów i takiego, a nie 
innego działania wspólnie z innymi. Taki rodzaj uczestnictwa zasługuje na 
miano „współdziałania”. To współdziałanie zaś zawsze będzie jakąś określoną 
lub nieokreśloną postacią komunikacji uczestniczącej w najszerszym jej ujęciu.

Dzięki uczestnictwu ludzie jako osoby mogą osiągać dobro wspólne. 
Mówiąc innymi słowy, dobro to może stać się ich udziałem. Dobra wspólnego 

103 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 303.
104 W wielu koncepcjach mediów przypisuje się instytucjom i  strukturom medialnym nie tylko 
podmiotowość prawną, ale przede wszystkim bliżej nieokreśloną, ale praktycznie funkcjonującą 
„podmiotowość oddziaływania”.
105 Można tę prawdę zobrazować przykładami zaczerpniętymi z analiz Wojtyły. „W grupie robotni-
ków, którzy pracują przy tym samym wykopie, albo w grupie studentów, którzy słuchają tego same-
go wykładu, albo w rodzinie, która wspólnie ogląda program telewizyjny, na pewno zachodzi fakt 
działania wspólnie z innymi. Każdy z robotników jest członkiem określonej wspólnoty działania. 
Na tę samą wspólnotę można spojrzeć pod kątem celu, do którego dążą wspólnie. W pierwszym 
wypadku celem będzie dokonanie wykopu, w drugim – przyswojenie sobie treści wykładu, w trze-
cim – recepcja treści programu telewizyjnego. Można też stwierdzić, że każdy z robotników dąży 
do swego celu, każdy ze studentów – do swego celu i każdy z domowników – do swego celu. Ta 
obiektywna jedność celu pomaga w obiektywizacji samej wspólnoty działania. Wspólnota działania 
«według celu» tworzy jedynie wspólnotę celu, ale niekoniecznie jest to obiektywnie pełna wspólno-
ta ludzka” (K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 305–306).
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nie rozumiemy tutaj jako „dobra wspólnoty”106. W obszarze aksjologii można 
spotkać co najmniej dwie płaszczyzny interpretacji dobra wspólnego, wyni-
kające z różnego rozumienia wspólnoty uczestniczenia i działania. Pierwszą 
płaszczyzną może być płaszczyzna przedmiotowa. Przedmiotową wspólnotę 
działania określa sam fakt działania ludzi razem. W tym kontekście dobro 
wspólne, jako dobro określonej wspólnoty działania, bardzo łatwo może zostać 
utożsamione z celem, do którego dąży ta wspólnota. Takie teleologiczne ujęcie 
dobra jest jednak zbyt zawężone i zbyt powierzchowne107. Dlatego konieczna 
jest analiza dobra wspólnego z perspektywy podmiotowej. Znaczenie podmio-
towe dobra wspólnego łączy się ściśle z uczestnictwem jako właściwością osoby 
i jej zdolnością do czynu108. Wartość dobra wspólnego odkrywana jest w pro-
cesach interpodmiotowej komunikacji, współtworzącej struktury wspólnoty. 
W tym też ujęciu również sama komunikacja jest czymś, co należy zaliczyć 
do dobra wspólnego danej społeczności. Z perspektywy podmiotowej dobro 
wspólne łączy się z uczestnictwem i współdziałaniem człowieka w ramach 
relacji interpodmiotowych. Ten wymiar podmiotowości i uczestnictwa ukazuje 
również całą bogatą rzeczywistość aksjologiczną dobra wspólnego, którą na 
obecnym etapie analiz pozostawiamy jednak na boku, jako że łączy się ona już 
ze szczegółową deontologią medialną. Rozpatrujemy jedynie dobro wspólne 
jako podstawę i zasadę prawidłowego uczestnictwa komunikacyjnego, dzięki 
któremu osoba, działając wspólnie z innymi, może spełniać autentyczne czyny 
ludzkie i może przez te czyny spełniać siebie. Działanie komunikacyjne łączy 
się z samym istnieniem człowieka i wynikającą z niego ontyczną wartością 
i godnością człowieka. Dobro wspólne właśnie przez to odsłania swoją wartość, 
że staje się udziałem osób jako racjonalnych i wolnych podmiotów, współ-
tworzących wspólnotę dzięki swojemu komunikacyjnemu działaniu, czyli ich 
uczestniczeniu we wspólnocie. Dobro wspólne staje się udziałem osób, przy-
należy do osobowych podmiotów, natomiast osoby nie przynależą w sensie 
ścisłym do wspólnoty, ale ją tworzą, czyli w niej uczestniczą. Tak rozumiana 
wspólnota stwarza im warunki rozwoju i urzeczywistniania wartości. Wartości 
zaś umacniają wspólnotę i stają się nową podstawą uczestnictwa, dzięki ciągle 
urzeczywistniającej się komunikacji, we wszystkich jej wymiarach.

106 Takie rozumienie wynikałoby z  innej koncepcji społeczności i  relacji wspólnotowych, co 
w konsekwencji prowadziłoby także do innych aksjologicznych rozstrzygnięć.
107 Widać to również bardzo wyraźnie, także poprzez znany i powszechnie stosowany w praktyce 
medialnej mechanizm „wpływania na ludzi poprzez z góry ustalone cele”. Dotyczy to zarówno pro-
pagandy, reklamy, oddziaływania komercyjnego itp. Por. np. L. Korporowicz, Osobowość i komu-
nikacja w społeczeństwie transformacji, Warszawa 1996, s. 113 n. (rozdział pt. Poziom automatyzmu 
ról); K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 307.
108 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 308–309.
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***

We współczesnych analizach mediów w zdecydowanej większości opraco-
wań mamy do czynienia, nie tylko w terminologicznym ujęciu, z badaniem 
komunikacji medialnej w perspektywie i w ramach komunikacji społecznej. 
Zbyt mało docenia się osobowy wymiar komunikacji medialnej. A właśnie 
ten wymiar ujawnia dialogiczny potencjał mediów. Należy oczywiście docenić 
metodologiczne rozróżnienia między komunikacją wspólnotową, interper-
sonalną, społeczną i komunikacją medialną. Jestem w pełni świadomy tych 
różnic. Niemniej jednak należy również patrzeć i odkrywać w komunikacji 
medialnej elementy personalistycznych odniesień, zważywszy przy tym na fakt, 
iż nie istnieje i nie funkcjonuje komunikacja medialna bez obecności i działania 
człowieka. Ten fakt obecności człowieka–osoby w przestrzeni mediów otwiera 
zupełnie inną perspektywę badań nad dialogicznym potencjałem mediów. 
Komunikacja medialna ujawnia w tej perspektywie cechy komunikacji inter-
podmiotowej, „komunikacji wspólnotowej” czy też „komunikacji wewnątrz 
wspólnoty osób”109. A tylko w takich międzyosobowych relacjach i w takiej 
wspólnotowej przestrzeni możliwy jest dialog rozumiany jako budowanie 
mostów, które staje się etyczną powinnością ludzi mediów. Mam nadzieję, że 
moje refleksje pozwolą przynajmniej na zrozumienie tej powinności.

109 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 302 n.
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1.  
Etos wolności słowa 
i wolności mediów

Komunikowanie jako wolne działanie ludzkie

Wolność słowa w przestrzeni publicznej jest nie tylko wyznacznikiem wolności 
w wymiarze społecznym oraz miarą jakości demokratycznego społeczeństwa 
obywatelskiego, ale wypływa przede wszystkim z fundamentalnej wolności 
człowieka jako przejaw i wyznacznik wartości i godności osoby. Wolność 
człowieka, wolność słowa urzeczywistnia się w dzisiejszym społeczeństwie 
informacyjnym przede wszystkim poprzez media i medialną komunikację 
społeczną, ale nie tylko. Wolność słowa, która bywa określana z różnych per-
spektyw jako swoboda i wolność wypowiedzi, jako wolność mediów, wpisuje 
się w szerszy kontekst wolności komunikowania. Wolność komunikowania 
z kolei wypływa z wolności człowieka. Dlatego pytanie o wolność słowa jest 
także i przede wszystkim pytaniem o wartość i godność wolnego człowieka 
oraz cały kontekst urzeczywistniania się jego wolności w przestrzeni komu-
nikacji społecznej. 

Wolność jest wartością, dlatego też podstawowymi uwarunkowaniami 
wolności jest ludzki świat wartości, którego ochrona jest podstawowym zada-
niem etyki mediów. Nie ma zatem wolności bez uwarunkowań wartości. 
Pytanie o etos mediów jest zatem pytaniem o aksjologiczny fundament wol-
ności słowa oraz o jej uwarunkowania: wolność od czego i wolność do czego. 
Nie chodzi oczywiście o cenzurę, ograniczenia, ideologiczne zniewolenie czy 
różnego rodzaju środki przymusu. Moje analizy prowadzone z perspektywy 
aksjologii i etyki komunikowania koncentrować się będą wokół następujących 
zagadnień: (1) wolność słowa domaga się fundamentu prawdy i sprawiedli-
wości; (2) nie ma wolności słowa bez wolności komunikowania, co z kolei 
jest uwarunkowane wolnością i niezależnością mediów oraz ich pluralizmem 
i tolerancją; (3) nie ma wolności bez odpowiedzialności i prawego sumienia, 
w którym się dokonują nasze ludzkie wybory; (4) kwestia wyborów domaga 
się etycznych fundamentów, gdyż nie ma wolności słowa bez uwarunkowań 
etycznych. Wolność słowa urzeczywistnia się bowiem w kontekście komuniko-
wania społecznego, które jest przestrzenią ludzkich działań komunikacyjnych, 
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które, jak każde ludzkie działanie, potrzebuje spojrzenia i wartościowania 
etycznego.

Wolność komunikowania zakorzeniona 
w racjonalności osoby

Wolności komunikowania, chociaż jest powszechnie akceptowana, nie nale-
ży jednak do idei jednoznacznych. Ten brak jednoznaczności znajduje swój 
wyraz także w prawodawstwie. Wieloznaczność wolności jest w nim nawet 
wręcz założona, tak np. interpretuje się Pierwszą Poprawkę do Konstytu-
cji USA, w której znajdujemy zapis gwarantujący wolność mediów, ale bez 
określenia jej istoty i zakresu. Z tego stanu rzeczy amerykańscy komentato-
rzy wyprowadzają wniosek, że wolność prasy czerpie swą ważność i życiową 
moc z panującej kultury i moralności. Koncepcja wolności prasy byłaby więc 
zakorzeniona w zasadach, praktykach oraz instytucjach prawnych i w nich 
znajdowałaby swoje doprecyzowanie1.

W dyskursie publicznym na temat wolności pojawia się także przeświad-
czenie, że polega ona na czynieniu tego, na co ma się ochotę. Jest więc ona 
pojmowana jako samowola lub wręcz swawola. Rozumienie wolności jest 
zatem dzisiaj bardzo zróżnicowane: od klasycznych ujęć indeterministycznych 
aż po koncepcje deterministyczne, w których wolność jest rozumiana jako 
twór historyczny, społeczny, biologiczny. Jedną z ważnych odpowiedzi na 
pytanie o wolność komunikowania jest koncepcja personalistyczna wolności, 
wedle której sensu wolności trzeba szukać w strukturze osoby ludzkiej. Ze 
względu na znaczne zróżnicowanie koncepcji wolności ograniczymy się takie-
go rozumienia wolności, które wynika z koncepcji osoby. Wolność komuniko-
wania jest bowiem zakorzeniona w osobie. Jest istotnym elementem jej istoty. 
W strukturze osoby ludzkiej trzeba więc szukać sensu wolności. Zasadniczym 
rysem osoby, który wskazuje na wolność, jest zdolność do samoposiadania 
i  samostanowienia: indeterminacja i  autodeterminacja. Zdolność ta jest 
tak wpisana w samą istotę osoby, że człowiek odnajduje ją nie w kontakcie 
z przedmiotami, lecz w doświadczeniu własnej podmiotowości.

Komunikacja jest świadomym działaniem człowieka. Komunikacja ludzka 
realizuje się – ogólnie mówiąc – w przestrzeni racjonalności. Świadomość 
bowiem towarzyszy czynowi ludzkiemu, który dzięki niej odzwierciedla swo-
je osobowe zakorzenienie. Świadomość i wolność człowieka, a więc ludzka 

1 Por. M. Drożdż, Osoba i media…, dz. cyt., s. 66 i 80.
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racjonalność, stanowią platformę zakorzenienia ludzkich czynów, w tym także 
wszystkich procesów komunikacji. Każdy proces komunikacji wyrasta z racjo-
nalności i zostawia w ludzkiej świadomości „ślad” swojej obecności. Świado-
mość towarzyszy czynowi i odzwierciedla go, kiedy się rodzi i kiedy zostaje 
on zrealizowany. Właściwa funkcja świadomości – to funkcja poznawcza. 
Świadomość poznaje i odzwierciedla to, co „dzieje się w człowieku”, oraz to, 
co człowiek „działa”. Owo „dzianie się” i „działanie” może być przekazywalne, 
to znaczy „komunikowalne” innym osobom2. Zakorzenienie komunikacji 
w racjonalności osoby oznacza również związek komunikacji z wolnością 
człowieka rozumianą jako samostanowienie osoby. Samostanowienie odno-
si nas nie tylko do świadomości, ale i do wolności człowieka oraz jej roli 
w kształtowaniu zarówno osoby, jak i jej czynów. Wolność wewnętrzna czło-
wieka odzwierciedla się poprzez czyny, a więc poprzez ludzką komunikację. 
Wewnętrzna wolność „unaocznia się (…) nie tyle jako właściwość wewnętrzna 
czynu spełnionego przez osobę, ile jako właściwość osoby, która dlatego jest 
zdolna spełniać czyny, że właściwość taką posiada. Można także ten stosunek 
odwrócić i powiedzieć, że to osoba unaocznia się poprzez wolę – a nie tylko 
wola poprzez osobę i w osobie. Każdy czyn potwierdza i zarazem konkre-
tyzuje ten stosunek, w którym wola ujawnia się jako właściwość osoby”3. 
Osoba staje się dzięki swojej wolności rzeczywistością komunikowalną. Ten 
dynamizm człowieka, polegający na wolnym odsłanianiu siebie jako osoby 
poprzez swoje działanie, stanowi sedno samostanowienia. Wpisuje się ono, 
z  jednej strony, w całą dynamikę osoby, z drugiej zaś strony, we wszystkie 
sposoby jej komunikowania. Osoba, z jednej strony – przy całej swej złożo-
ności – panuje nad samą sobą, a z drugiej zaś strony jest kimś, nad kim ona 
sama panuje. Owo panowanie samemu sobie, jako właściwość wyróżniająca 
osobę, zakłada samo-posiadanie i stanowi jego większą konkretyzację4. Inaczej 
mówiąc, wolność komunikowania zakorzeniona jest w racjonalności osoby 
i wynikającej z niej podmiotowości ludzkiego wyboru i ludzkiego działania. 
Każdy akt wyboru pozostawia w osobie swój ślad, odciska na niej swego 
rodzaju „piętno”. Zakres wpływu konkretnego wyboru na osobę zależy nie 
tylko od samego przedmiotu, którego on dotyczył, ale bardziej od stopnia 
zaangażowania wolności. Im jest ono pełniejsze, tym bardziej człowiek sobą 
rozporządza i o sobie stanowi. To człowiek w akcie wolności decyduje o sobie. 

2 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 35–36. Jeżeli świadomość i jej zdolności poznawcze 
zostają w jakikolwiek sposób zakłócone przez media, wówczas mamy do czynienia z szeroko rozu-
mianą manipulacją. Por. m.in.: A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1995, s. 23n.
3 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 109.
4 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 109–111.
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Sam zaś przedmiot wyboru ma wpływ na osobę tylko w tym znaczeniu, że 
zawiera on w sobie określone wartości, ku którym człowiek kieruje się w swej 
wolności i które potem przenikają go. One to sprawiają, że staje się on lepszy 
lub gorszy. Na ile zaś takim staje się, decyduje stopień zaangażowania wolności 
w konkretnym akcie wyboru.

Wolność rozumiana jako zdolność dysponowania sobą spełnia się w spo-
sób szczególny w relacjach osobowych. W odniesienia do innych osób zawiera 
się ustosunkowanie do siebie. Respektując ich godność człowiek równocześnie 
potwierdza własną. Traktując innych przedmiotowo, degraduje siebie do kate-
gorii obiektów, którymi można manipulować. Także i w tych odniesieniach 
zasadnicze znaczenie dla samorealizacji osoby posiada stopień zaangażowania 
wolności. Ponieważ komunikowanie jest ze swej natury oparte na relacjach 
osobowych, dlatego wolność komunikowania wypływa w sposób naturalny 
z fundamentalnej wolności człowieka i stanowi o jakości samorealizacji oso-
by5. Stąd płyną konsekwencje dla rozumienia samej wolności komunikowa-
nia, które można określić jako jej ramy. Stanowią je: godność osoby, prawda, 
sprawiedliwość i solidarność.

Wolność słowa w prawdzie

Wolność komunikowania, z której wypływa wolność mediów i wolność słowa, 
realizuje się w przestrzeni wartości, które stanowią naturalną przestrzeń jej uwa-
runkowań. Wolność urzeczywistnia się przede wszystkim w prawdzie. „Czeka 
nas wielka praca nad naszą mową, jaką się posługujemy. Nasze słowo musi być 
wolne, musi wyrażać naszą wewnętrzną wolność. Tylko wtedy ludzkie słowo 
jest prawdziwie narzędziem prawdy”6. Prawda jest koniecznym warunkiem 
wolności człowieka. Bez możliwości dotarcia do prawdy, człowiek nie będzie 
mógł podejmować prawdziwie wolnych decyzji7. Prawda łączy się nierozdziel-
nie z wolnością i odwrotnie. Na tej korelacji opiera się i winna się opierać 
wolność słowa w komunikowaniu społecznym. „Prawda i wolność, zarówno na 
płaszczyźnie indywidualnej, jak i społecznej, są nierozdzielne; bez prawdy jako 
fundamentu, punktu wyjścia, kryterium rozeznania, oceny, wyboru i działania, 

5 Por. M. Drożdż, Osoba i media…, dz. cyt. s. 71–74.
6 K. Klauza, Prawda – informacja – moralność, „Ethos”, 24 (1993), s. 48.
7 W.  Bołoz, Etyka w  reklamie, w: A.  Strzałecki, Percepcja reklamy. Zagadnienia psychologiczne, 
Warszawa 1998, s. 15.
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niemożliwe jest korzystanie z autentycznej wolności”8. Warunkiem poszano-
wania wolności odbiorców musi być respektowanie prawdy. 

Zadaniem każdego człowieka, szczególnie tego, który aktywnie uczestni-
czy w procesach komunikowania medialnego, jest obrona prawdy w duchu 
wolności słowa. „Być obrońcą prawa człowieka do prawdy i być obrońcą 
prawa do wolności, to być obrońcą tego, co nierozdzielne w człowieku i nie-
oddzielne od człowieka.”9. Wolność i odpowiedzialność dziennikarska winna 
wyrażać się w poszanowaniu prawdy. Odpowiedzialność wyznacza bowiem 
granice wolności dziennikarskiej i łączy się ściśle ze sprawiedliwością. Wolność 
społecznego komunikowania winna być podporządkowana przede wszystkim 
wartości prawdy. Zajmuje ona bowiem przewodnie miejsce w strukturze osoby 
i spełnia istotną rolę w procesie samourzeczywistniania się człowieka. Komu-
nikowanie społeczne, którego celem jest osoba i wspólnota, suponuje prawdę. 
Jej zaprzeczenie czy sprzeniewierzenie się prowadzi do destrukcji samej istoty 
komunikowania. Z tych też powodów prawda jest wartością, która rozstrzyga 
o moralnym porządku społecznego komunikowania. Tym samym stanowi 
ona aksjologiczną granicę dla wolności słowa i wolności mediów. Można 
zatem mówić o „zależności w prawdzie”, która w żaden sposób nie narusza 
wolności słowa, ale raczej ją w pełni wyraża10.

Prawda jest więc niepodważalną oczywistością i wartością osoby ludzkiej, 
bez której niemożliwa byłaby jakakolwiek wolność komunikowania i „praw-
dziwy” wolny wybór. Jeżeli odwołamy się do doświadczenia człowieka, ze 
szczególnym uwzględnieniem doświadczenia prawdy, to odkryjemy w tym 
doświadczeniu podstawę etycznych rozstrzygnięć, opartych na odniesieniu 
człowieka do prawdy o własnej godności. „Tak więc nie ma mowy o tym, aby 
poszczególne wybory czy rozstrzygnięcia właściwe woli ludzkiej były zawsze 
prawdziwe. To samo dotyczy komunikacji. Człowiek często chce tego, co nie 
jest prawdziwym dobrem, i często też to, co nie jest dobrem prawdziwym, 
wybiera. Rozstrzygnięcie takie, czy wybór nie jest błędem, (…) błąd bowiem 
dokonuje się w myśli, a nie w woli. Rozstrzygnięcie czy też wybór mający 
za przedmiot to, co nie jest dobrem prawdziwym – zwłaszcza jeżeli jest to 
rozstrzygnięcie czy wybór wbrew temu, co jako dobro prawdziwe zostało 
poznane – nosi charakter winy i  jest złe. Ale właśnie ta znana z doświad-
czenia moralności rzeczywistość winy, zła moralnego, tym pełniej ujawnia 
fakt, że w woli ludzkiej tkwi odniesienie do prawdy i wewnętrzna od niej 

8 Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”, Watykan 1993, nr 31.
9 Od redakcji, Solidarni: wolni przez prawda, „Ethos”, 11-12 (1990), s. 7.
10 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 144–145.
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zależność”11. Gdyby rozstrzyganie czy wybór człowieka nie były oparte na 
„momencie prawdy”, mówiąc nieco innymi słowami, gdyby nie dokonywały 
się poprzez swoiste odniesienie do niej, etos ludzkiego działania, przestrzeń 
moralności, jako najbliższa człowiekowi-osobie rzeczywistość, przestałaby być 
przestrzenią sensowną i zrozumiałą. To samo odnosi się do wolności słowa. 
Gdyby nie była ona oparta i odniesiona do prawdy to nie tylko przestałaby 
być zrozumiała, ale stałaby się fikcją. Istotne bowiem dla etosu komuniko-
wania opartego na wolności słowa jest rozróżnienie dobra i zła moralnego. 
Rozróżnienie to nie tylko bazuje na relacji człowieka do prawdy, szczególnie 
prawdy o sobie, ale, co więcej, w komunikacji szeroko rozumianej – tę relację 
do prawdy znacząco rozbudowuje.

Krótko mówiąc, rozróżnianie dobra i zła, tak bardzo ważne dla moralności, 
a w jej przestrzeni istotne także dla etyki mediów, zakłada, iż wolność słowa 
realizuje się na zasadzie prawdy o dobru, jakie wolność słowa urzeczywistnia. 
Poznanie i chcenie zła, w imię błędnie rozumianej wolności słowa, będzie 
zawsze destrukcją owej relacji, a także mniejszą lub większą destrukcją czło-
wieczeństwa, gdyż samej prawdy o sobie i swojej godności człowiek sam znisz-
czyć nie może. Analiza ta pokazuje, iż nie ma wolności mediów i wolności 
słowa bez odniesienia do prawdy.

Godność człowieka miarą wolności

Realizacja wolności słowa nie dokonuje się w próżni aksjologicznej, ale musi 
się oprzeć na trwałym fundamencie wartości i  godności osoby ludzkiej, 
wynikającej z samego faktu bycia człowiekiem. Urzeczywistnianie ontycznej 
wartości człowieka dokonuje się zawsze w świecie innych wartości ontycznych 
i kwalitatywnych. Z etycznego punktu widzenia, dokonuje się albo w świecie 
wartości, albo w świecie im przeciwnym – w świecie antywartości. Wolność 
mediów oraz wolność słowa uświadamiają nam coraz dosadniej sytuację 
pluralizmu aksjologicznego, w którym dokonuje się nieustanne zmaganie 
o wartości i cele, stanowiące podstawy urzeczywistnianego człowieczeństwa. 
Niezależnie od jawnych deklaracji czy ukrywanych założeń, zdecydowana 
większość koncepcji mediów odwołuje się w swoich refleksjach etycznych lub 
w ich zwyczajnym marginalizowaniu albo kompletnym zaniechaniu do para-
dygmatycznych elementów światopoglądowych, do założeń antropologicz-
nych i koncepcji aksjologicznych. Chodzi w nich przede wszystkim o kształt 

11 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 146.
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etosu, a więc o podstawowe wymiary ludzkiego życia społeczno-kulturowe-
go, związanego z określonymi wartościami oraz o przyszły kształt ludzkiego 
etosu. Wartości bowiem stają się ze swej natury celami ludzkich wolnych 
działań medialnych. Wybór tych celów jest jednocześnie wyborem wartości 
lub antywartości, jest realizacją jakiegoś etosu. Rozumienie wartości obcią-
żone jest przy tym dużą niejednoznacznością. Pomija się przede wszystkim 
fundamentalne związanie wartości z podmiotową naturą człowieka, zdolnego 
do wartościowania na bazie własnej osobowej, niezmiennej i trwałej wartości 
oraz godności. Każdy człowiek bowiem dokonuje wartościowania rzeczy, zja-
wisk, przeżyć, doświadczeń, relacji, komunikacji. Ten proces wartościowania 
jest rzeczywiście czymś godnym człowieka. Uaktywnia on człowieka jako 
podmiot działania i wartościowania, dzięki czemu człowiek staje się coraz 
bardziej zdolny do przyjmowania wartości i ich urzeczywistniania. Ten proces 
wartościowania etycznego winien się jednak oprzeć na trwałym fundamencie 
godności osobowej, bo tylko wtedy wyzwoli się on z subiektywnych uwarun-
kowań – różnego typu subiektywnych ludzkich przeżyć i doświadczeń.

Wolność komunikowania posiada zatem swoje granice, które w swym 
zasadniczym kształcie są stanowione przez godność osoby12. Swobodnie więc 
mogą być rozpowszechniane wszelkie treści, w których uszanowana jest osoba 
i jej uprawnienia. Chodzi tu oczywiście o osobę konkretną, a nie o ogólne 
pojęcie. Oznacza to, że przekaz nie może naruszać godności konkretnych 
osób, które są przedmiotem informacji, odbiorcami albo nadawcami. Ogra-
niczenie wolności przekazu ze względu na godność osoby jest oczywiste, 
ale tylko na poziomie ogólnego sformułowania. W momencie jednak, gdy 
przechodzimy do jej konkretyzacji, pojawiają się liczne wątpliwości13. I tak 
np. można sensownie pytać, czy wolność przekazu jest ograniczona przez 
subiektywne poczucie godności, czy przez obiektywne, a może przez jedno 
i drugie. Odpowiedź na tak postawione pytanie będzie miała daleko idące 
konsekwencje. Jeżeli uznamy, że wolność jest ograniczona obiektywną god-
nością osoby, wówczas pojawia się problem takiego określenia jej istoty, aby 
miało ono charakter uniwersalny. W przypadku zaś uznania subiektywnego 
poczucia godności za kryterium wolności przekazu natrafiamy na inną prze-
szkodę, która mogłaby wręcz sparaliżować społeczną komunikację. Nie mamy 
bowiem narzędzi do weryfikacji sensowności bardzo subiektywnych i być 
może nawet bezpodstawnych roszczeń poszczególnych osób. Potencjalnie 
każdy przekaz mógłby być przez kogoś zakwestionowany jako naruszający jego 

12 Por. M. Drożdż, Osoba i media…, dz. cyt., 59–61.
13 Por. Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2002, s. 91–107.
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godność bądź jako odbiorcy, bądź jako przedmiotu informacji. Zanegowanie 
któregokolwiek z tych dwóch aspektów godności jako ważnego dla określania 
granic wolności też budzi sprzeciwy. Z jednej bowiem strony nie sposób 
zaprzeczyć, że godność osoby jest rzeczywistością obiektywną, aczkolwiek 
w zakresie poznawczym trudną do ujęcia14.

Opisane wyżej trudności nie są wystarczającą podstawą do rezygnacji 
z poszukiwania obiektywnych treści godności osoby jako kryterium wolności 
komunikowania. Z drogiej natomiast strony nie wolno zapomnieć, że osoba 
jako samostanowiąca o sobie jest na wskroś subiektywną podmiotowością. 
Osobiste rozumienie własnej godności jest nieodłącznym elementem toż-
samości, wchodzi w samą strukturę osoby i przez to nabiera obiektywnego 
znaczenia. Nie liczenie się z subiektywnym rozumieniem godności osoby 
byłoby równoznaczne z jej obiektywnym naruszeniem. Z tych też racji w obu 
aspektach godności osoby (w obiektywnym i subiektywnym) należy widzieć 
kryterium wolności komunikowania, pomimo wyżej wskazanych nieuniknio-
nych trudności. Ze względu jednak na owe przeszkody, żadnego z nich nie 
wolno absolutyzować. Wolność słowa, realizowana na fundamencie subiek-
tywnego poczucia i doświadczenia godności człowieka, chociażby nawet były 
one szlachetne i wzniosłe, może prowadzić do skrajnych ujęć. Wolność słowa 
potrzeba zatem oprzeć przede wszystkim na fundamencie wartości trwałej, 
jaką jest osobowa godność człowieka, możliwa przecież do zaakceptowania 
przez szeroką gamę orientacji aksjologicznych i antropologicznych. Jest ona 
podstawą rozwoju człowieka jako osoby. Jest również filarem, na którym 
opiera się życie społeczne. Podstawowe zachowania ludzkie są przez nią 
motywowane i regulowane. Stanowi ona podstawowe „tworzywo” ludzkich 
postaw i całej komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji medialnej. 
W ramach tej ostatniej, tylko uwewnętrzniona podmiotowo obiektywna 
wartość godności osobowej człowieka – zarówno u twórców, nadawców, jak 
i odbiorców mediów – może i powinna stać się wewnętrznym regulatorem 
wolności komunikowania i gwarantem pozytywnych jej owoców15.

14 Z. Sareło, Media w służbie osoby…, dz. cyt., s. 96n.
15 Por. M. Drożdż, Osoba i media…, dz. cyt., 59–61.



R o z d z i a ł  I I I  –  Etyczna osłona i obrona wartości w mediach 201

Wolność a sprawiedliwość

Sprawiedliwość jest następną wartością, która jako zakorzeniona w osobie 
stoi na straży jej godności i jej wolności, ponieważ podstawowym wymogiem 
sprawiedliwości jest szacunek dla człowieka, jego godności i jego praw. Z tego 
względu także sprawiedliwość stanowi uwarunkowanie wolności komuniko-
wania. Moralny wymóg poszanowania praw osoby coraz częściej jest wzmac-
niany normatywnością prawną. W tym kontekście rodzi się pytanie o granice 
tej normatywności, by nie naruszała ona wolności słowa. Te dylematy należy 
ujmować w oparciu o sprawiedliwość. Zasada sprawiedliwości w procesie 
społecznego komunikowania odnosi się do skutków przekazu. Te ostatnie zaś 
muszą być ujmowane w odniesieniu do godności osoby i do dobra wspólnego. 
Ze względu na godność osoby wymóg sprawiedliwości stanowi o potrzebie 
uwzględniania praw ludzi, którzy w jakikolwiek sposób mogą być dotknięci 
w treści przekazu. Godność człowieka i jego prawa nie mogą być naruszone 
przez przekaz, nawet jeżeli zawiera on informacje prawdziwe. Prawa jednostki 
są jednak ściśle powiązana z dobrem wspólnym i nie mogą stać w opozy-
cji do niego. Dobro wspólne ze swej istoty bowiem jest ukierunkowane na 
promowanie wszystkich członków danej społeczności. Porządek pomiędzy 
prawami jednostki i dobrem wspólnym jest stanowiony w oparciu o zasadę 
sprawiedliwości. Ona umożliwia rozstrzyganie konfliktów, które nierzadko 
zachodzą pomiędzy dobrem jednostki i dobrem wspólnym16.

Wymóg sprawiedliwego postępowania w procesie społecznego przekazu 
odnosi się także do informatorów. Wyznacza więc on granice wolności komu-
nikowania także dla nich. Sprawiedliwość skutków bowiem jest miarą, która 
rozstrzyga o moralnej godziwości ujawnienia informacji. Inaczej mówiąc, 
informatorzy ponoszą odpowiedzialność za skutki, jakie może pociągnąć dla 
dobra wspólnego i dla poszczególnych ludzi zarówno ujawnienie posiadanych 
informacji, jak też i ich zatajenie. Sprawiedliwość pomaga uzasadnić jeszcze 
inne ograniczenie wolności, które wynika z równości wszystkich ludzi. Wol-
ność należy do fundamentalnych praw ludzkich i jako taka jest niezbywalna. 
Jest ona prawem każdego człowieka. Nikt więc nie może uznawać siebie za 
upoważnionego do posiadania jej więcej lub w szerszym zakresie. Wszyscy 
ludzi są równi w prawie do wolności. W tej samej mierze prawo do wolnego 
przekazywania i odbioru informacji posiadają dziennikarze, wydawcy, wła-
ściciele środków przekazu, politycy, biznesmeni, jak i wszyscy inni obywatele. 
Dlatego wolność słowa jest warunkowana wolnością człowieka. Stąd wynika 

16 Por. M. Drożdż, Osoba i media…, dz. cyt., 533–545.
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ważny wniosek, iż podstawowe prawo wolności komunikowania jest niepo-
dzielne. Równouprawnienie w swobodzie przekazywania informacji musi być 
jednak podporządkowane zasadzie sprawiedliwości. Dlatego też niezbędne są 
z jednej strony regulacje prawne, które wprowadzają pewne ograniczenia lub 
udogodnienia regulujące wolność mediów w społeczeństwie pluralistycznym 
w oparciu o zasadę sprawiedliwości17.

Odpowiedzialność za wolność

Etyczna analiza wolności słowa wychodzi z podstawowego antropologicznego 
założenia, że człowiek jest wolny, dysponując wolnością fundamentalną18. 
Wolność fundamentalna – stanowiąca niejako „znamię” osoby – wyraża 
się, a zarazem spełnia w wolności wyboru, w której uwidacznia się odpo-
wiedzialność człowieka za swoje działania. Jednym z ważnych elementów 
wspomnianego powyżej procesu, który pomaga osobie w dokonaniu kon-
kretnego wyboru jest wolna wola. Jest ona władzą wolności osoby. To dzięki 
niej człowiek może działać w sposób dobrowolny, nie będąc wewnętrznie 
zdeterminowanym. Ostatnia z zasad „Karty Etycznej Mediów” mówi o wol-
ności i odpowiedzialności. Oznacza to, że wolność pociąga za sobą odpo-
wiedzialność. Zasada ta dotyczy zarówno treści, jak i formy przekazu, oraz 
wszystkich wynikających z nich konsekwencji19. Między wolnością i odpo-
wiedzialnością istnieje ścisła korelacja, wręcz ontyczny związek, mający różne 
wymiary. Po pierwsze, wolność warunkuje odpowiedzialność, to znaczy, że 
człowiek jako istota fundamentalnie (ontycznie) wolna może działać w spo-
sób odpowiedzialny moralnie. Po drugie, również istnieje relacja odwrotna, 
odpowiedzialność warunkuje wolność. Oznacza ona, iż człowiek o tyle będzie 
działał w sposób wolny, o ile będzie fundamentalnie odpowiedzialny (w swo-
jej ontycznej naturze). Po trzecie, można powiedzieć, że odpowiedzialność 
warunkuje odpowiedzialność, to znaczy że odpowiedzialność nie jest czymś 
jednostkowym, ale tworzy łańcuch wzajemnych zależności i  implikacji. Po 
czwarte, wolność warunkuje wolność, to znaczy że wolność wyboru i działania 

17 Por. M. Drożdż, Osoba i media…, dz. cyt. 
18 Por. M. Drożdż, Osoba i media..., dz. cyt., s. 71–74; Z. Sareło, Media w służbie osoby…, dz. cyt., 
63–67.
19 Karta Etyczna Mediów, Warszawa 1995.
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wypływa z fundamentalnej (ontycznej) wolności człowieka jako podstawowe-
go wyposażenia i przejawu ludzkiej racjonalności20.

Etyka mediów opiera się na koncepcji wolności rozumianej jako zdolność 
autodeterminacji i samostanowienia osoby ludzkiej. Człowiek – jako istota 
wolna i rozumna – poprzez akt zależności od samego siebie pozostaje wol-
ny względem jakiegokolwiek determinizmu. Tak rozumiana samozależność 
pociąga jednak za sobą odpowiedzialność za każdy podjęty w wolności czyn, 
którego człowiek jest sprawcą21. Zatem być wolnym, to najpierw i przede 
wszystkim być zależnym od siebie samego, a w rezultacie być odpowiedzial-
nym za czyny, których jest się sprawcą i za siebie jako sprawcę czynu. Na tak 
rozumianej wolności i odpowiedzialności człowieka opiera się zasada odpo-
wiedzialności za słowo, za wolność mediów22.

Wolność mediów

Warunkiem wolności słowa jest wolność mediów, którą należy właściwie rozu-
mieć, nie absolutyzować, ponieważ może urastać ona do rangi mitu, według 
którego w świadomości wielu czytelników, słuchaczy i widzów wolność słowa 
utożsamiana jest automatycznie z jego prawdziwością i obiektywizmem, tym-
czasem tak może nie być. Media są bowiem zależne od struktur właścicielskich, 
od etosu odbiorców, od subiektywnych upodobań i poglądów dziennikarzy, 
od struktur selekcji tzw. gate-keeperów, od opinii publicznej, od zamierzonych 
celów, od preferowanych wizji światopoglądowo-aksjologicznych, od ambicji 
i konkurencji dziennikarzy, od reklamy itd. Media funkcjonują jako czwarta 
władza w strukturach wielu zależności. Nie można ich uniknąć i o tyle media 
pozostaną wolne, niezależne, gwarantujące wolność słowa, o ile wszystkie 
zależności mediów będą podporządkowane jednej podstawowej zależności: 
zależności od prawdy. Priorytet prawdy czyni dopiero media niezależnymi 
i obiektywnymi23.

20 Por. J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności. Analityczne i historyczne wprowadzenie w proble-
matykę, Kraków 1996, s. 229–230.
21 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 117.
22 Zasada odpowiedzialności bywa przedstawiana we współczesnej kulturze często od strony 
negatywnej, czyli od strony jej kryzysu, od strony – jak mówi Bauman – „nieznośnego milczenia 
odpowiedzialności” (Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, dz. cyt., s. 106). Literatura na ten temat jest 
ogromna i zróżnicowana. Por. np. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, dz. cyt., s. 85–110; C. Geertz, 
Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Warszawa 1999, s. 114n; A. Fabris, 
Etica della comunicazione interculturale, Lugano 2003, s. 43n.
23 Por. M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006, s. 191–195.
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Wolność mediów wynika także z tzw. niepodzielności wolności komu-
nikowania, ponieważ podstawowe prawo wolności komunikowania jest 
niepodzielne. Z tej racji rozciąga się ono na media popierające władzę, jak 
i jej przeciwne, prasę poważną i brukową. Żadna siła polityczna ani żaden 
autorytet społeczny nie ma prawa wprowadzać jakichkolwiek ograniczeń 
dla mediów z racji ich społecznej użyteczności, jeśli zachowują one priory-
tet prawdy i odpowiedzialności. Zasada sprawiedliwości daje kompetencje 
strukturom społecznym do ograniczenia wolności mediów, jeśli naruszają 
one społeczną równowagę wolności komunikowania i pluralizmu medialnego 
np. poprzez monopolizację społecznego komunikowania w jakimś z jego 
zakresów. Media powinny być wolne i niezależne, ale to nie znaczy, że mogą 
być wolne od odpowiedzialności. Nie istnieje dla mediów tylko taka alterna-
tywa: albo ograniczenia instytucjonalne albo wolność bez odpowiedzialności. 
Wolność wypowiedzi, tworzenia, informacji itd. nie może być nieograniczona, 
ale ogranicza ją etyka odpowiedzialności. Zachowując taką relację wolności 
do odpowiedzialności media będą rzeczywiście wolne, bo będą w nich działać 
ludzie o różnych światopoglądach i preferencjach politycznych, gdzie wolność 
słowa, będzie się łączyć z innymi wartościami, a to sprzężenie, spotkanie 
wartości dokonuje się w ludzkim sumieniu24.

Etyczne uwarunkowania wolności komunikowania

W ramach wolności komunikowania, zakreślonej przez godność osoby, 
prawdę i sprawiedliwość, o treści przekazywanych i odbieranych informa-
cji decyduje kreatywność wszystkich ludzi w ramach ich etosu. Zarówno 
powinności, jak i prawa wynikające z wolności, podlegają przede wszystkim 
wartościowaniu etycznemu. Mówiąc zaś o etyce mediów, należy podkreślić 
fakt, że we współczesnej kulturze dominują, w dużym uproszczeniu, trzy 
tendencje etyczne: personalistyczno-humanistyczny, pragmatyczno-społeczny 
i naturalistyczno-postmodernisty czny. Pod względem etycznym wszystkie te 
trzy nurty, w różnym wymiarze, mają wpływ na rozumienie wolności mediów 
i ich funkcjonowanie. Różne koncepcje etyki, pluralizm światów i hierarchii 
wartości sprawiają, że pojęcia „etyczne”, „etyka” nie są jednoznaczne. Można 
uzasadniać „etycznie” działania i zachowania, czasem sobie przeciwstawne. 
Analizując etyczny wymiar mediosfery, należy stwierdzić, że nie ma jakichś 
specjalnych zasad dla etyki mediów, regulujących wolność słowa w mediach. 

24 M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006, s. 195.
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Zasady i normy etyczne ważne w innych dziedzinach obowiązują również 
w dziedzinie mediów. Niektóre zasady i normy etyczne są jednak w tym obsza-
rze mediów szczególnie ważne i dlatego winny być bardziej eksponowane, 
tworząc w ten sposób specyfikę etyki mediów w kontekście wolności słowa25.

Dobro jednego człowieka nigdy nie może być gwałcone w imię dobra 
drugiego. Zasady etyki społecznej, takie jak solidarność, pomocniczość, spra-
wiedliwość, równość i odpowiedzialność w korzystaniu z zasobów publicz-
nych i pełnieniu ról zaufania społecznego, mają w obszarze mediów pełne 
zastosowanie. Przekaz medialny winien być zawsze wierny, gdyż prawda 
ma bardzo istotne znaczenie dla wolności indywidualnej i dla budowania 
prawdziwej jedności między ludźmi26. Etyka w środkach społecznego prze-
kazu dotyczy wszystkich ludzi, uczestniczących w przestrzeni medialnej. We 
wszystkich sferach – w dziedzinie treści przekazu, procesu produkcji oraz 
w obszarze zagadnień związanych ze strukturami własnościowymi i systemami 
medialnymi – obowiązuje, jako podstawowa, następująca zasada etyczna: 
osoba i wspólnota ludzka stanowią cel i kryterium posługiwania się środkami 
społecznego przekazu; przekaz winien się odbywać poprzez osoby z myślą 
o rozwoju integralnym innych osób w imię i w duchu wolności człowieka.

Druga zasada etyki mediów jest uzupełnieniem pierwszej: dobra osób nie 
można urzeczywistnić niezależnie od dobra wspólnego społeczności, do któ-
rych one należą27. To dobro należy rozumieć w kategoriach globalnych, jako 
ogólną sumę celów wspólnych, do osiągnięcia których angażują się członkowie 
wspólnoty i którym wspólnota winna służyć. I tyle wystarcza. Zasady etyki 
mediów dotyczą wszystkich, również odbiorców. Odbiorcy mają także swoje 
obowiązki w przestrzeni ich wolności. Pierwszym obowiązkiem odbiorców 
przekazu społecznego jest rozróżnianie i dokonywanie selekcji. Winni oni 
zdobywać wiedzę na temat mediów – ich struktur, sposobu działania i treści – 
a następnie dokonać odpowiedzialnego wyboru tego, co czytają, oglądają 
lub słuchają, zgodnie z obowiązującymi kryteriami etycznymi. „W orga-
nicznej i prawidłowej wizji rozwoju istoty ludzkiej media mogą i powinny 
promować sprawiedliwość i solidarność, przekazując w sposób skrupulatny 
i prawdomówny wydarzenia, analizując w sposób wyczerpujący sytuacje i pro-
blemy, dopuszczając do głosu odmienne opinie. Najwyższe kryteria prawdy 

25 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, 
Watykan 2000, nr 20.
26 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, 
Watykan 2000, nr 20–22.
27 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, 
Watykan 2000, nr 22.
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i sprawiedliwości w dojrzałym korzystaniu z wolności i odpowiedzialności 
stanowią horyzont, na którym sytuuje się autentyczna deontologia w korzy-
staniu z nowoczesnych potężnych środków społecznego przekazu28”. Ten tekst 
można uznać za najbardziej kompaktowe ujęcie etyki mediów, za najkrótszy 
„podręcznik etosu dziennikarskiego” lub za najkrótszy kodeks deontologii 
medialnej. Prawda i  sprawiedliwość w dojrzałym korzystaniu z wolności 
i odpowiedzialności – to jest podstawa etyki mediów; zasada, która sprawi, że 
człowiek będzie traktowany w mediach i przez media podmiotowo, a zarazem 
będzie komunikował swoje myśli w sposób wolny i odpowiedzialny.

W dyskusji o etyce mediów, która z natury dotyka sfery wnętrza człowie-
ka, sfery sumienia, w którym się dokonują ludzkie oceny wartości i wybory, 
pojawiają się czasem głosy ignorancji, niezrozumienia czy braku odniesienia 
do prawdy. Niepokojącym wręcz przykładem takiego głosu jest wypowiedź 
dziennikarza-publicysty jednego z wielkich dzienników: „Uważam jednak, że 
jeśli ktoś jest zwolennikiem wolności słowa, to musi być także zwolennikiem 
wolności słowa obrzydliwego, paskudnego, głupiego, szkodliwego. Ktoś, kto 
twierdzi, że jest zwolennikiem wolności słowa, ale po warunkiem, że będzie 
to słowo piękne, mądre, szlachetne, jest w istocie zwolennikiem cenzury29”. 
Takich wypowiedzi, takiego mieszania pojęć i tak subiektywnego rozumienia 
etyki i wolności mediów jest niestety wiele. Nie można manipulować poję-
ciem cenzury dowolnie, zwłaszcza mając jeszcze na świeżo w pamięci media 
zniewolone cenzurą totalitarną minionego okresu. Nazywanie odpowiedzial-
nego działania etycznego cenzurą graniczy z absurdem. Etyka komunikowania 
to nie cenzura, zwłaszcza w sytuacji kiedy w dylematach wolności słowa nie 
wystarczy normatywność prawna, a potrzeba zasadniczo rozstrzygnięć prawe-
go sumienia, a to jest sprawa etyki, która powinna odzwierciedlać i chronić 
świat wartości, chronić przede wszystkim wartość i godność człowieka. Etyka 
mediów posiada w dużej mierze prospektywny charakter, to znaczy, że wska-
zuje na kryteria wyborów i decyzji wewnętrznych, dostarczając odpowiedniej, 
uprzedzającej działanie człowieka argumentacji etycznej, umożliwiającej wybór 
i realizację dobra. Zasady etyczne stanowią także podstawę retrospektywnych 
ocen etycznych, ukazujących sferę wewnętrznej odpowiedzialności moralnej 
człowieka za podjęte i wykonane działanie, sankcjonowane tylko w sferze 
wewnętrznej człowieka (wyrzuty sumienia). Etyka mediów ukazuje się więc 

28 Jan Paweł II, List apostolski „Szybki rozwój”…, nr 3. Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim liście 
apostolskim Szybki rozwój wskazał na podstawowe ramy i zasady etyki mediów, dotyczące zarówno 
nadawców, jak i odbiorców. Jego słowa można traktować jako podstawowe wskazania na dziś i jutro 
cywilizacji medialnej.
29 W. Orliński, Wolność słowa…, dz. cyt., s. 19.
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jako płaszczyzna komplementarna wobec prawa medialnego, sprawdzając 
się jednocześnie jako przestrzeń zasad, zachowujących prymat wobec zasad 
prawnych. Inaczej mówiąc, etyka mediów jest przede wszystkim przed pra-
wem i obok prawa, uzyskując od niego konieczne wsparcie w sankcjonowaniu 
zewnętrznym naruszenia podstawowych zasad etycznych, odzwierciedlających 
i chroniących w mediosferze wartość i godność każdego człowieka30. Etyka 
mediów chroniąca wartość i godność człowieka pokazuje także korelację 
pomiędzy wolnością słowa a odpowiedzialnością za słowo.

Sumienie konieczną instancją wolności słowa

Kiedy poszukujemy podstaw i uwarunkowań wolności słowa, to trzeba jasno 
powiedzieć, że realizuje się ona zasadniczo w sferze wewnętrznej człowieka, 
w sferze indywidualnej decyzyjności i wyborów, warunkowanych zasadami 
etycznymi, stojącymi na straży wartości. Dokonuje się to w sferze wewnętrznej 
człowieka w sumieniu. Wolność słowa jest zatem sprawą ludzkiego sumienia. 
Wskazują na to różne terminy, takie jak: podmiotowa świadomość moral-
na, indywidualna odpowiedzialność, działanie zgodne z sumieniem, zgodne 
z wewnętrznym przekonaniem. Wiele z tych określeń, wskazując na człowieka 
jako jedyne i ostateczne źródło wartościowania, jest wyrazem postępującej 
subiektywizacji i relatywizacji etyki. Problemem bowiem nie jest to, że czło-
wiek dokonuje subiektywnych wyborów. Wartościowanie etyczne, które się 
dokonuje w sumieniu człowieka, ma zawsze wymiar subiektywno-podmio-
towy. Problemem natomiast jest to, czy człowiek wybierający i działający 
„zgodnie z sumieniem” ma sumienie prawdziwe, czyli właściwie uformowane. 
Podstawową troską każdej etyki winno być to, żeby ludzie mieli „sumienie 
ukształtowane zgodnie z  prawdą”. Podstawą właściwych ocen etycznych 
jest bowiem sumienie pewne i prawdziwe. Takie prawdziwe sumienie staje 
się – w naszym rozumieniu – najważniejszą instancją medialną. Pozwala ono 
bowiem urzeczywistniać wolność człowieka, wolność słowa, a więc odkrywać 
i przekazywać prawdę w kontekście innych wartości31.

30 Por. M. Drożdż, Logos i ethos mediów…, dz. cyt., s. 496–497.
31 Por. M. Drożdż, Osoba i media…, dz. cyt., s. 175–192.



208 ETYKA MEDIÓW W OBRONIE WARTOŚCI

***

Wolność słowa i wolność mediów, które wolność komunikowania społecznie 
urzeczywistniają realizuje się w prawnych i etycznych uwarunkowaniach, 
chroniących z jednej strony wartość wolności w społeczeństwach demokra-
tycznych, a z drugiej strony chroniących inne wartości, które również są przez 
etykę chronione. Sprawa nie jest jednak taka prosta, ponieważ pojęcie „etycz-
ności” nie jest jednoznaczne w świecie pluralizmu, wolności i niezależności 
mediów. Jednak pluralizm światów wartości oraz odmienne rozumienie etyki 
i jej uzasadnień, nie zwalniają nikogo z realizacji wspólnego i uniwersalnego 
etycznego celu: obrony godności człowieka i jego osobowej wartości, ochrony 
naturalnych wspólnot ludzkich jako przestrzeni prawidłowego i pełnego roz-
woju człowieka. Realizacja tych celów możliwa jest na fundamencie prawego 
sumienia, czyli na płaszczyźnie odkrywanej prawdy człowieku, możliwej do 
akceptacji ponad filozoficznymi i światopoglądowymi podziałami. Warto 
więc na koniec zapytać, czy wolność słowa ma swoje granice. Odpowiedź, 
wydaje się w kontekście przeprowadzonych analiz oczywista. Tak, ma granice 
etyczne, a więc granice stanowione przez wartości, oparte na wartościach, 
poznawanych i odkrywanych w prawdzie własnego sumienia i uwarunkowa-
nych wzajemnie prymatem większych wartości.
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2.  
Odpowiedzialność w mediach – 

odpowiedzialność mediów

Odpowiedzialność jako kategoria antropologiczna

Budowanie i zachowanie harmonii w realizowaniu dobra wiąże się już od 
samego początku racjonalnej refleksji etycznej z odpowiedzialnością. U pod-
staw doświadczenia człowieka tkwi bowiem doświadczenie odpowiedzialności 
za własne działania, odsłaniające poczucie ludzkiej godności. Oba te doświad-
czenia są podstawowe w działaniach medialnych, dlatego też spróbujemy 
popatrzeć w niniejszym artykule na odpowiedzialność jako fundament etyki 
mediów, na którym kształtuje się szczegółowa deontologia medialna. Bycie 
odpowiedzialnym jest fundamentem medialnej zasady odpowiedzialności 
moralnej. Człowiek o tyle urzeczywistnia się w pełni i ujawnia w swoich 
działaniach medialnych, o ile jego relacje komunikacyjne z innymi są odpo-
wiedzialne. Dlatego celem naszych analiz jest pokazanie odpowiedzialności 
jako etycznej podstawy racjonalnych działań w przestrzeni medialnej. Są to 
działania wszystkich osób zaangażowanych w komunikację medialną, od 
twórców, nadawców, właścicieli i pracowników mediów, aż po odbiorców 
treści medialnych. Działania tych osób można rozpatrywać przez pryzmat 
odpowiedzialności według schematu: odpowiedzialność w mediach – odpo-
wiedzialność mediów. Odpowiedzialność należy potraktować także jako 
podstawową płaszczyznę, bez której nie można zbudować jakiejkolwiek 
integralnej etyki. Nie można konstruować zasad etyki mediów bez odnie-
sienia do płaszczyzny odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest związana 
najgłębiej z  samym człowieczeństwem i  jest odpowiedzialnością „przed”. 
Istnieje bowiem zasadnicza różnica pomiędzy „mieć” odpowiedzialność za 
coś, a „być odpowiedzialnym”. Dlatego fikcją i złudzeniem jest przekonanie, 
iż ktoś będzie „za coś” prawdziwie odpowiedzialnym, nie będąc człowiekiem 
odpowiedzialnym. W etyce mediów nie chodzi więc tylko o to, by działać 
odpowiedzialnie, co jest ze wszech miar ważne słuszne, ale by być odpowie-
dzialnym moralnie. W świecie mediów, dosyć często, bierze się pod uwagę tak 
zwaną odpowiedzialność „za”. Jest to odpowiedzialność ze swej natury „ogra-
niczona”. Wydaje się, że taka odpowiedzialność nie obejmuje tak naprawdę 
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„całego” człowieka, zarówno tego działającego, jak i tego, którego to działanie 
dotyczy. Z personalistycznego punktu widzenia „bycie odpowiedzialnym” jest 
fundamentem odpowiedzialnych działań medialnych.

W niniejszych analizach staram się dotknąć tego problemu, czyniąc jako 
przedmiot refleksji zagadnienie odpowiedzialności w trzech perspektywach: 
po pierwsze, odpowiedzialność jako fundament budowania etyki mediów, 
służącej zarówno odbiorcom, jak i nadawcom oraz twórcom medialnym, 
po drugie, odpowiedzialność mediów za człowieka w kontekście etycznym 
oraz, po trzecie, odpowiedzialność jako podstawa racjonalnego uczestnictwa 
w świecie mediów. Ta potrójna perspektywa wskazuje na wielorakie oblicza 
odpowiedzialności w mediosferze, których wspólnym celem jest ochrona czło-
wieka i jego godności. Podstawową perspektywą analiz będzie perspektywa 
personalistyczna, stanowiąca szeroka platformę dialogu dla różnych orientacji 
i argumentacji etycznych.

Jan Paweł II w swoim ostatnim liście apostolskim Szybki rozwój32 wskazuje 
na podstawowy obowiązek wszystkich, którym powierzono troskę o człowie-
ka, by wnosili nieustannie wkład w lepsze rozumienie perspektyw i odpowie-
dzialności związanych z aktualnym rozwojem społecznego przekazu. „Właśnie 
dlatego, że [media] wpływają na sumienia jednostek, formują ich mentalność 
i określają widzenie spraw, należy w zdecydowany i wyraźny sposób powtórzyć, 
że narzędzia społecznego przekazu należą do organicznej struktury praw i obo-
wiązków, zarówno z punktu widzenia formacji i odpowiedzialności etycznej, 
jak i w odniesieniu do ustaw i kompetencji instytucjonalnych. Wszyscy i każdy 
odpowiedzialni są za pozytywny rozwój mediów na służbie dobra wspólnego. 
Ze względu na silne więzy, jakie media mają z gospodarką, polityką i kulturą, 
konieczny jest taki system zarządzania, który byłby w stanie zagwarantować 
centralne miejsce godności osoby, prymat rodziny, podstawowej komórki 
społecznej oraz poprawnych relacji między różnymi podmiotami33”. Troska 
o prymat osoby, o dobro rodziny oraz poprawne relacje społeczne powinna 
być podstawowym zadaniem każdej etyki mediów. Prymat osoby i wynikające 
z niego społeczne i aksjologiczne konsekwencje należy budować na fundamen-
cie odpowiedzialności. Prymat osoby jest również pierwszym i zasadniczym 
postulatem zasady odpowiedzialności.

32 Jan Paweł II, List Apostolski o mediach „Szybki rozwój”, dz. cyt.
33 Jan Paweł II, List Apostolski o mediach „Szybki rozwój”, dz. cyt., 10.
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Odpowiedzialność jako fundament etyki mediów

Każda komunikacja ma wymiar społeczny i wspólnotowy. Istotą komunika-
cji jest relacyjność, interpodmiotowość i zorientowanie na innych. Te cechy 
pokazują, iż człowiek jako homo communicans jest bytem relacyjnym, dialo-
gicznym, społecznym, i dlatego nie można ujmować jego relacji komunikacyj-
nych bez kontekstu społecznego. W sensie szerszym mówimy o komunikacji 
wewnętrznej człowieka, o wzajemnych relacjach różnych jego duchowych sfer. 
Przestrzeń medialna jest przede wszystkim przestrzenią relacji komunikacyj-
nych i odniesień podmiotowych, zarówno jeśli chodzi o źródło-podmiot, jak 
i cel podmiotowy czy przedmiotowy działań medialnych. Obecność człowieka 
i jego działanie sprawiają, iż jest to również przestrzeń moralności. Podsta-
wowym wymiarem przestrzeni medialnej jest wymiar osobowo-etyczny, nie 
zawsze wyraźnie dostrzegany i doceniany w różnych koncepcjach mediów. 
Trzeba mocno podkreślić, że ani człowiek nie działa w próżni etycznej, ani też 
media ze wszystkimi swoimi strukturami nie znajdują się „poza moralnością”. 
Nie można redukować mediów tylko do sfery przedmiotowych procesów, ani 
tak neutralizować etycznie ludzkich działań, jakoby źródło dobra i zła było 
poza człowiekiem oraz jego wolnymi wyborami i działaniami. Taka pustka 
etyczna nie istnieje w przestrzeni mediów, tym bardziej, że jest to obszar 
wielorakich ludzkich działań, które są regulowane i sankcjonowane różnego 
typu zasadami i normami. Wszelkie próby regulowania tych działań zasadami 
cząstkowymi, prawnymi, dyscyplinarnymi, psychologicznymi, niemającymi 
zakorzenienia w podstawowej wartości człowieka, są zawodne i niewystar-
czające. Muszą się one oprzeć na etycznym wymiarze odpowiedzialności 
i sprawiedliwości jako filarach gwarantujących dobro człowieka i wspólnoty, 
w tym także prawdziwe urzeczywistnianie się ludzkiej wolności34. Integracja 
w prawdzie odsłania odpowiedzialny wymiar wolności. Prawdziwa wolność 
nie może być nigdy wolnością „od” wartości, lecz zawsze „do” wartości. Spra-
wiedliwość ukazuje i chroni ważność uniwersalnych wartości oraz ich wza-
jemnych relacji, a odpowiedzialność pokazuje pole powinności związanych 
z ich urzeczywistnianiem. Wolność ugruntowana w prawdzie o wartościach 
stanowi solidny fundament i trwałą gwarancję odpowiedzialnej i sprawiedli-
wej komunikacji międzyludzkiej. Człowiek o tyle urzeczywistnia się w pełni 
i ujawnia w swoich działaniach medialnych, o ile jego relacje komunikacyjne 
z innymi są sprawiedliwe i odpowiedzialne. Etyka mediów winna odkrywać 

34 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 129n; J. Galarowicz, Człowiek jest osobą…, dz. cyt., 
Kęty 2001, s. 159–223.
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ten wymiar i pokazywać to wszystko, co w sposób niezbywalny składa się na 
przestrzeń medialną, ubogacającą nie tylko ludzkie poznanie, kształtującą 
przeżycia estetyczne, światopogląd, oceny i opinie, ale także samego człowieka 
oraz wartości uniwersalne, bez których człowiek nie może w pełni urzeczy-
wistniać swego człowieczeństwa. Staram się w trakcie analiz pokazywać te 
podstawy etyczne przestrzeni medialnej. Są to równocześnie podstawowe 
płaszczyzny, bez których nie można zbudować jakiejkolwiek integralnej etyki. 
Nie można konstruować zasad personalistycznej etyki mediów bez odniesienia 
do płaszczyzny odpowiedzialności i sprawiedliwości.

Odpowiedzialność jest miarą odpowiedzi człowieka na poznaną prawdę 
o obiektywnym świecie wartości i powinności35, w którym na naczelnym miej-
scu jawi się wartość i godność człowieka, której poszanowanie jest podstawo-
wym wymogiem sprawiedliwości. Podstawą sprawiedliwości jest dostrzeżenie 
dobra, jakie należy się osobie ludzkiej36. Nie można zbudować prawdziwej 
i pełnej etyki mediów bez odniesienia do jej prawdziwych fundamentów, czyli 
takich, w których zachowana jest harmonia takich rzeczywistości, jak: realizo-
wanie się człowieka – powinność, sumienie kreatywne – sumienie prawdziwe, 
cele medialne – cele życia człowieka, wolność – odpowiedzialność, dobro 
własne – dobro wspólne. 

Medialne doświadczenie odpowiedzialności za 
człowieka

„Odpowiedzialność” jako centralne pojęcie wielu etyk i deontologii medial-
nych staje się podstawowym elementem paradygmatu „współczesności”. Poję-
ciu temu została przywrócona ranga ważności nie tylko w codziennym języku, 
ale również, a może przede wszystkim w filozofii. „Odpowiedzialność – zwy-
czajne słowo, od wieków używane przez prawników, a nadużywane przez 
wychowawców i różnego typu mentorów – staje się w naszych czasach pierw-
szym słowem etyki, a etyka «rozumiana jako odpowiedzialność» – pierwszym 
słowem filozofii37”. W ostatnim wieku dokonał się filozoficzny awans pojęcia 

35 T.  Styczeń, nawiązując do myśli M.  Bubera, ujmuje odpowiedzialność przez pryzmat miło-
ści drugiego człowieka. „Miłość to zakorzenione w «ja» poczucie odpowiedzialności za ‘ty». (…) 
Miłość jako tego rodzaju odpowiedź na drugiego nazywam tu właśnie – w ślad za Buberem – odpo-
wiedzialnością” (T. Styczeń, Solidarność wyzwala, dz. cyt., s. 30). Zob. M. Buber, Ja i Ty. Wybór 
pism filozoficznych, Warszawa 1992, s. 138–154; M. Buber, O Ja i Ty, [w:] Filozofia dialogu, red. 
B. Baran, Kraków 1991, s. 37–56.
36 Por. P. Jaroszyński, Etyka. Dramat życia moralnego, Warszawa 1993, s. 81–95.
37 J. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Kraków 2003, s. 8 i 14.
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„odpowiedzialności”. W paradygmacie „współczesności” odpowiedzialność 
bywa także pozbawiana swojego racjonalnego fundamentu i absolutyzowana 
jako „bezwarunkowa i nieskończona” lub deprecjonowana do poziomu „nie-
znośnego milczenia”38. Pojęcie to, pozbawione racjonalnej treści etycznej, staje 
się w mentalności postmodernistycznej kluczowym pojęciem dla „moralności 
bez etyki”. Pojęcie „odpowiedzialności”, używane w różnych znaczeniach 
i kontekstach językowo-semantycznych (odpowiedzialność: psychologiczna, 
prawna, ontyczna, naukowa, etyczna, religijna), ma jednak swoją głęboką treść 
filozoficzną, wynikającą z analiz tego problemu przez różne orientacje filo-
zoficzne na gruncie antropologii, aksjologii, ontologii39 czy filozofii nauki40. 
Dlatego też analiza problemu odpowiedzialności etycznej w mediach – z per-
spektywy personalizmu – musi uwzględniać personalistyczny fundament 
antropologiczno-ontyczny tego zagadnienia. Personalistyczna etyka mediów 
jest etyką odpowiedzialności za osobę. Prawdziwa odpowiedzialność odnajdu-
je w osobie ludzkiej, w godności człowieka swoje uzasadnienie i wypełnienie. 
Wewnętrzne doświadczenie osoby czy też doświadczenie innych osób poprzez 
relacje komunikacyjne ma zawsze swój wymiar etyczny jako doświadcze-
nie odpowiedzialności za siebie i innych, za dobro i świat wartości. Można 
w tym wypadku mówić o odkryciu i dowartościowaniu personalistycznego 

38 Por. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, dz. cyt., s. 83. 106–110, 341. G. Picht twierdził, iż konse-
kwencją nieznajomości i nieprzenikliwości samej odpowiedzialności, relatywizuje się etyka i antro-
pologia, Człowiek jest świadomy spoczywającej na nim odpowiedzialności, ale tak naprawdę nie 
wie, czym ona jest, dlatego etyka i antropologia muszą mieć całkowicie tymczasowy charakter. Por. 
G. Picht, Wahrheit, Vernunft, Verantwortung. Philosophische Studien, Stuttgart 1969, s. 318–342; 
J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności…, dz. cyt. . Analityczne i historyczne wprowadzenie w pro-
blematykę, Kraków 1996, s. 216n.
39 Zagadnienie odpowiedzialności jest przedmiotem refleksji wielu dyscyplin i nurtów filozoficz-
nych. Stało się ono przedmiotem szczególnego zainteresowania w analizach fenomenologicznych 
i personalistycznych, stając się centralnym pojęciem etyki odpowiedzialności oraz etyki wartości. 
Por. J. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, dz. cyt.; R. Ingarden, O odpowiedzialności, w: 
Książeczka o człowieku, red. R. Ingarden, Kraków 1973, s. 75–185; W. Weischedel, Das Wesen der 
Verantwortung, Frankfurt am Main 1958; K.  Wojtyła, Miłość i  odpowiedzialność, Lublin 1986; 
K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym–Lublin 1991, s. 69–89; T. Styczeń, Czło-
wiek w polu odpowiedzialności za siebie i za drugich, [w:] T. Styczeń, Solidarność wyzwala, dz. cyt., 
s. 29–56; G. Picht, Pojęcie odpowiedzialności, w: Odwaga utopii, red. G. Picht, Warszawa 1981, 
s. 231–262; H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Kraków 1996, 
s. 149–248; G. Picht, Geschichte und Gegenwart, Stuttgart 1993; J. Hudzik, Rozum – wolność – 
odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 281–339; K.-O. Apel, Diskurs und Verantwortung. Das Problem 
des Übergangs zur postkonventionellen Moral, Frankfurt am Main 1990.
40 Por. np. C.F. von Weizsäcker, Bewußtseinswandel, München–Wien 1988; G. Picht, Wahrheit, 
Vernunft, Verantwortung. Philosophische Studien, Stuttgart 1969, s. 318–342; G. Picht, Philosophie 
der Verantwortung, Stuttgart 1985; A.K. Müller, Die Zukunft der Hoffnung, w: Die präparierte Zeit. 
Der Mensch in der Krise seiner eigenen Zielsetzungen, Hrsg. A.K. Müller, Stuttgart 1973, s. 605–648; 
M. Drożdż, Faktizität und Möglichkeit. Carl Friedrich von Weizsäckers Verständnis der Zeitstruktur, 
Tarnów 2002, s. 255–278; Wissen als Verantwortung, Hrsg. H.-P. Müller, Stuttgart 1991, s. 9–34, 
141–159.
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kontekstu odpowiedzialności. Podkreślanie tego faktu jest tym bardziej ważne 
wobec szeroko rozpowszechnionej w medialnej prakseologii etycznej i różne-
go rodzaju kodeksach medialnych swoistej „ontologizacji odpowiedzialno-
ści” bez odniesień antropologiczno-ontycz nych41. W analizach deontologii 
medialnej (dziennikarskiej, twórców, odbiorców itd.) bardzo często pojęcie 
odpowiedzialności staje się podstawowym punktem odniesienia w ocenach 
etycznych. Pojęcie to wydaje się być jednak zawieszone w próżni, nie ugrun-
towane w solidnej antropologii i filozofii moralności.

Odpowiedzialność ma nie tylko swoją głębię filozoficzną, ale przede 
wszystkim etyczną nośność i  znaczenie. Filozofia odpowiedzialności jest 
fundamentem etyki odpowiedzialności. Trafnie zauważył to Jacek Filek, któ-
ry pisze, że „to nie odpowiedzialność prawna i odpowiedzialność moralna 
umożliwiają dopiero na drodze stosownej syntezy jakąś odpowiedzialność 
po prostu, odpowiedzialność bez-przymiotnikową, lecz raczej odwrotnie, 
odpowiedzialność prawna i odpowiedzialność moralna możliwe są dopiero 
na gruncie fenomenu owej źródłowej odpowiedzialności jako odpowiedzial-
ności”42. Podobnie twierdzi Georg Picht, pisząc, że „istnieje moralność i pra-
wo, ponieważ istnieje odpowiedzialność”, a „odpowiedzialność moralna czy 
prawna możliwa jest tylko wtedy, gdy istnieje odpowiedzialność po prostu”43.

Z perspektywy personalistycznej patrząc, odpowiedzialność wyrasta z praw-
dy i wolności, co więcej, staje się fundamentem i wewnętrzną  treścią odkry-
wania prawdy i realizacji wolności. Poznawanie prawdy o sobie i świecie, 
odkrywanie świata wartości, integracja siebie w prawdzie, samostanowienie 
i urzeczywistnianie wolności, wszystko to uzyskuje w człowieku swoje osta-
teczne usprawiedliwienie i uzasadnienie w podjęciu odpowiedzialności za 
siebie i  innych. Człowiek jako osoba integruje w sobie poznanie prawdy, 
wolę wolności i poczucie odpowiedzialności, stając się osobą odpowiedzialną 
moralnie za prawdę i wolność, a więc za fundament i przejaw swojej racjo-
nalności. „Kadencja: prawda, wolność, odpowiedzialność, czyli: widzę i rozu-
miem, chcę i czynię, zagadnięto mnie i poczuwam się do odpowiedzialności, 
streszcza całą dotychczasową drogę filozofowania44”.

41 Por. J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności…, s. 12n. i 218n.
42 J. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, dz. cyt., s. 9. 
43 G. Picht, Pojęcie odpowiedzialności, dz. cyt., s. 247–248. 
44 G. Picht, Pojęcie odpowiedzialności, dz. cyt., s. 9. Wielu filozofów (np. W. Weischedel, G. Picht, 
H. Jonas, E. Levinas, R. Ingarden, M. Scheler), pisząc o odpowiedzialności, ma ambicję tworze-
nia własnej, nowej koncepcji odpowiedzialności, próbując na różne sposoby „problematyzować 
odpowiedzialność” (por. J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności, dz.  cyt., s. 216–226). W ana-
lizach tych brakuje jednak pełnego zintegrowania odpowiedzialności z osobowym fundamentem 
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Nie można mówić o  integralnej etyce mediów bez odniesienia jej do 
odpowiedzialności45. Człowiek bowiem, jako istota racjonalna, doświadczając 
siebie w swoim osobowym istnieniu, doświadcza siebie jako istotę etyczną, 
tworzącą przestrzeń moralności. Doświadczenie moralności ma nie tylko 
walory poznawcze, „stanowiąc szeroki grunt zrozumienia osoby”, ale wpływa 
rzeczywiście na stawanie się człowieka dobrym lub złym moralnie, gdyż – 
jak pisze Wojtyła – „wartości moralne – dobro i zło – stanowią nie tylko 
wewnętrzną właściwość ludzkich czynów, ale mają również to do siebie, że 
człowiek właśnie jako osoba poprzez te moralnie dobre lub złe swoje czyny 
sam staje się dobry lub zły46”. Podstawowym wymiarem i wyznacznikiem tego 
doświadczenia etycznego jest doświadczenie odpowiedzialności moralnej. 
Wyznacza ono również pole odpowiedzialności, które można ująć schema-
tycznie: kto, przed kim, jak, i za co jest odpowiedzialny. Człowiek urzeczy-
wistnia swoje człowieczeństwo, staje się „bardziej człowiekiem”, pozostaje 
na właściwym sobie, osobowym poziomie istnienia, gdy doświadcza w sobie 
moralnej odpowiedzialności, gdy odkrywa siebie jako istotę odpowiedzial-
ną. Świadomość tej rangi i roli odpowiedzialności w życiu ludzkim znajduje 
swoje potwierdzenie w różnych popularnych stwierdzeniach tego rodzaju, 
że „być człowiekiem to znaczy być odpowiedzialnym47”, być dziennikarzem 
to być odpowiedzialnym za słowo48. W perspektywie ontycznej bycie odpo-
wiedzialnym jest podstawą bytu ludzkiego jako bytu duchowego. Bez odpo-
wiedzialności nie ma człowieka, nie ma też życia ludzkiego, a tym samym 
nie ma też „ludzkiego”, czyli odpowiedzialnego wymiaru mediów. Osobowe 
działania medialne, będące podstawą funkcjonowania mediów, bywają często 
zakrywane przedmiotowymi procesami, medialną wirtualnością, technicznym 
determinizmem, masowością oddziaływań. W ten sposób media, propagując 
ogromne obszary anonimowości i skrytości działań, manipulują poczuciem 
odpowiedzialności tak, iż wielu ludzi nie czuje się odpowiedzialnymi za swoje 
czyny, za swoje słowa, za kształt własnego życia, za drugiego człowieka, za 
wspólne z nim działania itp.

człowieczeństwa, z racjonalnością i wolnością człowieka oraz z jego relacjami komunikacyjnymi do 
wspólnoty osób. Por. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, dz. cyt., s. 69–80.
45 Por. T. Styczeń, Solidarność wyzwala, dz. cyt., s. 29–56.
46 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 16.
47 A. de Saint-Exupéry, Ziemia, planeta ludzi, Warszawa 1964, s. 117 (cyt. za: J. Filek, Filozofia 
odpowiedzialności XX wieku, dz. cyt., s. 15).
48 Por. J.  Sochoń, Mass media w  czasach szczególnej odpowiedzialności, w: Dziennikarski etos. 
Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej, red. Z. Kobylińska, R.D. Grabowski, Olsztyn 
1996, s. 150–167; Mass media – niezależność czy odpowiedzialność?, w: Dziennikarski etos. Z wybra-
nych zagadnień deontologii dziennikarskiej, dz. cyt., s. 102–116.
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W wielu opracowaniach, zwłaszcza encyklopedyczno-słownikowych, 
wyjaśnia się pojęcie odpowiedzialności jako branie na siebie skutków wła-
snego działania. Wyróżnia się także różne płaszczyzny odpowiedzialności, 
które pokazują różne formy związania człowieka ze swoim działaniem i jego 
skutkami, np. pociąganie do odpowiedzialności (odpowiedzialność prawna), 
doświadczanie odpowiedzialnego działania (odpowiedzialność moralna), 
ponoszenie odpowiedzialności, bycie odpowiedzialnym (odpowiedzialność 
ontyczna), branie odpowiedzialności (odpowiedzialność psychologiczna), 
powołanie do odpowiedzialności (odpowiedzialność religijna)49. Fakt wiąza-
nia odpowiedzialności bezpośrednio ze sprawczością ludzką świadczy, iż to 
człowiek jest odpowiedzialny za swoje działanie i za to wszystko, czego jest 
sprawcą. Nie można jednak odpowiedzialności moralnej ograniczać tylko do 
odpowiedzialności za skutki, co ma miejsce chociażby w wielu kodeksach 
deontologii medialnej50. Odpowiedzialność moralna realizuje się na szer-
szej płaszczyźnie, obejmującej zarówno człowieka jako podmiot działający 
ze wszystkimi jego moralnymi uwarunkowaniami, dyspozycjami i relacjami 
(kto i z kim jest odpowiedzialny), przedmiot i skutki działania (za co lub za 
kogo jest odpowiedzialny), ale także osobowy kontekst i kryteria odpowie-
dzialności (wobec kogo jest odpowiedzialny). Nie chodzi więc tylko o to, 
by działać odpowiedzialnie, co jest ze wszech miar ważne słuszne, ale by być 
odpowiedzialnym moralnie.

Odpowiedzialność dotyka przede wszystkim osoby spełniającej czyn 
(komunikującej), a  zarazem spełniającej siebie przez czyn. Nawet, gdy 
odpowiedzialność łączymy bezpośrednio ze sprawczością, to jednak realizuje 
się ona nie tyle przez samą sprawczość osoby, ile przez odkrywanie prawdy 
o powinnościach (wymiar deontologiczny), oraz przez wierność wartościom 
interioryzowanym w sumieniu (wymiar aksjologiczny). „Tylko wówczas czło-
wiek jest odpowiedzialny za‘«x», kiedy powinien był spełnić «x», lub też, gdy 
powinien był «x» nie spełnić. Jedno może zawierać się w drugim z uwagi na 
to, że przejście od wartości do powinności odbywa się nie tylko na drodze 
pozytywnej, ale i negatywnej. I tak na przykład człowiek, który jest sprawcą 

49 Por. J. Galarowicz, Powołanie do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993, s. 13–15.
50 W  naszych analizach „odpowiedzialność” ma swoje personalistyczne zakorzenienie. Dlatego 
nie przyjmujemy takiego rozumienia etyki odpowiedzialności, która jest jakimś rodzajem etyki 
teleologicznej albo też etyki utylitarystycznej. Wyprowadzają one moralną wartość czynu z ogółu 
faktycznych przekonań i zachowań ludzi albo z różnego rodzaju konwencji i dyskursów, albo też 
z faktu negatywnych skutków ich działań bez odniesienia do obiektywnego porządku moralnego, 
odkrywanego w sumieniu człowieka. Zob. A. Szostek, Wokół godności…, dz. cyt.; R. Spaemann, 
Podstawowe pojęcia…, dz. cyt., s. 54n; D.O. Brink, Il realismo morale e i fondamenti dell’etica, Mila-
no 2003, s. 66n. 



R o z d z i a ł  I I I  –  Etyczna osłona i obrona wartości w mediach 217

kłamstwa, jest odpowiedzialny za wprowadzenie w błąd innych ludzi, czego 
nie powinien był się dopuścić, gdyż równocześnie powinien był przestrzegać 
norm prawdomówności51”. Analiza ta pokazuje ścisłe korelacje pomiędzy 
powinnością, sprawczością i odpowiedzialnością. Te korelacje wskazują rów-
nocześnie na to, że w każdej powinności zawiera się zawsze odpowiedzialne 
otwarcie się osoby ku wartościom. Nie należy zapominać przy tym, że na bazie 
wyżej wskazanych korelacji człowiek będzie o tyle urzeczywistniał dobro, o ile 
będą się one realizować w prawdzie i wolności.

Takie ujęcie wskazuje na całą złożoność i głębię treści, tkwiącej w określe-
niu „być odpowiedzialnym moralnie”, które jest podstawą działania odpo-
wiedzialnego. Widać w tych analizach, ile treści składa się na rzeczywistość 
odpowiedzialnego działania od strony osoby spełniającej jakiś czyn, przez 
który spełnia również siebie52, a więc poznanie prawdy, samostanowienie, 
wolny wybór i konkretne działanie z określonym skutkiem.

Medialna odpowiedzialność „za”

Perspektywa odpowiedzialności obejmuje więc szeroki kontekst zagadnień 
i rozciąga się na całą przestrzeń osobową uczestników komunikacji medialnej, 
a więc na twórców, nadawców, pośredników odbiorców itd. W samym centrum 
zasady odpowiedzialności etycznej, formułowanej przez etykę mediów oraz 
szczegółowe deontologie medialne, winna być odpowiedzialność za godność 
każdego człowieka, uczestniczącego w komunikacji i przekazie medialnym. 
Na takiej fundamentalnej odpowiedzialności za człowieka można budować 
i uzasadniać inne rodzaje odpowiedzialności, które z niej wyrastają, a więc 
odpowiedzialność za słowo, za wartości, za prawdę, za wolność itd. Zgodnie 
z myślą Wojtyły możemy powiedzieć, że człowiek jako źródło sprawczego 
działania jest odpowiedzialny zarówno za siebie samego, za swoje samostano-
wienie w czynie, za te wartości, które komunikuje, jak i za osobowe podmioty, 
których to działanie komunikacyjne dotyczy53. Ta osobowa  sprawczość jest, 

51 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 177. Warto wspomnieć w tym kontekście o wpły-
wie sporu filozoficznego pomiędzy deontologizmem a teleologizmem etycznym na dyskusję wokół 
etyki odpowiedzialności. Istota tego sporu, trwająca od dziesięcioleci, polega na tym, że skrajny 
teleologista twierdzi, że jedynym kryterium słuszności czynu są jego skutki. Natomiast skrajny 
deontologista utrzymuje, iż wartość czynu zależy tylko od realizacji powinności. Takie podglądy 
determinują też rozumienie odpowiedzialności albo za skutki, albo za powinności działania. Por. 
A. Szostek, Wokół godności…, dz. cyt., s. 117n.
52 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 176–182.
53 Por. tamże.
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w mniejszym czy większym stopniu, obecna we wszystkich, którzy aktywnie 
uczestniczą w procesach komunikacji medialnej. Etyka mediów nie może 
bagatelizować tej szeroko rozumianej sprawczości człowieka, kształtującej 
procesy medialne. Należy pamiętać, że nawet odbiorca medialny jest sprawcą 
takiego, a nie innego właśnie przekazu. Odpowiedzialność moralna obej-
muje całokształt ludzkiego działania, którego zasadnicza część dokonuje 
się we wnętrzu człowieka. Odpowiedzialność jest zatem doświadczeniem 
wewnątrzosobowym, przeżywanym przez człowieka w sumieniu. Zakłada 
ono ludzką wolność, która domaga się z kolei jasnych kryteriów urzeczywist-
niania. Skupiają się one ostatecznie wokół kryterium prawdy54. Prawda jest 
podstawowym kryterium odpowiedzialności człowieka za wolność.

Odpowiedzialność za wolność

Personalistyczna etyka mediów wychodzi z podstawowego antropologiczne-
go założenia, że człowiek jest wolny, dysponując wolnością fundamentalną. 
Możemy mówić w tym kontekście także o fundamentalnej odpowiedzial-
ności człowieka, która z jednej strony wypływa z fundamentalnej wolności, 
a z drugiej strony stanowi miarę jej urzeczywistniania55. Wolność fundamen-
talna – stanowiąca niejako „znamię” osoby – wyraża się, a zarazem spełnia 
w wolności wyboru, w której uwidacznia się odpowiedzialność człowieka za 
swoje działania. Ta odpowiedzialność znajduje swój wyraz w konkretnych 
wyborach, które mają szczególne znaczenie w życiu moralnym człowieka, gdyż 
nadają mu kształt i właściwy kierunek, oraz wyznaczają swoistą przestrzeń, 
wewnątrz której może on podejmować i realizować także inne konkretne 
wybory. Jednym z ważnych elementów wspomnianego powyżej procesu, 

54 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 178. Zob. J.L. Hulteng, The Messenger’s Motives: Ethi-
cal Problems of the News Media, New York 1985, s. 211n; E.B. Lambeth, Committed Journalism: 
An Ethic for the Professional, Bloomington 1986, s. 204n; J. Retief, Media ethics: An introduction to 
responsible journalism, New York 2002; R.L. Johannesen, Ethics in Human Communication, Pro-
spect Heights 1990, s. 37n; C.J. Bertrand, Media ethics and accountability systems, New Brunswick 
2000; L.A. Day, Ethics in media communications: Cases and controversies, Belmont 1991; J.V. Jen-
sen, Ethical issues in the communication process, Hillsdale 1997.
55 Bardzo obrazowo wyraził tę prawdę o trwałym związku wolności i odpowiedzialności V. Frankl, 
pisząc: „w rzeczy samej wolność jest jedynie połową prawdy. Bycie wolnym jest negatywnym aspek-
tem fenomenu, którego aspekt pozytywny nazywa się byciem odpowiedzialnym. Wolność obraca 
się w  samowolę, jeżeli nie jest przeżywana od strony odpowiedzialności. I  to jest też przyczyną, 
dla której zawsze powtarzam: Statui Wolności na Wybrzeżu Wschodnim należy wystawić pendant 
w postaci «Statuy Odpowiedzialności» na Wybrzeżu Zachodnim” (V.E. Frankl, Der Mensch vor 
der Frage nach dem Sinn, München 1985, s. 64 [cyt. za: J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności, 
dz. cyt., s. 227]).
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który pomaga osobie w dokonaniu konkretnego wyboru jest wolna wola. 
Jest ona władzą wolności osoby. To dzięki niej człowiek może działać w sposób 
dobrowolny, nie będąc wewnętrznie zdeterminowanym. Każda zaś podjęta 
przez niego decyzja pozwala widzieć w woli nie tylko właściwość osoby, ale 
również jej władzę56. „Wolą nazywamy to, czym człowiek posługuje się, czego 
poniekąd używa do osiągnięcia pewnych celów. W takich wypadkach wola 
nie tyle stanowi o osobie, ile raczej zależy od osoby, jest czymś względem niej 
podporządkowanym57” – twierdzi Wojtyła. To doświadczenie zależności woli 
od osoby jest ważne również dla zrozumienia jej wolności. Dzięki tej całko-
witej i wyłącznej władzy osoby nad wolą, wola jest władzą wolności osoby, 
jest jakby zakorzeniona w tejże wolności58. Z powyższych analiz wynika, iż 
zależność woli od osoby nie jest przekreśleniem wolności tejże woli, ale należy 
do jej istoty. W tym wyraża się zdolność samostanowienia59, będąca podsta-
wowym wyrazem ludzkiej wolności i podstawą wolnych wyborów i działań. 
Człowiek może przeżywać swą niezależność w relacji do kogoś lub czegoś 
tylko dzięki temu, że zależy od siebie samego, swego osobowego centrum. 
Dzięki tej fundamentalnej wolności możemy mówić o dobrowolności działa-
nia. Dobrowolność ta wypływa z natury ludzkiej racjonalności, dzięki której 
i poprzez którą człowiek w sposób wolny, świadomy i odpowiedzialny może 
poszukiwać i wybierać dobro.

Niepodobna właściwie zrozumieć wolności bez ujęcia jej zakorzenienia 
w osobie, w osobowej strukturze działania człowieka. W osobie ludzkiej świat 
zewnętrzny i wewnętrzny jest poznawany, doświadczany, analizowany reflek-
sywnie60, stanowiąc podstawę wolnego wyboru i działania. Wszystko to dzieje 
się za sprawą ludzkiej racjonalności. Jest w niej świat dynamiki wewnętrznej 
i zewnętrznej, wyrażający się w działaniu, które jest wyznacznikiem podmioto-
wości osoby. Człowiek bowiem jako osoba staje się w czynach i poprzez czyny, 
a dokładniej poprzez dobro albo zło w nich realizowane. Wszelkie naruszenie 
czy wręcz przekreślenie wolności zmienia również stopień odpowiedzialności, 
a w konsekwencji prowadzi do depersonalizacji ludzkich działań, osadzonych 
na fundamencie wolności i autonomii człowieka.

Etyka mediów opiera się na koncepcji wolności rozumianej jako zdolność 
autodeterminacji i samostanowienia osoby ludzkiej. Wojtyła traktuje wolność 

56 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 125.
57 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt.
58 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 126–127.
59 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 109–155.
60 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 44–51.
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człowieka jako właściwość nierozdzielnie związaną z ludzkim czynem, w któ-
rym człowiek doświadcza swojej wolności i przez który mu się ona odsłania. 
W doświadczeniu czynu człowiek odkrywa swoją wolność, która wyraża się 
w zdolności do samostanowienia i sprawczości względem tegoż czynu. „W tej 
sprawczości – wypływającej z ludzkiej wolności – zakorzeniona jest koncepcja 
samostanowienia, która głosi, że człowiek jest bytem samostwarzającym się 
w swych czynach pod względem moralnym. (…) Człowiek stanowi nie tylko 
o swoim działaniu, ale także stanowi o sobie w aspekcie najbardziej istotnej 
jakości. W ten sposób samostanowieniu odpowiada stawanie się człowieka 
jako człowieka. Dzięki niemu staje się on coraz bardziej «kimś» w znaczeniu 
osobowo-etycznym, skoro w znaczeniu ontycznym jest «kimś» od samego 
początku»61”. W pojęciu samostanowienia zawiera się więcej niż w pojęciu 
sprawczości: człowiek nie tylko jest sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny 
jest równocześnie w jakiś sposób „twórcą” siebie samego62. Człowiek jest więc 
istotą zdolną do autokreacji w sensie moralnym, a nie ontycznym. Jest to 
możliwe dzięki temu, że posiada wolność fundamentalną, w której „zakorze-
nione” są jego wolne działania.

Koncepcja samostanowienia ujawnia szczególną złożoność osobową 
człowieka. Wyraża się ona w strukturach: samoposiadania i samopanowa-
nia. „Jeśli człowiek stanowi sam o sobie, zatem musi siebie samego posiadać 
oraz sobie samemu panować. Rzeczywistości te wzajemnie się tłumaczą, bo 
też wzajemnie się zawierają63”. Człowiek jest tu zarówno stroną aktywną – 
„tym, kto posiada” i „tym, kto panuje”, oraz stroną pasywną – „tym, kto jest 
posiadany” i „tym, komu panuje”64. A zatem człowiek – jako istota wolna 
i rozumna – poprzez akt zależności od samego siebie pozostaje wolny wzglę-
dem jakiegokolwiek determinizmu. Tak rozumiana samozależność pociąga 
jednak za sobą odpowiedzialność za każdy podjęty w wolności czyn, którego 
człowiek jest sprawcą65. Zatem być wolnym, to najpierw i przede wszystkim 
być zależnym od siebie samego, a w rezultacie być odpowiedzialnym za czyny, 
których jest się sprawcą. Ujęcie sprawczości podmiotu działającego w stosun-
ku do jego działania, na którym oparte jest doświadczenie samostanowienia, 
łączy się ściśle z ujęciem jego odpowiedzialności za działanie i dotyczy przede 

61 K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, w: Osoba i czyn i inne studia antropologiczne, 
red. K. Wojtyła, Lublin 1994, s. 428.
62 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn i inne studia…, dz. cyt., s. 527–528.
63 K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, w: Osoba i czyn i inne…, dz. cyt., s. 429.
64 K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, w: Osoba i czyn i inne…, dz. cyt., s. 429. 
65 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 117.
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wszystkim zawartości aksjologicznej oraz etycznej czynu66. Na tak rozumianej 
wolności i odpowiedzialności człowieka opiera się zasada odpowiedzialności 
personalistycznej etyki mediów67.

Odpowiedzialność „za siebie”

W samą naturę odpowiedzialności wpisuje się „odpowiadanie komuś” lub 
„odpowiadanie na coś”, ale przede wszystkim „odpowiadanie za kogoś lub 
za coś”. Owa odpowiedzialność „za” kształtuje się i rozwija niejako na trzech 
poziomach. Jest to odpowiedzialność „za siebie”, „za innych ludzi” i „za świat 
wartości” zakorzenionych w człowieku lub powierzonych mu na jego drodze 
rozwoju. Jakakolwiek komunikacja międzyosobowa jest niemożliwa bez owe-
go „odpowiadania” w podwójnym tego słowa rozumieniu. Komunikacja jest 
rodzajem spotkania osób, w którym się „odpowiada” osobie komunikującej 
oraz za którą się „odpowiada”. W ten sposób rysuje się układ „odpowiadanie – 
odpowiedzialność”. Człowiek dlatego jest odpowiedzialny za swe czyny i dla-
tego przeżywa odpowiedzialność, ponieważ posiada zdolność odpowiadania 
poznaniem i wolą, całym sobą, na obecność drugiego człowieka i na wartości, 
które on komunikuje68.

Człowiek odpowiada najpierw za siebie samego i stan swego sumienia. 
Odpowiedzialność ta wynika z podstawowego obowiązku troski o praw-
dziwość siebie samego i  jakość prawdziwego sumienia. Człowiekowi nie 
wystarczy jedynie wierność własnym przekonaniom, które mogą być bardzo 
obciążone subiektywnością. Odpowiedzialność sięga głębiej i dotyczy tego, 
czy owe przekonania są zgodne z prawdą o człowieku i o obiektywnym świecie 

66 Por. K.  Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, w: Osoba i  czyn i  inne…, dz.  cyt., 
s. 425–426.
67 Zasada odpowiedzialności bywa przedstawiana we współczesnej kulturze często od strony 
negatywnej, czyli od strony jej kryzysu, od strony – jak mówi Bauman – „nieznośnego milczenia 
odpowiedzialności” (Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, dz. cyt., s. 106). Literatura na ten temat jest 
ogromna i zróżnicowana. Por. np. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, dz. cyt., s. 85–110; C. Geertz, 
Zastane światło…, dz. cyt., s. 114n; A. Fabris, Etica della, dz. cyt., s. 43n.
68 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 178; H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla 
cywilizacji technologicznej, Kraków 1996, s. 30n. U podstaw odpowiedzialności znajduje się wol-
ność – jak podkreśla J. Tischner – „tylko wtedy można przypisać jakiś czyn podmiotowi działania, 
gdy podmiot ten jest wolny, gdy działa świadomie i z własnej woli. Może on wtedy rzec: «to, co 
uczyniłem, ja uczyniłem». Podstawowymi elementami konstytuującymi poczucie odpowiedzialno-
ści są: dobra wola człowieka, zmysł moralny, sumienie, świadomość (przekonanie, że w konkret-
nej sytuacji, w jakiej się znalazł, nie tylko wiedział, co należy, lecz rzeczywiście mógł coś zrobić), 
możliwości działania. Odpowiedzialność – to nic innego, jak przekonanie, że się jest rzeczywistym 
sprawcą aktu moralnego i jego skutków” (J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, 
D., von Hildebrand i inni, dz. cyt., s. 100–101).
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wartości. Tylko wtedy może stać się ona prawdziwą odpowiedzialnością „za”. 
Odpowiedzialność za siebie jest zdolnością, która zakłada relację do prawdy. 
Wynika z niej powinność samostanowienia osoby, opartego na prawdzie. 
Mówiąc nieco inaczej, odpowiedzialność „za siebie” jest takim samostanowie-
niem osoby, która jest świadoma swojej wartości i samoposiadania. Można 
więc powiedzieć, że odpowiedzialność „za” siebie samego spełnia funkcję 
odzwierciedlającą i zarazem refleksywną. Wraz z uświadomieniem sobie wła-
snej ludzkiej wartości (godności), następuje również znamienne dla osobo-
wego „ja” uwewnętrznienie poznanej prawdy i upodmiotowienie działania, 
które ogarniają samego człowieka i całą jego sprawczość69. Odpowiedzialność 
„za siebie” jest więc swoistym przeżyciem własnej podmiotowości, które 
w decydujący sposób kształtuje ludzką świadomość o sobie samym, a wraz 
z nią świadomość odpowiedzialnego działania. W ten sposób odsłania się 
a równocześnie konstytuuje indywidualne ludzkie „ja”, a wraz z nim ludzka 
odpowiedzialność „za siebie”70.

Żadne ludzkie życiowo doniosłe decyzje nie zapadają nigdy w  jakiejś 
poznawczej próżni, lecz zawsze się one dokonują w świetle poznanej prawdy 
o rzeczywistości. Poznanie to interioryzuje się w sumieniu i wyraża poprzez 
subiektywny sąd „powinienem to”, „nie powinienem tego”. W tych sądach 
sumienia dokonuje się swoiste spotkanie poznanej prawdy i wolności. Owo-
cem tej podmiotowej, wewnętrznej integracji jest akceptacja poznanych war-
tości jako własnych oraz włączenie ich w duchowy rozwój i urzeczywistnianie 
człowieczeństwa. To wszystko staje się przedmiotem rodzącej się i doświad-
czanej w sumieniu odpowiedzialności za siebie.

Odpowiedzialność „za siebie” obejmuje i poniekąd się konstytuuje poprzez 
czyny osoby, poprzez właściwe człowiekowi jako osobie całościowo rozumia-
ne operari. Obejmuje ona i przenosi się także na całokształt psychosoma-
tycznego dynamizmu, na całą sferę działań i na wszystko to, co „dzieje się” 
w podmiocie w sposób świadomy i wolny. Nic, ci jest działaniem człowieka, 
nie może być spod tego prawidła odpowiedzialności wyjęte. Cała ludzka 
sprawczość jest konstytuowana i poddana konkretnej osobie. Istnieje ścisły 
związek pomiędzy konkretnym ludzkim czynem a określonym „ja”. Jest to 
związek o charakterze przyczynowym i sprawczym. Mocą tego związku czyn 
nie może być oderwany od danego „ja” i przypisany komuś innemu jako 
swemu sprawcy. Odpowiedzialność o charakterze moralnym polega więc na 
tym, że czyn człowieka – a więc działanie świadome i wolne – przypisujemy 

69 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 44n.
70 Por. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 10–11.
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temu podmiotowemu „ja” jako również świadomemu i wolnemu sprawcy71. 
Człowiek jest poprzez swoją działalność sprawcą wielu skutków wewnętrz-
nych i zewnętrznych, gdyż swoim działaniem dotyka, obejmuje i kształtuje 
otaczającą go rzeczywistość. Jednym z najpoważniejszych problemów etyki 
społecznej, nie tylko medialnej, jest zjawisko rozmycia odpowiedzialności 
i ukrycia jej za parawanem przedmiotowego świata mediów i panujących 
w nim deterministycznych procesów komunikacji. W świecie kreowanym 
przez przekazy medialne, czy też w świecie wirtualnym, odpowiedzialność tra-
ci często na swojej realności i jest pozbawiana rzeczywistych, podmiotowych 
odniesień, przybierając kształt zmieniającej się odpowiedzialności medialnej 
czy fikcyjnej odpowiedzialności wirtualnej. W takich ujęciach zanegowany 
zostaje związek pomiędzy sprawczością a skutecznością działania, pomię-
dzy czynem a jego sprawczym podmiotem, pomiędzy odpowiedzialnością 
a moralnością. W odpowiedzialności „za siebie” i „za własne operari” ważną 
jest rzeczą związanie jej z poznawaną prawdą o świecie oraz opartych na niej 
subiektywnych sądach sumienia. Sumienie jest miejscem doświadczania wol-
ności, a tym samym miejscem odkrywania odpowiedzialności.

Odpowiedzialność można zatem określić jako służbę prawdzie i zdolność 
ponoszenia konsekwencji za własne działania, które wymagają podjęcia wysił-
ku i ryzyka szukania prawdy i wolnego wyboru konkretnego działania. Media 
mogą w tym pomagać albo przeszkadzać, nie mogą jednak człowieka zwolnić 
z odpowiedzialności. Dzieje się tak dlatego, że media coraz skuteczniej mode-
lują zachowaniami, opiniami czy działaniami odbiorcy, ograniczając zakres 
i charakter jego odpowiedzialności za siebie72. Traci on w ten sposób poczucie 
związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy całokształtem życia osobowego 
a sferą medialną, w której uczestniczy. Medialne procesy ograniczenia odpo-
wiedzialności stają się o tyle niebezpieczne, że powodują sytuacyjne i relatywne 
oceny etyczne własnego działania człowieka. Człowiek pozbawiony  trwałych 

71 Trzeba powiedzieć, że istnieje tendencja ograniczania „sprawczości” człowieka wyłącznie do 
„działań aktualnych”, bez uwzględniania szerszej płaszczyzny przyczynowo-skutkowych powiązań 
ludzkiego działania z  człowiekiem jako jego sprawcą. Jest to zjawisko typowe dla postmoderni-
stycznej filozofii moralności. Pojęcie „odpowiedzialności” jest często w  tym kręgu myślenia tak 
nieprecyzyjne i wieloznaczne, że zwalnia człowieka, w  imię subiektywnie przeżywanej odpowie-
dzialności, od wszelkich obiektywnych powinności i zależności, w tym także zależności od siebie 
samego i odpowiedzialności za siebie samego. Por. C. Geertz, Zastane światło…, dz. cyt., s.136. 
252; Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków 2003, s. 79–116; A. Livi, La ricerca 
della verità. Dal senso comune alla dialettica, Roma 2004, s. 138n.
72 Por. E.  Bohlken, Medienethik als Verantwortungsethik. Zwischen Macherverantwortung und 
Nutzerkompetenz, [w:] Kommunikations- und Medienethik, Hrsg. B. Debatin, R. Funiok, dz. cyt., 
s. 35–50; R. Funiok, U.F. Schmälzle, Ch.H. Werth, Medienethik – die Frage der Verantwortung, 
Bonn 1999, s. 15–34.
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fundamentów osobowej odpowiedzialności za siebie stosuje w jednym obsza-
rze życia odpowiednie kryteria etyczne, a w innych uwarunkowaniach obszar 
ten wyłącza poza nawias wartościowania etycznego. Odpowiedzialność za 
siebie, oparta na poznanej prawdzie o świecie i samoświadomości własnej 
godności, staje się także podstawą odpowiedzialności za innych.

Odpowiedzialność „za drugiego”

Odpowiedzialność „za” pojawia się również tam, gdzie tworzy się wspólnota 
osób. Tym bardziej więc powinna być obecna w przestrzeni komunikacji, 
która jest siecią relacji i interakcji podmiotowych, współtworzących wspólnotę 
czy społeczność. Odpowiedzialność człowieka w strukturach komunikacji 
medialnej (jako komunikacji interpodmiotowej) jest jakby dwupoziomowa: 
jestem odpowiedzialny przed kimś za coś lub za kogoś. Jest to odpowie-
dzialność zarówno „za drugiego”, jak i odpowiedzialność „za jakość relacji” 
łączących mnie z kimś drugim, a także za jakość komunikowanych w tych 
relacjach wartości. Odpowiedzialność za drugiego człowieka nie jest odpo-
wiedzialnością abstrakcyjną, dotyczącą uniwersalnie rozumianego człowieka. 
Człowieczeństwo nie jest abstraktem, czy jakąś rzeczywistością wirtualną, ale 
odsłania się w każdym człowieku jako specyficzny wymiar tożsamości kon-
kretnego, jednostkowego i osobowego bytu. Odpowiedzialność za tak zwaną 
ludzkość jest często pustym sloganem, do niczego niezobowiązującym i nie-
wiele kosztującym. Odpowiedzialność „za drugiego” pojawia się w relacjach 
komunikacyjnych, w momencie wspólnego uczestnictwa w komunikacji, 
współtworzącej społeczność. „Uczestniczyć – pisze Wojtyła – w człowieczeń-
stwie drugiego człowieka, to znaczy pozostawać w żywej relacji do tego, że 
jest on tym właśnie człowiekiem, a nie tylko w relacji do tego, przez co on (in 
abstracto) jest człowiekiem. To właśnie wyraża polskie słowo «bliźni», który 
jest «blisko». W tym wypadku możemy powiedzieć, że nie ma odpowiedzial-
ności «za drugiego», jeśli nie ma z nim uczestnictwa. Uczestnictwo to wskazuje 
nie tylko na pozytywną relację do człowieczeństwa drugiego człowieka, ale 
także na właściwość osoby, mocą której człowiek bytując i działając wspólnie 
z  innymi, zdolny jest jednak w tymże działaniu i bytowaniu spełniać sie-
bie73”. Odpowiedzialność „za drugiego” wywodzi się z faktu współbytowania 
i współdziałania ludzi między sobą. Odpowiedzialność poniekąd nakłada się 
na relację ukierunkowaną od „ja” do „ty”. Jeżeli relacja skierowana od „ja” 

73 Por. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 21.
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do „ty” wraca do tego „ja”, od którego wyszła, to w tej zwrotności relacji 
zawiera się moment specyficznego konstytuowania się ludzkiego „ja” poprzez 
relację do „ty”. Co więcej, zaistnienie człowieka, początki jego bytowania 
i cała droga jego rozwoju, realizuje się zarówno w układzie komunikacyjnym 
„ja – ty”, jak i w układach „my”. Odpowiedzialność sytuuje się we wszystkich 
tych układach i obejmuje cały żywy łańcuch powiązań komunikacyjnych 
jako relacji przyczynowo-skutkowych. W taki sposób podmiot „ja” przeżywa 
relację do „ty” w działaniu, którego przedmiotem jest „ty”, i odwrotnie. Odpo-
wiedzialność „za drugiego” obejmuje więc relacyjne skutki w obu podmiotach 
i równocześnie obydwa podmioty, uczestniczące w komunikacji74.

Odpowiedzialność wpisana w takie struktury komunikacji i wynikająca 
z takiego jej charakteru ma inny wymiar niż odpowiedzialność ujmowana 
w przedmiotowym świecie deterministycznych procesów medialnych. Jest to 
odpowiedzialność odsłaniająca swój wymiar osobowy, możliwy do odkrycia 
i realizowania w przestrzeni przedmiotowych mediów, pod warunkiem przy-
jęcia założenia, iż to człowiek jest podstawowym podmiotem kształtującym 
procesy medialne. Jest to odpowiedzialność „za” każdego konkretnego czło-
wieka, uczestniczącego w działaniach medialnych (twórcę, nadawcę, odbior-
cę). U podstaw takiej odpowiedzialności tkwi odpowiedzialność za siebie oraz 
świadomość obecności drugiego człowieka, rodząca powinność uszanowania 
jego godności. Różne wymiary relacji odpowiedzialności „za” wyrażają także 
dwa pojęcia: spotkanie i odniesienie. Obserwacja procesów społeczeństwa 
informacyjnego pokazuje, iż następuje osłabienie więzi wspólnotowych, przy 
równoczesnym zdynamizowaniu „kontaktów” społecznych. Kontakt zaś jest 
tylko odniesieniem krótkotrwałym i ograniczonym. Paradoksem naszej epoki 
jest chyba to, że coraz doskonalsze technicznie środki komunikacji umożli-
wiają rozwijanie i poszerzanie sieci wielorakich „kontaktów”, ale równocze-
śnie osłabiają osobowe spotkania ludzi między sobą. Nie są to oczywiście 
procesy jednoznaczne i dominujące, gdyż istnieje cały szereg medialnych 
przykładów dynamizowania przez media kontaktów osobowych o charakterze 
spotkania. Podstawowym jednak warunkiem takiego osobowego spotkania, 
rodzącego wzajemną odpowiedzialność za siebie, również dzięki mediom, jest 
otwarcie się na innych, autentyczne wyjście ze swojego świata subiektywności 
i otwarcie się na osobowe „ty”. Jest to także niezbywalny warunek rozwoju 

74 Por. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 26–27. Niektórzy autorzy rozróżniają 
różne typy odpowiedzialności „za”, np. naturalną (np. rodziców za dzieci), kontraktową (np. odpo-
wiedzialność zawodowa). Nie wszystkie mają charakter ściśle moralny. Ta ostatnia, na przykład, 
czerpie swą siłę zobowiązującą z umowy i bardzo często ma przede wszystkim wymiar prawno-
cywilny. Por. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, dz. cyt., s. 174–176.
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poszczególnych osób i całej wspólnoty75. Wspólne wszystkim ludziom czło-
wieczeństwo zobowiązuje do tworzenia i zachowania takich rodzajów relacji 
komunikacyjnych, które będą budować wspólnotę. Realizacja tego zadania 
zarówno w skali „mikro”, jak i „makro” musi się opierać się na zasadzie współ-
odpowiedzialności. Ta zwrotność i sprzężenie zwrotne odpowiedzialności win-
ny być uwzględnione w etycznej zasadzie odpowiedzialności. Stąd też, jeżeli 
mówimy o współodpowiedzialności jako podstawie odpowiedzialnych działań 
medialnych, to należałoby ją oprzeć na integralnej koncepcji człowieka jako 
osoby oraz uznać interpodmiotowy charakter komunikacji medialnej. Dopie-
ro wtedy etyczna zasada odpowiedzialności w etyce mediów będzie osadzona 
na właściwym fundamencie76.

Gdy mówimy o odpowiedzialności „za drugiego” jako ważnym fundamen-
cie etyki mediów, mamy wówczas na myśli ten właśnie rodzaj odpowiedzial-
ności osobowej i poczucia „bycia odpowiedzialnym” za innych, a nie tylko, 
czasem puste treściowo, posiadanie odpowiedzialności za działania, dotyczące 
innych. Skoro mówimy o byciu odpowiedzialnym, to mamy na myśli osobowe 
zakorzenienie odpowiedzialności oraz odpowiedzialność „uczestniczącą” w tej 
rzeczywistości, jaką jest wspólnota (społeczność). „Człowiek bowiem z właści-
wym sobie dynamizmem – pisze Wojtyła – jawi się nam w ramach wspólnoty 
jako jej członek. Różne wyrażenia mówią o tym członkostwie w relacji do 
różnych wspólnot. Jakość tych wspólnot decyduje o jakości więzów odpowie-
dzialności. I tak wyrażenie «krewny» czy «powinowaty» mówi o tym, że czło-
wiek jest członkiem wspólnoty rodzinnej. Wyrażenie «rodak» mówi o tym, że 
jest on członkiem wspólnoty narodowej. Wyrażenie «obywatel» wskazuje na 
członkostwo w stosunku do wspólnoty państwowej. Wyrażenie «wyznawca» 
na członkostwo we wspólnocie religijnej itp.77”. Każde z tych wyrażeń określa 
różne relacje komunikacyjne człowieka do określonych społeczności i wspól-
not, z których wynika i w których się wyraża różna też w rozmiarach, zakre-
sie i głębi osobowa odpowiedzialność i współodpowiedzialność za drugiego 
człowieka. Odpowiedzialność „za drugiego” jest więc niejako wewnętrznie 
wpisana w struktury komunikacji uczestniczącej i przynależność do określonej 
społeczności. Z punktu widzenia fundamentów odpowiedzialności w etyce 

75 Por. J. Pieper, Über die Hoffnung, München 1997, s. 13n.
76 Istnieją próby budowania etyki dziennikarskiej na różnych koncepcjach odpowiedzialności. Por. 
np. B. Thomaß, Fünf ethische Prinzipien journalistischer Praxis, w: Kommunikations- und Medie-
nethik, dz.  cyt., s.  159–168; P. Grimm, Semiotik als empirischer Werte-Seismograf für die Medie-
nethik, w: Kommunikations- und Medienethik, dz. cyt.,s. 219–234; N.G. Harris, Codes of Conduct 
for Journalists, w: Ethical Issues in Journalism and the Media, dz. cyt., s. 88–107; H. Jonas, Zasada 
odpowiedzialności, dz. cyt., s. 167–179.
77 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 304.



R o z d z i a ł  I I I  –  Etyczna osłona i obrona wartości w mediach 227

mediów ważne uwzględnienie moment podmiotowego działań medialnych, 
który tutaj nazywamy „odpowiedzialnością uczestniczącą” (np. w dobru 
wspólnym, w budowaniu wspólnych więzi, w komunikowaniu wartości itp.). 
Moment uczestnictwa tkwi we wszelkim wolnym wyborze: człowiek wybiera 
to, co powinno być wybrane dla innego, lub wybiera zaniechanie tego, co nie 
powinno być wybrane. Odpowiedzialność ujawnia się zatem w tym, że czło-
wiek wybiera dlatego, że jest to dobro dla niego i równocześnie jest dobrem 
„dla drugiego”78. Taka osobowa odpowiedzialność za dobro drugiego stanowi 
podstawę zasady odpowiedzialności personalistycznej etyki mediów i określa 
istotną treść, kształtowanej przez tę etykę, postawy „bycia odpowiedzialnym” 
„za drugiego”.

Odpowiedzialność „za wartości”

Istnieje w życiu człowieka coś takiego, co możemy nazwać odpowiedzialnością 
za wartości. Same zaś wartości są różne i różna jest też odpowiedzialność za 
ich internalizację w człowieku. Są wartości konstytuujące człowieczeństwo, 
jak i też takie, które nakładają się niejako na wszystkie relacje międzyoso-
bowe. Istnieją ścisłe zależności pomiędzy wartościami, tworzące struktury 
hierarchiczne. Wszystkie wartości, a przede wszystkim dobro i piękno, mają 
swoje bezpośrednie odniesienie do prawdy. Prawdziwość wartości implikuje 
powinność, a wraz z nią rodzi się również odpowiedzialność za przedmiot 
ludzkich działań, czyli mówiąc krótko odpowiedzialność za wartości79. Odpo-
wiedzialność ta wywodzi się z normy personalistycznej i poniekąd wyprze-
dza powinność, bo człowiek jest również odpowiedzialny za powinności. 
Równocześnie jednak odpowiedzialność ta stwarza jakby dalszą perspektywę 
powinności, gdyż wskazuje na wszystkie jej następstwa w człowieku i w rela-
cjach międzyludzkich. Człowiek jako sprawca czynu konstytuuje swe czło-
wieczeństwo tylko i wyłącznie przez to wszystko, co dla niego jest „cenne”, 
to jest „wartościowe”. Świat wartości, niezwykle bogaty i zróżnicowany, ma 
swoje ścisłe odniesienie do dobra. Do istoty samostanowienia osoby wpi-
suje się bowiem wyłącznie to, co jest dla człowieka dobre i wartościowe. 
Wszelkie anty-wartości lub wartości pozorne przyczyniają się w większym 

78 K. Wojtyła rozróżnia pomiędzy postawami autentycznymi a postawami „nie-autentycznymi”. 
Te ostatnie jawią się jako postawy „nie-odpowiedzialne”. Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., 
s. 310–318.
79 Por. J. Zdybicka, Wartości religijne a wartości moralne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego”, 1979, nr 1–3, s. 99n.
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lub mniejszym stopniu do destrukcji człowieczeństwa. Odpowiedzialność 
„za wartości” jest odpowiedzialnością za przedmiot ludzkich działań. Jest 
to również odpowiedzialność za cele, ku jakim człowiek w życiu zmierza. 
Warto tutaj dopowiedzieć, że jeżeli cel nie jest prawdziwą wartością, wówczas 
przestaje być prawdziwym celem. W obszarze mediów uprawomocnia się 
etycznie stara zasada, że cel uświęca środki. Dzieje się tak być może dlatego, 
że działania medialne zostały w dużej mierze „odpodmiotowione” i zasłonięte 
parawanem anonimowości. „Odpowiedzialność – stwierdza Wojtyła – jaka 
jest właściwa przedmiotowi działania, łączy się najściślej z odpowiedzialnością 
za sam podmiot, za tę wartość, jaka przysługuje konkretnej osobie (...). Woli 
ludzkiej bowiem właściwa jest nie tylko intencjonalność, czyli odniesienie do 
przedmiotów poza własnym «ja», ale przede wszystkim odniesienie do tegoż 
«ja». To też jest pierwsze i zasadnicze znaczenie samostanowienia i samo-za-
leżności. Na podstawie samostanowienia i samo-zależności osobowego «ja» 
w działaniu rodzi się – wraz z odpowiedzialnością za wartość intencjonalnych 
przedmiotów – zasadnicza i podstawowa odpowiedzialność za wartość pod-
miotu, za wartość moralną własnego «ja» które jest sprawcą czynu”80. Na tej 
samej podstawie, i niejako z niej, wywodzi się osobowa odpowiedzialność 
najpierw za przedmiot intencjonalny działania, następnie za samo działanie 
oraz za wszystkie jego skutki i cele, ku jakim zmierza, ale przede wszystkim jest 
ona odpowiedzialnością za wszelkie podmioty, których to działanie dotyczy. 
Można powiedzieć, że odpowiedzialność zawiera się już i wynika z doświad-
czenia powinności i doświadczenia wartości. W doświadczeniu: „powinienem” 
zawiera się już doświadczenie odpowiedzialności: „odpowiadam za to, co 
powinienem”. Z faktu bycia człowiekiem i z racji powinności, jakie człowiek 
ma do spełnienia rodzi się właściwe dla jego wolności odpowiadanie na warto-
ści i za wartości. Czyny ludzkie, dzięki właściwej człowiekowi intencjonalności 
działania, są ukierunkowane ku różnym przedmiotom, ze względu na to, że 
są postrzegane jako dobro dla niego. Etyka personalistyczna ma za zadanie 
pomóc w tym, żeby to zorientowanie człowieka było ugruntowane w odpo-
wiedzialności za prawdziwą wartość przedmiotu i podmiotu działania81.

Różny jest stopień i zakres odpowiedzialności człowieka za wartości, które 
się odzwierciedlają także w zasadzie etycznej odpowiedzialności za warto-
ści obecne w obszarze mediów. Odpowiedzialność ta jest ściśle związana 
z obiektywną hierarchią wartości interioryzowaną w sumieniu człowieka. 
Inna jest odpowiedzialność za samego człowieka jako wartość ontyczną, inna 

80 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 179.
81 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 178–179.
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za wartości, które go konstytuują jako istotę moralną, inne zaś za wartości 
estetyczne, służące jego duchowemu rozwojowi. Jeszcze inna jest odpowie-
dzialność za tak zwane wartości użytkowe, wokół których koncentruje się wie-
le przekazów i treści współczesnych mediów82. Istnieją zatem różne kategorie 
wartości i ich hierarchiczne szczeble, z którymi związana jest inna kategoria 
odpowiedzialności, ze względu na prawdę o tych wartościach i ich relacje do 
podstawowej wartości ontycznej samego człowieczeństwa. Zadaniem etyki 
jest pokazanie tych różnych wymiarów odpowiedzialności ze względu na ich 
odniesienie do określonych wartości.

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za wartości, które konstytuują 
jego człowieczeństwo, ale również za wszystkie swoje wytwory, które są war-
tościami. W kontekście mediów interesuje nas szczególnie odpowiedzialność 
artystów i twórców medialnych za ich dzieła. Dyskusja na ten temat jest dziś 
niezwykle ostra i ciekawa. Wydaje się, że oprócz tego, że są oni odpowiedzialni 
za swoje działania, tak jak wszyscy inni ludzie działający w sposób racjonalny, 
istnieje jeszcze inny rodzaj odpowiedzialności, związany z misją i zadaniem 
(powinnością) medialnego (za pomocą konkretnych nośników i dzieł) komu-
nikowania wartości. Ten świat przedmiotowych, medialnych pośredników 
może stać się dla człowieka przedmiotem odpowiedzialności, ze względu na 
jego cel i zdolność komunikowania wartości. Istnieje coś takiego – jak pisze 
Jonas – „jak owa trudna do zdefiniowania, na swój sposób najwyższa «odpo-
wiedzialność» geniusza za jego własne dzieło, która imperatywnie obejmuje 
władzę nad jednostką, obdarzoną błogosławieństwem czy przekleństwem 
powołania. Bez względu na to, o jakiego rodzaju powinność tu chodzi, dla 
niego zmienia się ona w jakieś «musisz», które przyćmiewa wszystko inne. 
(…) To czyste opus supererogativum jest samo w sobie świadectwem tran-
scendencji człowieka, niezależnie od tego, jakie mogłyby być jego dalsze skutki 
w obrębie świata. (…) Podsumowując, niezależnie od z trudem dającego 
się zaklasyfikować przypadku twórczości artystycznej, faktem pozostaje, że 
punktem odniesienia odpowiedzialności – dziedziną jej «spraw – jest życie, 
rzeczywiste czy potencjalne, ale nader wszystko ludzkie»83”. Wykorzystując 
myśl Jonasa w etyce mediów, należy powiedzieć, że każdy twórca medialny 
jest odpowiedzialny nie tylko za swoje działanie i twórcze dzieło. Jest on 
odpowiedzialny w jakiejś mierze także za jego odbiór oraz wpływ i skutki, 
jakie wywołuje ono u innych. Wytwory medialne o tyle mają sens, o ile są 

82 Por. J. O’Neill, Journalism in the Market Place, [w:] Ethical Issues in Journalism and the Media, 
dz. cyt., s. 23–46.
83 Por. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, dz. cyt., s. 184–185.
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nośnikami pozytywnych wartości. Mogą one oddziaływać w sposób moralnie 
budujący, ale i też – nawet po śmierci ich twórców – mogą oddziaływać demo-
ralizująco i destrukcyjnie. Nie można czegoś wprowadzić w obieg publicznej 
wymiany, włączyć w przestrzeń medialnej komunikacji i zwolnić się z całkowi-
tej lub częściowej odpowiedzialności za różne skutki tego włączenia, zwłaszcza 
skutki świadomie zamierzone. Wyprodukowane i udostępnione do obiegu 
dzieła medialne mogą poniekąd prowadzić własne „życie”, w dużym stopniu 
poddane różnym mechanizmom i procesom medialnym: zamierzonym lub 
niezamierzonym, przedmiotowym lub podmiotowym, chcianym lub nie-
chcianym, tak że ich funkcjonowanie staje się w pewnej części niezależne od 
woli ich twórcy. Są to wytwory, które mogą oddziaływać na innych dobrze lub 
źle, nawet wbrew woli twórcy, ale zgodnie z podmiotowym działaniem innych 
ludzi, będących kolejnym ogniwem w łańcuchu komunikacji. W ramach tej 
odpowiedzialności zawiera się również cała odpowiedzialność za całokształt 
percepcji dzieła medialnego i za zastosowane przez twórcę wewnętrzne zasady 
percepcyjne. Pole odpowiedzialności poszerza się wtedy i niejako przenosi na 
działania innych uczestników komunikacji medialnej, zwłaszcza na dystry-
butorów i odbiorców. Na żadnym etapie nie zanika jednak odpowiedzialność 
samego twórcy medialnego, co najwyżej, ulega ona zmianom od pełnej odpo-
wiedzialności moralnej, związanej też z innymi rodzajami odpowiedzialności 
(prawnej, psychologicznej), aż, być może, tylko do odpowiedzialności ontycz-
nej, wynikającej z relacji przyczynowej zależności dzieła od swojego twórcy. 
Etyka personalistyczna podkreśla wyraźnie, że twórca medialny winien być 
świadomy swojej głównej odpowiedzialności moralnej zarówno za formę, jak 
i treść przekazu, prezentacji czy końcowego dzieła, uwzględniając również 
wszelkie inne konsekwencje – często niezależne już od niego – włączenia swo-
jego dzieła w obieg komunikacji medialnej. Forma artystyczna sprawia przede 
wszystkim to, że treść nie ma charakteru ogólnikowego i wieloznacznego, lecz 
charakter konkretny i jednostkowy, oraz że treść jest nierozłączna od danej 
formy, która również stanowi źródło dodatkowych ekspresji. Odbiorca obej-
muje swoją integralną percepcją całą zawartość dzieła, które jest nośnikiem 
wartości poprzez formę i treść, budując się odbieranymi wartościami albo 
ulegając moralnej degradacji antywartościami84.

Każdy człowieka „odpowiada za” wartości, które komunikuje. Media są 
tym obszarem, w którym się dokonuje permanentna komunikacja wartości 

84 W różnego rodzaju szczegółowych kodeksach etyki medialnej próbuje się regulować odpowie-
dzialność twórców za przekazywane treści. Odpowiedzialność ta opiera się najczęściej na założe-
niach etyki liberalno-pragmatycznej. Por. W.L.  Rivers, C.  Mathews, Etyka środków…, dz.  cyt., 
s. 265–306.
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lub antywartości. Człowiek uczestniczący w tej komunikacji staje przede 
wszystkim „wobec wartości”85. Media przedmiotowe służą jedynie jako ele-
menty pośredniczące w komunikacji osób i wskazują na podmiotową odpo-
wiedzialność ludzi za komunikowane przez nich wartości.

Medialna odpowiedzialność „przed”

W integralnej etyce mediów podstawowe znaczenie ma również odpowiedzial-
ności „przed”: sobą, własnym sumieniem, drugim człowiekiem, wspólnotą 
i społecznością, Bogiem. „Odpowiedzialność jest zawsze odpowiedzialnością 
«przed»86”. Mimo tego, iż często używa się określeń sugerujących przedmio-
towy charakter odpowiedzialności „przed”, np. historią, ludzkością, ideą, 
sądem itd., to jednak w istocie rzeczy odpowiedzialność „przed” ma osobowy 
charakter, i tylko z takiego osobowego wymiaru czerpie swoją siłę powinności 
i zobowiązań oraz uzyskuje moralny charakter. Przedmiotowa, często nie-
określona i anonimowa, instancja odpowiedzialności przekreśla prawdziwy 
sens odpowiedzialności, czyniąc z niej nieokreślony mechanizm zależności od 
subiektywnie rozumianych przedmiotów odniesień. U podstaw prawdziwej 
odpowiedzialności może być tylko osobowe „ty”. „Odpowiedzialność «przed» 
zakłada odpowiedzialność «za» – pisze Wojtyła. Ten nowy aspekt odpowie-
dzialności, który niewątpliwie zawiera się w jej istocie, mówi bardzo wiele 
na temat przyporządkowania człowieka jako osoby do całego świata osób [to 
przyporządkowanie już jest samo w sobie komunikacją]. W istocie bowiem 
tego aspektu odpowiedzialności tkwi, że jest to zawsze odpowiedzialność 
«przed kimś» – a więc przed osobą87”. Świat osób jest przestrzenią relacji 
i struktur komunikacyjnych. W ramach tych struktur potrzeba odpowiedzial-
ności „przed kimś” stanowi jedną z podstaw moralności. Odpowiedzialność 
„przed kimś” i „przed Kimś” jest zawsze odpowiedzialnością osobową88.

Odpowiedzialność „przed” rzuca nowe światło na wartość samej oso-
by i  strukturę jej bezpośrednich związków z  innymi osobami. Charakter 

85 Por. A. Szostek, Wokół godności…, dz. cyt., s. 100–114; Wobec wartości, red. D. von Hildebrand 
i inni, dz. cyt., s. 7–149.
86 G. Picht, Hier und Jetzt, t. 2, Stuttgart 1981, s. 325. Por. J. Filek, Etyka odpowiedzialności, w: 
Etyka, red. J. Pawlica, Kraków, 1992, s. 205–225.
87 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 180.
88 W etyce personalistycznej mówi się także o odpowiedzialności osobowej „wobec autorytetów”. 
Por. A. Rynio, Autorytet osób znaczących w kształtowaniu dojrzałej osobowości, „Ethos”, 1997, nr 37, 
s. 121–132; Z. Chlewiński, Kryzys autorytetu?, „Ethos”, 1997, nr 37, s. 160–170; A. Fabris, Etica 
della, dz. cyt., s. 31–35.
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i ważność tej odpowiedzialności zależy od rozumienia siebie i innych oraz od 
przyjmowanej koncepcji człowieka. Odpowiedzialność, jaką operuje persona-
listyczna etyka mediów, opiera się na koncepcji człowieka jako osoby. Wydaje 
się, że koncepcja człowieka jako osoby, mającej swoją obiektywną wartość 
i uniwersalną godność, jest gwarantem właściwego i integralnego rozumie-
nia odpowiedzialności „przed”, nadając jej obiektywną ważność i pokazując 
jej obiektywne kryterium wpisane w wartość człowieka. Odpowiedzialność 
„przed kimś” zaczyna się od odpowiedzialności przed własnym osobowym 
„ja”. Odpowiedzialność „przed kimś”, odkrywana w sądzie sumienia, stawia 
moje własne „ja” w pozycji sędziego najpierw w stosunku do własnej osoby. 
To doświadczenie odpowiedzialności wobec siebie, wobec własnego sumie-
nia, uwydatnia funkcję wartościującą i oceniającą (sądowniczą) sumienia 
człowieka. Wojtyła twierdzi, że odpowiedzialność przed kimś rozpoczyna się 
jako samoodpowiedzialność i zdaje się odpowiadać właściwej człowiekowi 
samozależności i samostanowieniu, w czym przejawia się i urzeczywistnia 
rozumność i wolność osoby. Odpowiedzialność jest tą siłą w człowieku, któ-
ra porządkuje jego samoposiadanie i samopanowanie, stając się integralną 
częścią wewnętrznej struktury człowieka jako samoodpowiedzialność. „Jeżeli 
człowiek jako osoba jest tym, który sam siebie posiada i sam sobie panuje, to 
w strukturze takiej zawiera się również i to, że zarówno sam za siebie odpo-
wiada, jak też, że poniekąd sam przed sobą odpowiada”89. Odpowiedzialność 
„przed kimś” nie wyczerpuje się i nie sprowadza jednak tylko do odpowiedzial-
ności przed własnym sumieniem. Takie ujęcie groziłoby wieloma pomyłkami 
i błędami w ocenie odpowiedzialności, zwłaszcza przy skrajnie subiektywnej 
i kreatywnej koncepcji sumienia. Sprawa jest o tyle ważna i konieczna do pod-
kreślenia, ponieważ wiele współczesnych etyk komunikacji powołuje się na 
sumienie jako ostateczne i wystarczające kryterium wartościowania ludzkiej 
odpowiedzialności. Sumienie sprowadza się w nich do roli jedynej instancji, 
kształtującej odpowiedzialność człowieka90.

Odpowiedzialność „przed kimś” zaczyna się od odpowiedzialności przed 
własnym sumieniem i rozciąga się na wszystkie inne osoby, do których odnosi 
się działanie człowieka, ale przede wszystkim ma charakter odpowiedzialności 

89 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 181.
90 Por. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 1998, s. 447–588. Przedstawiciele tzw. ety-
ki niezależnej (T. Kotarbiński, T. Czeżowski, M. Przełęcki) uznają wierność sumieniu za jedyną 
podstawę ocen etycznych. Por. T. Kotarbiński, O  istocie oceny etycznej, w: Wybór pism, dz.  cyt., 
s. 699–707; T. Kotarbiński, Pisma etyczne, Wrocław 1987, s. 211–360; T. Czeżowski, Uwagi o ety-
ce jako nauce empirycznej, „Studia Filozoficzne”, 1960, nr 6, s. 157–162. Zob. także: T. Styczeń, 
W sprawie etyki niezależnej, w: Wprowadzenie do etyki…, dz. cyt., s. 43–82; A. Szostek, Sumienie, 
prawda, prawo, w: A. Szostek, Wokół godności…, dz. cyt., s. 160–178.



R o z d z i a ł  I I I  –  Etyczna osłona i obrona wartości w mediach 233

obiektywnej wobec innych, realnie istniejących osób. Niektórzy uważają, 
że instancja, przed którą człowiek odpowiada, jest również instancją, która 
odpowiedzialność nakłada91. W takim kontekście odpowiedzialności „przed 
kimś” musi się pojawić zasadnicze pytanie, dotyczące zarówno ostatecznych 
fundamentów i źródeł prawa moralnego, jak i Ostatecznego Prawodawcy 
„przed Którym” człowiek jest odpowiedzialny i który taką odpowiedzialność 
na człowieka nakłada. Etyka personalistyczna wychodzi z założenia, że źródło 
odpowiedzialności tkwi w prawdzie o człowieku. Ma ona charakter obiek-
tywny i wskazuje również na obiektywny porządek moralny, który ma swoje 
ostateczne uzasadnienie w relacji do Boga jako najwyższej normy moralności 
i Ostatecznego Prawodawcy. W takim sensie można mówić o metafizycznym 
i religijnym wymiarze odpowiedzialności. „Odpowiedzialność «przed» – jest 
zawsze, najprościej mówiąc, odpowiedzialnością przed Bogiem92”. Z prawdy 
o człowieku, mówiącej o transcendencji osoby, o jej niepowtarzalności i przy-
godności, o jej dążeniach ku dobru i doskonałości, wynika prawda etyczna, że 
sumienie jest miejscem osobistego spotkania człowieka z Osobową Transcen-
dencją. Bez tego najbardziej fundamentalnego dla człowieka odniesienia nie 
można zbudować integralnej etyki personalistycznej. Wszystko inne będzie 
zawieszone w próżni etycznej. Odpowiedzialność „przed Bogiem” w tajemni-
cy ludzkiego sumienia jest, w ujęciu etyki personalistycznej o chrześcijańskiej 
orientacji, tak fundamentalna, że dopiero na niej można budować wszystkie 
pozostałe rodzaje odpowiedzialności.

Wychodząc od takiego pojmowania sumienia jako elementu konstytutyw-
nego moralności, można zrozumieć znaczenie, jakie nadaje sądowi sumienia 
etyka personalistyczna. Więź między wolnością a prawem moralnym ma swoją 
żywą siedzibę w centrum osoby, czyli w jej sumieniu. Dlatego sposób, w jaki 
się pojmuje relację między wolnością a prawem, jest ściśle związany z kon-
cepcją sumienia. W rzeczywistości personalistycznej taka relacja może być 
rozumiana, a nade wszystko przeżywana w perspektywie wzajemności tylko 
wtedy, kiedy zostaje jasno rozpoznana kompetencja sumienia. W sumieniu 
dokonuje się spotkanie wolności człowieka z prawdą i prawem moralnym, 
których człowiek sam sobie nie stwarza, ale które odkrywa. To odkrycie 
nie jest czymś przekreślającym ludzką wolność, ale jest raczej odkryciem 
jego godności, jego wartości i  niezachwianego fundamentu osobowego, 

91 Por. M. Buber, Die Frage an den Einzelnen, M. Buber, Werke, t. 1, München 1962, s. 222; 
J. Filek, Etyka odpowiedzialności, art. cyt., s. 217.
92 G. Picht, Hier und Jetzt, t. 2, dz. cyt., s. 325.
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z perspektywą, nieograniczonych po ludzku, możliwości doskonalenia wła-
snego człowieczeństwa.

Człowiek jako osoba znajduje się zawsze w polu jakiejś odpowiedzialno-
ści. Odpowiada przed kimś, za coś, za kogoś itd. Osobowe „ja” jest wpisane 
w „ty” innych osób, a w sensie ostatecznym i najwyższym w „Ty” Boga. Jest 
włączone w relacje z drugim „ty”. Ta osobowa komunikacja zawiera w sobie, 
jako integralny element, relacje odpowiedzialności, z której człowiek nigdy 
nie może się czuć moralnie zwolniony, jeżeli urzeczywistnia siebie, swoje 
człowieczeństwo w godności, rozumności i wolności. Na takim fundamen-
cie odpowiedzialności opiera się etyczna zasada odpowiedzialności w etyce 
mediów.

***

Reasumując analizy dotyczące odpowiedzialności jako fundamentu etyki 
mediów, warto podkreślić, że podstawowym wymiarem odpowiedzialności 
jest wymiar etyczny. O tyle będzie ona podstawą właściwych ludzkich wybo-
rów i działań, o ile będzie zakorzeniona w prawdzie i służąca dobru. Inaczej 
mówiąc, sama odpowiedzialność dla odpowiedzialności, nie wystarczy. Kształt 
mediów zależy od człowieka, od wszystkich ludzi uczestniczących w komuni-
kacji medialnej, a przede wszystkim od tego czy ich działania medialne będą 
odpowiedzialne moralnie.

Podsumowując nasze analizy, warto i  trzeba stanowczo podkreślić, iż 
przedmiotowe media, mimo swoich potężnych możliwości i skuteczności 
oddziaływania, są i pozostaną jedynie środkami – to znaczy narzędziami, 
instrumentami w rękach ludzi, mogącymi być wykorzystanymi zarówno 
w dobrym, jak i złym celu. Wybór należy do człowieka, urzeczywistniającego 
swoim działaniem medialnym dobro albo zło. Każdy człowiek stoi bowiem 
wobec wyzwań cywilizacji medialnej, w której obok niewątpliwie dominu-
jącego obszaru pozytywnych dla rozwoju duchowego człowieka procesów, 
komunikacyjna i medialna „sieć przyszłości może się zamienić w obszerną 
i rozczłonkowaną sieć odizolowanych jednostek, ludzkich pszczół we wła-
snych komórkach, które reagują na siebie wzajemnie poprzez przekazywanie 
danych, zamiast bezpośrednio się komunikować. Co stanie się z solidarnością, 
co stanie się z miłością – w takim właśnie świecie?93”. Media powiększają dziś 
przestrzeń i intensywność komunikacji, jej jakość i szybkość, nie przekreślają 

93 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach przekazu, 29.
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jednak jej istoty, czyli ludzkiej zdolności do porozumiewania się „między 
umysłami i sercami”. Podstawą wszelkiej komunikacji i działań medialnych 
jest bowiem racjonalność ich źródeł, a ich prawdziwym sensem jest komu-
nikacja dobra i pozytywnych wartości. Odkrywanie tego wymiaru mediów 
i komunikacji jest podstawowym zadaniem etyki. Tym bardziej więc potrzeb-
na jest taka etyka mediów, oparta na racjonalności człowieka i jego duchowej 
godności, która będzie pomniejszać sferę zła i powiększać sferę medialnego 
dobra. Służyć odpowiedzialnie osobie ludzkiej, budować wspólnotę opartą na 
sprawiedliwości i miłości oraz mówić prawdę o życiu człowieka i jego tran-
scendentnym celu – jest i pozostanie centralnym zadaniem etyki mediów94, 
której budowanie, rozwijanie i stosowanie, na miarę wyzwań i potrzeb cywi-
lizacji medialnej, jest zadaniem na dziś i na przyszłość.

94 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach przekazu, 33.
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3.  
Potrzeba rewalidacji 

sprawiedliwości w mediosferze

Sprawiedliwość jako wartość, cnota i norma

Media mogą łączyć osoby w różne wspólnoty. „Powstaje jednak pytanie: czy 
te wspólnoty będą oparte na sprawiedliwości, przyzwoitości i poszanowaniu 
dla praw człowieka; czy będą oddane dobru wspólnemu? Albo może będą 
egoistyczne i zapatrzone w siebie, oddane wyłącznie budowie dobrobytu 
wąskich grup – gospodarczych rasowych, politycznych a nawet religijnych – 
kosztem innych? Czy nowe technologie będą służyć bogaceniu się bogatych 
i umacnianiu mocarnych?95”. Rozstrzygnięcie tych dylematów zależy od jako-
ści ludzkich wyborów, a te z kolei dokonują się w oparciu o wartościowanie 
etyczne na fundamencie sprawiedliwości. Jakość etyki wpływa zatem na jakość 
ludzkich działań medialnych. Funkcjonowanie mediów w oparciu o prawdę 
i sprawiedliwość gwarantuje, że przekazy medialne będą szanować godność 
człowieka i służyć budowaniu autentycznie ludzkiej wspólnoty.

Postęp technologii medialno-informacyjnych przynosi z jednej strony wie-
lorakie korzyści dla człowieka i społeczności, ale z drugiej, źle wykorzystany 
przez ludzi, umacnia niesprawiedliwość i utrwala krzywdę96. W tym drugim, 
negatywnym, wypadku media mogą się przyczyniać „do budowania niespra-
wiedliwości i nierówności, wzmagając owe cierpienia, o których donoszą97”. 
Wielu ludzi, szczególnie w obszarze polityki, „bez skrupułów posługuje się 
środkami społecznego przekazu w celach demagogii i oszukaństwa oraz celem 
utrzymywania niesprawiedliwych rozwiązań politycznych bądź systemów uci-
sku98”. Sprawiedliwe wykorzystanie technologii medialno-komunikacyjnej 
stanowi jeden z podstawowych warunków harmonijnego rozwoju społecz-
ności. Dlatego słyszy się we współczesnym społeczeństwie informacyjnym 

95 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w  mediach, Watykan 2000, nr 29 
(dalej: EM).
96 Por. K.O. Apel, Etica della…, dz. cyt., s. 17–71.
97 EM, nr 14.
98 EM, nr 15.
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 wołanie nie tylko o odpowiedzialność w mediach, ale również nie mniej 
głośne wołanie o sprawiedliwość. Wydaje się, że w świecie współczesnym, 
zwłaszcza w kontekście społecznym, jest bardzo szeroko rozpowszechnione 
i rozbudzone poczucie sprawiedliwości. Przyczyniają się do tego na pewno 
w sposób znaczący media, ukazując to wszystko, co narusza sprawiedliwość 
zarówno w stosunkach pomiędzy ludźmi, pomiędzy grupami społecznymi, 
jak i pomiędzy tak zwanymi grupami interesów, grupami nacisku prawno-
-społecznego, czy też w skali globalnej między Wschodem a Zachodem, 
Północą a Południem99. U podstaw działań medialnych, budzących poczucie 
sprawiedliwości, musi jednak leżeć głębokie zrozumienie etycznego wymiaru 
zasady sprawiedliwości. Niektórzy zarzucają także mediom działania nie-
sprawiedliwe, wynikające z ich poddania się procesom komercjalizacji100. 
Celem prezentowanych poniżej analiz jest próba ukazania roli sprawiedliwości 
jako wartości, jako cnoty i jako zasady etycznej w funkcjonowaniu mediów, 
a przede wszystkim w wartościowaniu ludzkich działań we współczesnej 
mediosferze.

Potrzeba rewalidacji sprawiedliwości jako 
wartości i zasady działań medialnych

Uwzględniając zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ mediów na kształ-
towanie się relacji społecznych, warto pokazać wymiar moralny sprawiedli-
wości i jej podstawowe znaczenie dla fundamentów etyki mediów. Między 
sprawiedliwością a odpowiedzialnością istnieje ścisła zależność: zarówno spra-
wiedliwość domaga się odpowiedzialnego działania, jak i w poczucie odpo-
wiedzialności wpisuje się konkretnie zasada sprawiedliwości, dzięki której 
człowiek oddaje każdemu to, co się komuś słusznie należy101. Sprawiedliwość 

99 Por. A. Fabris, Etica della..., dz. cyt., s. 83–94.
100 G. Bettetini mówi nawet wprost, że „media nie są dziś już w stanie dogłębnie wyjaśniać i tłuma-
czyć rzeczywistość, ponieważ w swym najszerszym i popularnym nurcie, pragną jedynie satysfakcjo-
nować konsumentów i grupy nacisku, jakie reprezentują. Tak naprawdę nie interesuje ich – jak to 
czyniła w przeszłości wielka literatura – wymierzanie sprawiedliwości widzialnemu «światu». Przede 
wszystkim telewizja kieruje się wizją utopijnej sprawiedliwości baconiańskiej, a prezentowany przez 
nią «idol» niewiele ma wspólnego z człowiekiem sprawiedliwym i uczciwym z krwi i kości. Spra-
wiedliwość – to nic innego jak tylko fikcja medialna” (G. Bettetini, Capirsi e sentirsi uguali. Sguardo 
sociosemiotico al multiculturalismo, Milano 2003, s. 162).
101 To potoczne określenie, że „sprawiedliwość jest oddaniem każdemu tego, co się komuś słusznie 
należy”, jest przypisywane – jak go nazywa Platon – poecie, „mądremu i boskiemu mężowi Simo-
nidesowi”. Por. Platon, Państwo, I, 6, 313e.
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jest bowiem wartością i sprawnością moralną, dzięki której ktoś w sposób 
wolny i świadomy winien oddać każdemu to, co się mu należy102.

Pojęcie sprawiedliwości w świecie mediów można rozpatrywać w kontek-
ście negatywnym albo pozytywnym. W pierwszym wypadku sprawiedliwość 
nakazuje unikania zła, w drugim zaś nakazuje czynić należne komuś dobro. 
W obydwu kontekstach sprawiedliwość jest trwałą zdolnością samostanowie-
nia osoby oraz rozumnym i wolnym ukierunkowaniem człowieka na dobro 
innych ludzi. Sprawiedliwość zakłada i implikuje sferę wartości, które aprobu-
je i nakazuje realizować jako powinności moralne. Prawda o wartościach jest 
zatem podstawą sprawiedliwości. Podstawowym wymogiem sprawiedliwości 
jest ochrona wartości, a przede wszystkim obrona podstawowej wartości, jaką 
jest ludzka godność. Do istoty sprawiedliwości należy więc idea godności czło-
wieka, równości i proporcjonalności w relacjach międzyludzkich. Realizują 
się one na różnych płaszczyznach sprawiedliwości.

Przestrzeń medialna jest tym obszarem, w  którym dziś najwyraźniej 
odzwierciedlają się wszystkie rodzaje sprawiedliwości103. Już w starożytności 
odkryto prawidła funkcjonowania areopagu, którym są dzisiaj bez wątpienia 
współczesne media. Platon mówił jednoznacznie, że „sprawiedliwość nigdy 
i nikomu szkody nie wyrządza”104. Przytłaczająca większość filozofów starożyt-
nych podzielała pogląd Platona. To samo przekonanie wyrażali poeci starożyt-
ności, głosząc, że „w sprawiedliwości cnót wszystkich zawarty jest kwiat105”. 
Dla Arystotelesa „sprawiedliwość jest podstawową cnotą życia społecznego, 
za którą muszą iść wszystkie inne106”. Niezmiernie ciekawym zjawiskiem jest 

102 Por. Platon, Państwo, I, 6, 332 a; Arystoteles, Etyka nikomachejska, V, 5, 1134 a 1; św. Tomasz 
z Akwinu, STh, II-II, q. 58, a. 1, c; J. Pieper, Über die Gerechtigkeit, München 1967, s.11–14; 
S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Lublin 1998, s. 115.
103 Różne są klasyfikacje sprawiedliwości. Ch. Perelman wyróżnia na przykład sześć typów spra-
wiedliwości: sprawiedliwym jest oddawaniem każdemu tego samego; sprawiedliwym jest odda-
waniem każdemu według jego zasług osobistych; sprawiedliwym jest oddawanie każdemu według 
jego osiągnięć; sprawiedliwym jest dawanie każdemu według jego potrzeb; sprawiedliwym jest 
dawanie każdemu według jego pozycji społecznej; sprawiedliwym jest dawanie każdemu tego, co 
przyznaje mu prawo w państwie praworządnym. Por. Ch. Perelman, O sprawiedliwości, Warszawa 
1959, s. 21–30; S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, dz. cyt., s. 116. 
J.  Rawls wymienia dwie zasady sprawiedliwości: „tak oto pierwsze ujęcie dwóch zasad wygląda 
następująco. Pierwsza: każda osoba ma mieć równe prawo do jak najszerszej podstawowej wolności 
możliwej do pogodzenia z podobną wolnością dla innych. Druga: nierówności społeczne i ekono-
miczne mają być tak ułożone, by (a) można się było rozsądnie spodziewać, że będzie to z korzyścią 
dla każdego, i (b) wiązały się z pozycjami i urzędami na równi dla wszystkich otwartymi (J. Rawls, 
Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 87). Zob. W. Sadurski, Teoria sprawiedliwości. Podstawo-
we zagadnienia, Warszawa 1988.
104 Platon, Państwo, I, 9, 335 e.
105 Arystoteles, Etyka nikomachejska, V, 1, 1129 b.
106 Por. Arystoteles, Polityka, III, 7. 8, 1283 e.
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fakt, iż we współczesnej kulturze funkcjonuje wiele elementów starożytnych 
modeli sprawiedliwości107. Filozofia społeczna czasów nowożytnych dołączyła 
do dwóch klasycznych znaczeń sprawiedliwości (zamiennej i dystrybutywnej) 
tak zwaną sprawiedliwość społeczną, rozważając w jej kontekście problemy 
życia społecznego. Filozofia współczesnego personalizmu, nawiązując do 
tradycji chrześcijańskiej, dokonała swoistej personalizacji sprawiedliwości. 
Personalizm społeczny, oceniając krytycznie zarówno liberalną, jak i post-
modernistyczną koncepcję równości międzyludzkiej, wychodzi z założenia, 
iż podstawowym wymogiem sprawiedliwości jest szacunek dla ludzkiej 
godności. Naturalną podstawą sprawiedliwości jest równość ontologiczna, 
czyli jednakowa godność każdego człowieka. Na tym fundamencie persona-
lizm buduje sprawiedliwość jako ideę „równości szans” dla wszystkich ludzi 
w oparciu o ich równą i uniwersalną wartość.

Sprawiedliwość w budowaniu harmonii relacji 
medialnych

Sprawiedliwość była od początku refleksji etyczno-społecznej wiązana z kon-
tekstem społeczno-wspólnotowym, wyrażając pewną gotowość człowieka do 
myślenia i działania w kategorii „my”. Sprawiedliwość była postrzegana jako 
cnota, czyli zdolność duchowa człowieka do „działania dla innych” i „działania 
z innymi”, czyli z każdym i dla wszystkich z zachowaniem odpowiednich pro-
porcji i relacji wzajemności, odpowiedniości, równości i słuszności. W prze-
ciwieństwie do racjonalnych reguł sprawiedliwości, kształtujących porządek 
społeczny, we współczesnej kulturze ponowoczesnej życie postrzegane jest jako 
swoista gra społeczna o spontanicznie ustalanych regułach, dokonująca się 
w jakiejś „próżni moralnej” i ujawniająca się w bezcelowych ruchach. Hans-
Georg Gadamer, nawiązując do filozofa kultury Johana Huizingi, uważa, 
że „zawsze chodzi tu o pewien ruch w tę i we w tę, nie związany z żadnym 
celem, do którego by prowadził. (…) Ruch będący grą nie ma żadnego celu, 
na którym by się kończył, lecz odnawia się przez nieustanne powtarzanie. 
Ruch w tę i we w tę jest dla istoty gry [społecznej] tak centralny, że pozostaje 
już obojętne, kto lub co ten ruch prowadzi. Ruch gry jako taki odbywa się 
jakby bez nosiciela. To gra jest rozgrywana lub się rozgrywa – nie decyduje 
o tym żaden grający podmiot. (…) Najbardziej pierwotny sens grania jest 

107 Nadal posługujemy się greckim modelem sprawiedliwości zamiennej (określa ją waga, miara 
i liczba) oraz sprawiedliwości dystrybutywnej. Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, V, 3, 1131 a.
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raczej sensem medialnym108”.W tej grze społecznej aktywnie uczestniczą 
media, inspirując, generując i modelując ciągle nowe reguły gry, taktując 
rzeczywistość życia jako przestrzeń nieustannej zabawy109. Świat tworzony 
przez nieustanne, bezcelowe ruchy rozgrywanych medialnie i społecznie gier 
jest „królestwem przypadku”, różnym od uporządkowanych i określonych 
reguł i struktur rządzonego przez prawo moralne świata. Dowolność reguł 
tych gier zaprzecza zarówno obiektywnemu porządkowi, jak i także „obiek-
tywnej przygodności”110. Ta i podobne koncepcje rzeczywistości, zakorzenio-
ne w mentalności postmodernistycznej, znajdują również odzwierciedlenie 
w wielu działaniach medialnych, w których człowiek nie jest traktowany 
w pełni jako osoba odpowiedzialna za siebie i innych, ale jako anonimowy 
element medialnej gry umieszczany bywa poza polem sprawiedliwości. Wyda-
je się, że ten obraz nie oddaje rzeczywistych procesów społecznych i działań 
medialnych, opartych w dużej mierze na odpowiedzialnym i sprawiedliwym 
działaniu ludzi. Personalizm pokazuje zupełnie inny obraz świata mediów, 
który jest z jednej strony wizją rzeczywistości z perspektywy osoby ludzkiej, 
a z drugiej strony jest postulatem i planem działań, mających na celu perso-
nalizację rzeczywistości medialnej.

Z perspektywy etyki personalistycznej działania medialne, jako komuni-
kacyjne relacje społeczne, nie dokonują się w moralnej próżni, ale włączone 
są w całokształt porządku społecznego i obiektywnego porządku moralnego. 
Jedną z podstawowych zasad tego porządku, mającą zarazem wymiar społecz-
ny i moralny, indywidualny i wspólnotowy jest zasada sprawiedliwości, która 
ma różne płaszczyzny. Jako podstawową zasadę dla funkcjonowania społecz-
ności i tworzenia ładu społecznego przyjmuje się sprawiedliwość legalną111. 
Jest ona zorientowana na dobro wspólne, które nie jest tylko przedmiotem 
konwencji czy różnego rodzaju umów społecznych, ale wynika z nadrzędnego 
i obiektywnego dobra każdej osoby, współtworzącej społeczność czy wspól-
notę. Na takiej sprawiedliwości winny się opierać wszelkie regulacje prawne 
działań medialnych. Współczesna dyskusja medialna pokazuje wiele sporów 
nie tylko wokół tworzenia prawa medialnego, ale także ujawnia kontrowersje, 

108 Por. H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zasady hermeneutyki filozoficznej, Kraków 1993, s. 123; 
J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985, s. 62.
109 Por. N. Postman, Zabawić się na śmierć…, dz. cyt., s. 101–122.
110 Por. Z. Bauman, Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności, w: Postmodernizm a filo-
zofia. Wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996, s. 143–167.
111 Por. S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, dz.  cyt., s. 124–131. 
W różnych typologiach bywa ona różnie określana (jako prawna, współdzielcza, dystrybutywna, 
rozdzielcza, wyrównująca, rozdzielająca itd.). Dotyczy ona wzajemnych relacji komunikacyjnych 
człowieka i społeczności. Por. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, dz. cyt., s. 12–166.
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dotyczące interpretacji i egzekwowania zasad sprawiedliwości prawa medial-
nego. Podnosi się przy tym także zarzuty przeciw samemu prawu medialnemu 
oraz – co więcej – przeciw samej sprawiedliwości legalnej. Szczególne obawy 
muszą budzić dwa ograniczenia sprawiedliwości w praktyce medialnej.

Po pierwsze, sprawiedliwość legalną ogranicza się czasem tylko formalnego 
respektowania umów prawnych, tak jak gdyby były one pozbawione podstaw 
i kontekstu etycznego. W konsekwencji takiego formalizmu ominięcie lub 
nieprzestrzeganie sprawiedliwego prawa nie pociąga za sobą odpowiedzial-
ności moralnej. Sprawiedliwość w ujęciu personalistycznym zawsze ma swój 
wymiar etyczny i pozbawienie jej tego wymiaru narusza jej istotę i równo-
cześnie może sprawić, że działanie formalnie sprawiedliwe będzie moralnie 
niesprawiedliwym i złym112.

Po drugie, sprawiedliwość jest narażona na fakt licznych manipulacji praw-
no-medialnych, które mają na celu nie tyle dobro wspólne, ale indywidualne 
korzyści określonych grup interesu. Konstrukcje prawne, które w sposób 
zamierzony nie są ukierunkowane ku dobru wspólnemu i dobru wszystkich 
stron tych regulacji, ale tylko ku dobru (korzyści) jednostki, grupy, firmy czy 
koncernu medialnego, można nazwać manipulacją zasadą sprawiedliwości. 
Tymczasem z etycznego punktu widzenia sprawiedliwość legalna powinna 
chronić dobro wspólne i słuszne prawa jednostki. Sprawiedliwość legalna 
rodzi powinności zarówno na gruncie formalno-prawnym, jak i w wymiarze 
zewnętrznym niesformalizowanym, a także w wymiarze powinności moral-
nych113. Do jej podstawowych cech konstytutywnych należą trzy właściwości, 
a mianowicie to, że musi się ona odnosić do innych ludzi; zobowiązuje do 
oddania innym tego, co się im należy, oraz oddania tyle, ile się im należy. 

112 Znaczna część problemów medialnych związanych ze sprawiedliwością jest także przedmiotem 
normatywności kodeksów etyki medialnej. Analiza kodeksów etyki dziennikarskiej czy medialnej 
pokazuje, że prawie wszystkie wymagają od dziennikarzy prawdziwości, uczciwości i  dokładno-
ści w przekazywaniu informacji, prostowania błędów, zakazują dyskryminacji ze względu na rasę, 
odrębność kulturową, płciową i wyznaniową, przyjmowania łapówek, poszanowania prywatności 
i ograniczania się do uczciwych sposobów zbierania informacji. Wszystkie te zagadnienia mają swo-
je odniesienie do zasady sprawiedliwości. Por. W. Pisarek, Kodeksy etyki dziennikarskiej, w: Dzienni-
karstwo a świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 1996, s. 289–298.
113 K. Ajdukiewicz wyróżnia dwa rodzaje sprawiedliwości legalnej, polegającej albo na zgodności 
z  literą prawa, albo na zgodności z duchem, czyli ideą prawa, oraz trzeci rodzaj sprawiedliwości 
moralnej. Dwie pierwsze formy sprawiedliwości obejmują wszystko to, co jest zgodne z prawem 
pozytywnym. Jest to więc wykładnia sprawiedliwości, nawiązująca do teorii pozytywizmu prawne-
go. Sprawiedliwość moralna natomiast łączy się z pojęciem „moralnej słuszności”, „słusznej miary” 
albo, jak to można zaobserwować w wielu ocenach działań medialnych, „moralnej racji”. Takie 
kryterium posiada jednak charakter subiektywno-indywidualny oraz pragmatyczny grozi w konse-
kwencji relatywizacją sprawiedliwości. Por. K. Ajdukiewicz, O sprawiedliwości, w: K. Ajdukiewicz, 
Język i poznanie, dz. cyt., s. 368–370; S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześci-
jańska, dz. cyt., s. 122–123.
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Przedmiotem sprawiedliwości legalnej, jak wynika to z wielu różnorodnych 
analiz, jest dobro wspólne danej społeczności. Tym dobrem są również media 
z racji ich społecznego i publicznego charakteru. Warto w tym momencie 
jeszcze raz przypomnieć personalistyczną tezę, iż dobro wspólne nie tylko nie 
wyklucza dobra indywidualnego osób, ale je zakłada i implikuje. Prawda ta 
jest tym ważniejsza do podkreślenia w kontekście procesów komercjalizacji 
mediów, włączanych w mechanizmy gry wolnego rynku ekonomicznego. 
Wszystkie rodzaje mediów (np. społeczne, publiczne, komercyjne), niezależ-
nie od ich stopnia skomercjalizowania i struktury własności, mają publiczny 
charakter i stanowią element dobra wspólnego. Dlatego też etyka mediów 
wskazuje uniwersalne powinności moralne, wynikające z zasady sprawie-
dliwości, na której winno się opierać wszelkie działanie medialne. Zasada 
sprawiedliwości pokazuje i buduje właściwą harmonię pomiędzy dobrem 
wspólnym a dobrem jednostek, pomiędzy medialnymi działaniami komer-
cyjnymi a spełnianiem medialnej misji społecznej, pomiędzy zaspokajaniem 
potrzeby informacji a konsumpcją medialnych treści, pomiędzy prawami 
człowieka a powinnościami moralnymi. Etyka oparta na sprawiedliwości 
chroni człowieka przed jakimkolwiek naruszeniem jego godności oraz w spo-
sób jednoznaczny pozwala wykluczyć działania, które z natury są moralnie 
złe, ponieważ naruszają dobro i godność człowieka oraz wspólnoty osób. Nie 
chodzi w tym wypadku o mieszanie aspektów prawnych sprawiedliwości 
z moralnymi ani o moralizację prawa, ale o pokazanie moralnego wymiaru 
sprawiedliwości jako jej integralnej części. Jeśli mówimy – ze wszech miar 
słusznie – że prawo, bez etycznego fundamentu i moralnego kontekstu, prze-
staje być sprawiedliwym prawem, to wówczas odsłania się jeszcze bardziej 
moralny charakter sprawiedliwości, bez którego wszelkie regulacje prawne 
również nie będą w sposób pełny i integralny funkcjonować. Z tego wyni-
ka, że najlepsze nawet kodeksy zasad postępowania i działania w mediach, 
regulaminy, konwencje i umowy, kodeksy prawne i zbiory zasad dyscyplinar-
nych, wynikające z zasady sprawiedliwości, pozbawionej jednak moralnego 
podłoża, nie spełnią swojej roli i nie zagwarantują poszanowania godności 
człowieka w mediach. Zasada sprawiedliwości musi zostać zinternalizowana 
w sumieniu człowieka i dopiero wtedy będzie wspomagać oceny ludzkiego 
działania zarówno w aspekcie moralnym, jak i w aspekcie odpowiedzialności 
prawnej. W sumieniu człowieka dokonuje się też subiektywne odniesienie 
sprawiedliwości do prawdy o człowieku.
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Sprawiedliwość na straży godności człowieka 
i dobra wspólnego

Sprawiedliwość o tyle będzie „gotowością do myślenia w kategoriach „my”, 
czyli troską o dobro wspólne na fundamencie dobra poszczególnych osób, 
o ile będzie oparta na normie personalistycznej. To osobowe zakorzenienie 
sprawiedliwości, pozwala na właściwe uzasadnienie działań ukierunkowanych 
zarówno na dobro osoby, jak i na dobro wspólne, oraz zachowanie w tych 
działaniach sprawiedliwej harmonii. Wojtyła pisze: „Kiedy mówimy, że «my» 
to wiele ludzkich «ja», ujmujemy tę wielość i staramy się ją zrozumieć poprzez 
działanie, podobnie jak staraliśmy się zrozumieć samo «ja». «My» to wie-
lu ludzi, wiele podmiotów, które w jakiś sposób bytują i działają wspólnie. 
Nie chodzi jednak o wielość działań, które niejako przebiegają obok siebie. 
«Wspólnie» oznacza, że działania te, a wraz z nimi bytowanie owych wielu 
«ja» pozostaje w relacji do jakiejś wartości, która przez to zasługuje na nazwę 
dobra wspólnego. Relacja wielu «ja» do dobra wspólnego zdaje się stanowić 
sam rdzeń dobra wspólnego114”. Dobro wspólne tworzy się i odsłania poprzez 
relacje komunikacyjne i  jakość tych relacji określa także charakter i  jakość 
dobra wspólnego. Zależą one od rodzaju społeczności, która je tworzy i nim 
uczestniczy: rodzina, szkoła, środowisko lokalne, media, miejsce pracy, społe-
czeństwo, cała ludzkość. Dobro wspólne można określić jako zespół wartości 
kulturowych i etycznych, ekonomicznych i społecznych, wytworzonych dzięki 
wzajemnej pomocy ludzi, które umożliwiają osobowe doskonalenie się ludzi 
zintegrowanych w jakiejś społecznej całości. Sprawiedliwość jawi się z jednej 
strony jako podstawa integracji ludzi w społeczności, a drugiej strony jako 
zasada regulująca ich relacje uczestnictwa w dobru wspólnym, a także jako 
kryterium zależności i prymatu pomiędzy dobrem osoby a dobrem wspól-
nym. Sprawiedliwość sprawia, że każdemu „ja”, uczestniczącemu w dobru 
wspólnym, z racji swej podmiotowości przysługuje to, co mu się słusznie 
należy. Oznacza to także, że struktura społeczności i relacje społeczne, a więc 
to wszystko, co tworzy „my” nie oznacza jakiegoś pomniejszenia «ja» ani też 
jego zniekształcenia, ale stanowi przestrzeń jego ubogacania. Jeżeli de facto 
zdarza się nieraz, że przestrzeń wspólna, np. medialna szkodzi człowieko-
wi, to przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w zaburzonej i niespra-
wiedliwej relacji do wspólnego dobra. Relacja ta może być w różny sposób 

114 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 30; J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej 
zastosowanie, Wrocław 1972, s. 166–170. 
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wadliwa – zarówno od strony indywidualnych działań ludzi, szukających 
tylko własnego interesu i korzyści, jak i też od strony fałszywego obrazu dobra 
wspólnego, jaki ma cała społeczność lub poszczególni jej członkowie. Per-
sonalizm stara się zachować harmonię dwóch wymiarów dobra wspólnego: 
wymiar indywidualno-osobowy oraz wymiar społeczno-wspólnotowy. Tę 
harmonię gwarantuje i reguluje sprawiedliwość. Dobro wspólne jest bowiem 
„zespołem tych wszystkich wartości, które z jednej strony chronią godność 
osoby ludzkiej, z drugiej zaś współtworzą społeczną wspólnotę – w opar-
ciu o ustalone struktury życia społecznego115”. Dlatego też funkcjonowanie 
mediów o tyle będzie służyć duchowemu i materialnemu rozwojowi człowieka 
i społeczności, o ile będzie osadzone na platformie sprawiedliwości. Zadaniem 
etyki mediów jest w tym kontekście nieustanne korygowanie medialnych 
działań człowieka w taki sposób, aby były one działaniami sprawiedliwymi. 
Sprawiedliwość w relacjach medialnych polega więc na tym, że poszczególni 
ludzie noszą w sobie w różnych wymiarach gotowość nie tylko do myślenia 
o sobie w kategoriach „my”, ale i także do urzeczywistniania tego, co jest 
istotne dla „my”, a więc medialnego dobra wspólnego oraz sprawiedliwych 
relacji komunikacyjnych. Sprawiedliwość jawi się więc jako fundament relacji 
międzyludzkich, gwarantujący ich podmiotowość i wykluczający jakąkolwiek 
szkodę dla kogokolwiek lub jego krzywdę. Inaczej mówiąc, sprawiedliwość 
gwarantuje pełną realizację ludzkiego „my”. Wydaje się, że tylko na bazie tak 
rozumianej wspólnoty społecznej, w której faktyczna wielopodmiotowość 
rozwija się w kierunku podmiotowości wielu, możemy dostrzegać w ludzkim 
„my” autentyczną „wspólnotę osób”, w której wszyscy jej uczestniczy działają 
odpowiedzialnie i sprawiedliwie. Przenosząc te wnioski do obszaru mediów 
można powiedzieć, że media o tyle będą tworzyć sprawiedliwe relacje oraz 
o tyle medialne działania będą sprawiedliwe, o ile będą szanować osobową 
podmiotowość wszystkich uczestniczących w komunikacji medialnej.

Społeczny wymiar sprawiedliwości w mediosferze

Sprawiedliwe działania medialne współtworzą przestrzeń sprawiedliwości spo-
łecznej. Niektórzy autorzy uważają, że idea sprawiedliwości społecznej ponie-
kąd skupia w sobie klasyczne trzy wymiary sprawiedliwości: legalną, zamienną 
i rozdzielczą, dlatego nie ma potrzeby jej wyróżniania. Inni natomiast bronią 
specyfiki sprawiedliwości społecznej, odnosząc ją do problemów społecznych, 

115 S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994, s. 238. 
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związanych z dynamiką rozwoju społeczno-ekonomicznego116. Niezależnie 
jednak od tego dyskursu, pojęcie sprawiedliwości społecznej stanowi jedno 
z kluczowych pojęć etyki społecznej. Jest ono jednak różnie rozumiane w róż-
nych orientacjach etycznych117. Liberalizm redukuje często ideę sprawiedli-
wości jedynie do sprawiedliwości zamiennej, która z natury swej koncentruje 
się na relacjach indywidualnych. Brakuje w tym nurcie również odwołania się 
do etyki normatywnej, opartej na koncepcji obiektywnego prawa moralnego. 
Inną słabością liberalnej czy też postmodernistycznej interpretacji sprawiedli-
wości jest marginalizowanie wartości człowieka oraz społecznego charakteru 
dobra wspólnego. Teorie funkcjonalne mediów, wyrastające z paradygmatu 
liberalno-pragmatycznego, traktują często przestrzeń społeczną jako obszar 
realizacji indywidualnych korzyści jednostek czy grup interesu, pomijając rolę 
mediów w propagowaniu sprawiedliwości społecznej. Idea sprawiedliwości 
społecznej, stanowiąca integralną część personalizmu społecznego, różni się 
także w sposób istotny od postmarksistowskich koncepcji sprawiedliwości, 
preferujących prymat społeczności nad jednostką. Podporządkowanie intere-
sów jednostki interesom ogółu oraz dobra jednostki dobru ogółu jest szcze-
gólnym znamieniem procesów socjalizującego uspołecznienia. Istnieją teorie 
mediów, zwłaszcza z kręgu krytycznej szkoły neomarksistowskiej, które w imię 
społecznej funkcjonalności mediów naruszają indywidualne dobro osoby.

Z perspektywy personalistycznej sprawiedliwość jest wartością o cha-
rakterze społecznym i dlatego z natury swojej urzeczywistnia się w obszarze 
przestrzeni społecznej, a więc również w przestrzeni medialnej. Jeśli przyj-
miemy, że istotnym celem sprawiedliwości społecznej jest stworzenie takich 
warunków, w których poszanowana będzie godność bycia i życia każdego 

116 Według zwolenników wyróżniania sprawiedliwości społecznej różni się ona od sprawiedliwości 
legalnej sposobem uzasadniania. Sprawiedliwość legalna bazuje na prawie pozytywnym, natomiast 
społeczna odwołuje się bardziej jednoznacznie do prawa naturalnego i  obiektywnego porządku 
moralnego. Ich wspólnym rysem jest odwołanie się do dobra wspólnego. Sprawiedliwość społeczna 
różni się także od sprawiedliwości zamiennej. Ta ostatnia posiada najczęściej charakter indywidu-
alno-społeczny, natomiast pierwsza jest ze swej natury fenomenem społeczno-grupowym. Sprawie-
dliwość zamienna może być dobrowolną umową, sprawiedliwość społeczna natomiast odwołuje 
się do naturalno-uniwersalnych zasad etycznych. Por. J.  Majka, Etyka życia gospodarczego, War-
szawa 1988, s. 44–45; S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, dz. cyt., 
s. 147–149.
117 Kategoria sprawiedliwości społecznej powiązanej z miłością pojawia się szczególnie intensywnie 
w  społecznym nauczaniu Kościoła od drugiej połowy XIX wieku. Por. S. Kowalczyk, Idea spra-
wiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, dz. cyt., s. 147n; J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, 
dz. cyt.; M. Novak, Liberalizm – sprzymierzeniec czy wróg Kościoła. Nauczanie społeczne Kościoła 
a instytucje liberalne, Poznań 1993, s. 223–252, 312–332; H. Baum, Theorien sozialer Gerechtigkeit, 
Münster 2004; Was bleibt an sozialer Gerechtigkeit? Gesellschaft und katholische Soziallehre im neuen 
Jahrtausend, Hrsg. M. Tschirf, H. Wohnout, K. Klein, Wien 2000, s. 150–265. Zob. Center for 
Social Justice, Research, Teaching and Service, http://socialjustice.georgetown.edu/ (20.01.2013).
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człowieka, to możemy z całą pewnością powiedzieć, iż jest to również podsta-
wowy cel personalistycznej etyki mediów, która wspomaga wszelkie działania 
medialne, mające na celu poszanowanie wartości każdego człowieka jako 
osoby. Zadaniem etyki mediów jest więc taki wpływ na media, by stawały się 
one przestrzenią sprawiedliwości społecznej.

Ważnym wyznacznikiem sprawiedliwości społecznej jest przeciwstawia-
nie się wszelkim przejawom wyzysku ekonomicznego i krzywdy społecznej. 
Wynika ono z ogólnoludzkiego poczucia wspólnoty, którego naturalną kon-
sekwencją jest potrzeba solidarności społecznej. Przestrzeń mediów jako sieć 
społecznych relacji komunikacyjnych i działań medialnych jest ze swej natury 
otwarta na sprawiedliwość społeczną i zarazem narażona na niesprawiedliwość 
społeczną. Podstawowym wymiarem sprawiedliwości społecznej jest wymiar 
moralny. W budowaniu i umacnianiu sprawiedliwości społecznej persona-
listyczna etyka mediów podkreśla i wykorzystuje szczególnie dwie strategie: 
strategię zaufania oraz strategię prawdziwego przekazu. 

Komunikacja medialna powinna się opierać na zaufaniu, winna promować 
i budować zaufanie wszystkich uczestników komunikacji. Działanie medialne 
twórców i nadawców nie powinny traktować ludzi jako anonimową masę, 
ale jako społeczność podmiotową, żyjącą w określonych warunkach, mającą 
określone potrzeby, posiadającą określony świat wartości. Poszanowanie tych 
uwarunkowań aksjologicznych, społecznych, kulturowych, religijnych jest 
pierwszą zasadą sprawiedliwości społecznej obowiązującą w mediach. Budo-
wanie zaufania wiąże się z szacunkiem dla człowieka i jego godności. Pierw-
szym wymogiem sprawiedliwości jest bowiem szacunek dla ludzkiej godności, 
dlatego też sprawiedliwe relacje medialne mogą się opierać wyłącznie na 
zaufaniu do człowieka, w przeciwnym razie będą „sprawiedliwością przeciw” 
a nie „sprawiedliwością dla” oraz „sprawiedliwością wobec” każdej osoby 
ludzkiej. Punktem wyjścia dla budowania medialnej przestrzeni sprawiedli-
wości społecznej jest realizowanie przez media strategii zaufania w komuni-
kacji medialnej. Strategia ta polega na ukazywaniu przez media prawdziwej 
i integralnej wizji osoby ludzkiej, pokazywaniu jej fundamentalnej wolności 
w prawdzie, równości w godności i sprawiedliwym uczestnictwie w dobru 
wspólnym. Na strategię zaufania, realizowaną przez media, składa się siedem 
podstawowych sposobów ich działania: uświadamianie, ujawnianie, wyrzeka-
nie się, przezwyciężanie, przyczynianie się, rozpowszechnianie i utwierdzanie. 
W imię sprawiedliwości społecznej media winny ludzi uświadamiać w tym, 
co jest dobre, ujawniać dobro i zło, wyrzekać się stosowania złych środków 
nawet dla dobrych celów, przyczyniać się do budowania, rozpowszechniania 
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i utwierdzania wartości pozytywnych, wyrzekać się tego wszystkiego, co rodzi 
przemoc i niesprawiedliwość118.

Podstawową funkcją mediów jest informowanie. Strategia, którą na ogół 
kierują się media, jest strategią informacji, mającą na celu przekaz informacji. 
Wartość informacji, a przede wszystkim ich prawdziwość oraz strategia ich 
przekazu wpływają na urzeczywistnianie się dobra lub zła. Strategia przekazu 
prawdy i komunikacja dobra stanowią podstawę drugiej zasady sprawiedli-
wości społecznej w przestrzeni medialnej. Przekaz sprawiedliwy to przekaz 
prawdziwy służący zarówno dobru poszczególnych osób, jak i dobru całej 
społeczności. Sprawiedliwość domaga się szczególnej racjonalności działań. 
Dlatego też w dziedzinie sprawiedliwości społecznej tak ważną sprawą jest 
kształtowanie „prawdziwego myślenia”, czyli myślenia w prawdzie. Brak 
zaufania, nieufność rodzą się bowiem z fałszu, błędu lub manipulacji, karmią 
się zwątpieniem i przeradzają się w zwątpienie w możliwość poznania prawdy.

***

Reasumując powyższe analizy, warto podkreślić, że podstawowym wymiarem 
sprawiedliwości jest wymiar etyczny. O tyle będzie ona podstawą właściwych 
ludzkich wyborów i działań, o ile będą zakorzenione w prawdzie i służące 
dobru. Inaczej mówiąc, sama sprawiedliwość dla sprawiedliwości nie wystar-
czą. Doświadczenie historii uczy, że w imię motywów rzekomej sprawiedliwo-
ści (na przykład dziejowej czy klasowej) wielokrotnie krzywdzono i niszczono 
człowieka oraz całe społeczności, pozbawiano ich wolności i elementarnych 
ludzkich praw, dopuszczano się rażących niesprawiedliwości. Analiza histo-
ryczna przeszłości, a  także obserwacja współczesności wskazują na to, że 
sprawiedliwość sama nie wystarcza. Co więcej, człowiek może doprowadzić 
w imię sprawiedliwości do jej zaprzeczenia, jeśli pozbawi ją fundamentalnych 
odniesień do odpowiedzialności i miłości. Nie bez podstaw sformułowano 
tezę, mającą charakter wezwania do myślenia, iż summum ius – summa iniuria. 
Teza ta nie deprecjonuje oczywiście sensu i roli sprawiedliwości, nie pomniej-
sza znaczenia porządku na niej budowanego, także porządku medialnego, 
lecz wskazuje przede wszystkim na potrzebę sięgania do jeszcze głębszych 
wymiarów i sił ludzkiego ducha, które warunkują prawdziwe urzeczywist-
nianie sprawiedliwości. Dlatego od najdawniejszych czasów sprawiedliwość 

118 Por. K.-O. Apel, Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Übergangs zur postkonventionellen 
Moral, Frankfurt am Main 1988, s. 52n; K.O. Apel, Etica della comunicazione, dz. cyt., 17n.
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była zawsze przede wszystkim cnotą etyczną, łączoną z innymi wartościami, 
np. iustitia et pietas, iustitia et pax, iustitia et misericordia, iustitia et compe-
tentia, iustitia et aequabilitas, iustitia et humanitas, iustitia et bonum itp. Bez 
uwzględnienia tych właśnie wzajemnych relacji wartości nie można zbudować 
ani personalistycznej etyki mediów, ani dobrych kodeksów zawodowych etyki 
dziennikarskiej, ani stworzyć właściwych konwencji i umów prawnych, ani 
też bronić człowieka krzywdzonego w różnoraki sposób we współczesnym 
świecie medialnym. To ostatnie należy do najbardziej podstawowych zadań 
mediów, które etyka winna szczególnie wspierać.

Skoro przedmiotem sprawiedliwości jest dobro wspólne społeczności 
oraz dobro osobowe osób i wspólnot, realizowane poprzez relacje komuni-
kacyjne, to niewątpliwie należy uznać, że to właśnie media są współcześnie 
jednym z najważniejszych podmiotów sprawiedliwości albo niesprawiedli-
wości i to we wszystkich ich rodzajach. Ich podstawowym zadaniem winna 
być sprawiedliwa obrona słusznych praw każdego człowieka, traktowanego 
jako osoba, posiadająca swoją niepowtarzalną wartość. Ludzie są bowiem 
sobie równi w godności, w wolności, w podstawowych prawach człowieka. 
Różnice społeczne są spowodowane jedynie uwarunkowaniami historycz-
no-ekonomicznymi. Dlatego wszyscy ludzie, pozostając równi w godności, 
mają równocześnie prawo żyć godnie, po ludzku i żadne działanie medialne 
nie może ich tego prawa pozbawić lub go naruszyć119. Życie zdaje się jednak 
dowodzić tego, że nie brakuje i nie braknie nigdy sytuacji, w których trzeba 
cierpieć dla sprawiedliwości. Od tej prawidłowości nie jest wolna również 
przestrzeń medialna. Media mogą bowiem być obszarem sprawiedliwości albo 
niesprawiedliwości, odpowiedzialności albo rażącej nieodpowiedzialności, 
mogą łączyć albo dzielić, wspierać albo izolować, budować albo niszczyć itp. 
Od mediów zależy coraz bardziej kształt ludzkich społeczności i wspólnot. 
„Powstaje jednak pytanie: czy te wspólnoty będą oparte na sprawiedliwości, 
przyzwoitości i poszanowaniu dla praw człowieka; czy będą oddane dobru 
wspólnemu? Albo może będą egoistyczne i  zapatrzone w  siebie, oddane 
wyłącznie budowie dobrobytu wąskich grup – gospodarczych rasowych, poli-
tycznych a nawet religijnych – kosztem innych? Czy nowe technologie będą 

119 Media uczestniczą w  komunikowaniu wartości, ale także w  propagowaniu antywartości. Te 
ostatnie są przyczyną wielu zagrożeń dla życia społecznego oraz osobistego rozwoju duchowego 
człowieka. Por. m.in. D. McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, dz. cyt., s. 357–476; 
G. Bettetini, Capirsi e sentirsi uguali. Sguardo sociosemiotico al multiculturalismo, dz.  cyt., 163n; 
M. Wolf, Gli effetti sociali dei media, Milano 2001; Mediengebrauch und Erfahrungswandel, Hrsg. 
D. Schöttker, Göttingen 2003, s. 142–218; Die Medien – Herausforderung. Christen und die Publi-
zistik, Hrsg. H. Matthies, Gießen 1994; A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie 
i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2003, s. 227–308.
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służyć bogaceniu się bogatych i umacnianiu mocarnych?120”. Odpowiadając 
na te pytania, można powiedzieć prosto, że wybór należy do nas. Kształt 
mediów zależy od człowieka, od wszystkich ludzi uczestniczących w komuni-
kacji medialnej, a przede wszystkim od tego czy ich działania medialne będą 
sprawiedliwe i odpowiedzialne moralnie.

120 EM, nr 29.
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4.  
Sumienie jako konieczna 

instancja medialna

Sumienie jako osobowe narzędzie 
wartościowania etycznego

Podstawowym elementem procesów komunikacji medialnej oraz podmio-
tem wszelkiego działania w przestrzeni mediów jest człowiek. Dlatego też 
z perspektywy personalizmu stanowi on również podstawę wartościowania 
etycznego jako tzw. norma personalistyczna. Warto więc zastanowić się nad 
sposobami jej odsłaniania się i realizacji w mediosferze poprzez sumienie 
człowieka. Jeśli wszelka komunikacja jest czynem człowieka, to człowiek musi 
dysponować możliwością wartościowania etycznego tego działania w sposób 
zarówno obiektywny, jak i podmiotowy. Norma personalistyczna gwarantuje 
obiektywność tego wartościowania, wypływającą z obiektywnego charakteru 
wartości ontycznej człowieczeństwa, osoby ludzkiej, natomiast świadomość 
moralna człowieka i sumienie gwarantują jego podmiotowość, wypływającą 
z racjonalności człowieka, a więc z jego rozumności i wolności. Przedmiotem 
naszych analiz będzie rola sumienia w wartościowaniu etycznym wszelkiego 
działania komunikacyjnego w przestrzeni mediów oraz komunikacyjny cha-
rakter sumienia. Nie będziemy wchodzić w naszych refleksjach w szczegółowe 
analizy dotyczące istoty i charakteru sumienia oraz jego roli w całokształcie 
normatywności i wartościowania ludzkiego działania, ale skoncentrujemy 
się na pokazaniu konieczności i  roli tej podmiotowej normy moralności 
w  wartościowaniu etycznym działania medialnego. Operować będziemy 
personalistycznym pojęciem sumienia – zwłaszcza w oparciu o myśl Karola 
Wojtyły – w najbardziej ogólnym ujęciu jako zdolności osoby ludzkiej do war-
tościowania etycznego; jako wewnętrznego, osobowego regulatora etycznego 
wymiaru ludzkiego działania. Sumienie jawi się zatem jako najbardziej pry-
watna, wręcz intymna zdolność wartościowania etycznego, służącego ochronie 
wartości i godności każdego człowieka, a więc ochronie dóbr osobistych two-
rzących sferę prywatną człowieka. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie 
sumienia jako osobowego i podmiotowego narzędzia, które stanowi podstawę 
wartościowania etycznego w oparciu o obiektywną normę człowieczeństwa. 
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Sumienie jest przestrzenią spotkania subiektywności i prywatności człowieka 
z obiektwnoscią i uniwersalnością człowieczeństwa. Tak rozumiane sumienie 
jest prywatną i subiektywną oraz konieczną instancją medialną funkcjonującą 
w obiektywnym świecie zewnętrznych interakcji medialnych. 

Etyczność komunikacji zgodnej z sumieniem

We współczesnych analizach etycznych, dotyczących komunikacji medialnej, 
spotykamy wiele różnych fundamentów i sposobów argumentacji etycznej. 
W większości z nich pojawiają się pojęcia i terminy wskazujące na podmioto-
wą świadomość moralną człowieka, na jego indywidualną odpowiedzialność 
działania, na jakieś centrum wartościowania związane z człowiekiem, jego 
różnymi potrzebami i zdolnościami, na subiektywność i wolność ocen itp. 
Ujęcia te, akcentując potrzebę wolności, podmiotowości, bezpośredniości, 
odpowiedzialności i subiektywności w wartościowaniu etycznym, wskazują 
w jakimś sensie – mimo różnych terminologicznych i filozoficznych opo-
rów – na sumienie człowieka jako na najbliższe kryterium osobowe war-
tościowania etycznego. Również w  wielu niepersonalistycznych ujęciach 
mediów zarówno używana terminologia, jak również sposób prezentowania 
zagadnień i problemów medialnych zawierają – i czasem pokazują – podmio-
towe odniesienia wartościowania etycznego, wskazując na pewną podmiotową 
zdolność człowieka do takiego wartościowania. Zwróćmy chociażby uwagę 
na takie zagadnienia, jak: kompetencje komunikacyjne, rozdział między sferą 
prywatną a publiczną, konflikty i  ich rozwiązywanie, zachowania komu-
nikacyjne, medialna reprezentacja rzeczywistości, relacje komunikacyjne 
w rodzinie, umiejętność reakcji na wyzwania, odpowiedzialność za przekaz 
itd. W analizach tych i podobnych im zagadnień pojawia się implicite teza 
o potrzebie działania zgodnie z sumieniem. Z personalistycznego punktu 
widzenia teza ta byłaby do zaakceptowania, gdyby można było mieć pewność, 
co znaczy w tych konstrukcjach etycznych i  językowych „działanie zgodne 
z sumieniem”. Wydaje się, że teza ta służy często usprawiedliwieniu czy uza-
sadnieniu sprzecznych ze sobą wartościowań etycznych. Gdyby nawet przyjąć 
jednoznaczne rozumienie formalnego statusu funkcjonowania sumienia, to 
problem pojawia się na poziomie charakteru i jakości jego normatywności. 
Inaczej mówiąc: różnice i problemy dotyczą formacji sumienia. Istnieje zatem 
potrzeba uściślenia tej prawdy i pokazania jej personalistycznej jednoznacz-
ności, dotyczącej działania zgodnego z sumieniem oraz działania zgodnego 
z prawym sumieniem. 
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Z etycznego punktu widzenia jednym z największych dramatów współ-
czesnej kultury medialnej jest zjawisko bardzo zróżnicowanych stanów ludz-
kich sumień. Przestrzeń medialna nie tylko domaga się etycznej regulacji 
„zwyczajnego” ludzkiego działania komunikacyjnego, ale także gromadzi 
i ujawnia, jak w pigułce, całokształt ludzkich problemów, ogromne spek-
trum dylematów i zagadnień etycznych, pokazując przy tym ich różnorodne 
rozwiązania. „Refleksja nad świadomością moralną w mediach – jak pisze Paul 
Valadier – nie odnosi się do jakiejś ograniczonej dziedziny filozofii moralnej 
ani tylko do jakiegoś specjalnego problemu. Nie jest też wynikiem mody, 
chociaż […] odwoływanie się do sumienia jest charakterystyczną cechą filo-
zoficznej i teologicznej nowoczesności. Rozprawianie o świadomości moralnej 
polega w istocie na wglądaniu w samą naturę życia moralnego w jego naj-
ważniejszym punkcie: w podejmowanie decyzji, to znaczy w wybór, którego 
dokonuje osoba, by spełnić jakiś czyn, o którym wie, że będzie mogła zeń 
zdać sprawę przed samą sobą, przed innymi ludźmi i przed Bogiem (niektó-
rzy dodają – jeśli jest wierząca). I tutaj rodzi się odwieczne pytanie: cóż to 
za byt – ten człowiek, zdany sam na siebie, pozostawiony swoim wyborom 
w podejmowaniu decyzji o własnym życiu, o życiu innych, o stosunku do 
świata – przecież on sam sobie nie wystarcza! Gdzie odnajdzie niezbędne kry-
teria tych wyborów, jeśli od wewnątrz, wbrew pięknym i próżnym marzeniom 
naturalistów, nie programują go instynkty, a na zewnątrz wielka rozmaitość 
norm i autorytetów udaremnia konformizm posłuszeństwa i beztroskie naśla-
downictwo? Co więcej – świat mediów wprowadza w sumienia ludzi coraz 
silniejszy zamęt121”. Refleksja ta pokazuje ogromną złożoność problematyki 
etycznej skondensowanej w przestrzeni medialnej oraz wskazuje na sumienie 
jako podstawę rozwiązywania tych problemów. Sumienie z kolei domaga 
się niepodważalnych i jednoznacznych fundamentów swoich rozstrzygnięć. 
Takie fundamenty nie przekreślają jednak różnorodności mechanizmów argu-
mentacji etycznej, stosowanych przez człowieka odwołującego się w swoich 
działaniach zgodnych z sumieniem do tych jednoznacznych fundamentów.

Prywatność i podmiotowość 
wartościowania w sumieniu

Koncepcja sumienia moralnego w zachodniej tradycji kulturowej ma swo-
je szczególne miejsce i swoją historię. Można dostrzec w rozwoju myślenia 

121 P. Valadier, Pochwała sumienia, Warszawa 1994, s. 7–8.
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o sumieniu różne koncepcje i orientacje. Pomimo tych różnic istnieje pewna 
platforma podobieństwa. Wszyscy zgadzają się zasadniczo z tym, że sumie-
nie jest rzeczywistością ludzką. Refleksja grecko-rzymska eksponowała ideę 
sumienia jako świadka prawdy. Pod wpływem chrześcijaństwa doszedł do tego 
wymiar normatywności sumienia, wiążącego człowieka mocą poznawanej 
i uznawanej prawdy. Koncepcje te pokazywały, iż dzięki sumieniu człowiek 
może żyć w harmonii i ładzie ze społecznością i kosmosem, ale przede wszyst-
kim może prowadzić „dialog poprzez wartości” z innymi ludźmi122. Wszystkie 
koncepcje sumienia są konsekwencją przyjmowanej przez określone orientacje 
filozoficzno-kulturowe koncepcji człowieka. Pojęcie sumienia jest uwarun-
kowane założeniami antropologicznymi. Dlatego też wielość i różnorodność 
antropologii generuje różnorodne koncepcje sumienia lub w ogóle ich nie 
przyjmuje.

Ze strony wielu współczesnych orientacji humanistycznych kieruje się kry-
tyczne zarzuty przeciwko etyce, a także przeciwko operowaniu w niej pojęciem 
sumienia. Należy jednak przy tym pamiętać, że orientacje te posługują się róż-
nymi obrazami człowieka, które niekoniecznie zgadzają się z personalistyczną 
antropologią integralną, na bazie której formułujemy nasze tezy123. Niemniej 
jednak uważamy, że bez tego pojęcia nie tylko w etyce mediów, ale generalnie 
w etyce bardzo trudno jest zbudować sensowną strukturę wartościowania 
etycznego. Co więcej, mentalność postmodernistyczna konstruuje „etykę bez 
sumienia”, „etykę bez powinności” i moralność bez etyki124. W kontekście 

122 Zob. Umstrittenes Gewissen, Hrsg. W. Bechinger, Frankfurt am Main–Wien 2002; W. Berg-
mann, Abschied vom Gewissen, Asendorf 2000; Wissen und Gewissen, Hrsg. H.  von Foerster, 
S.J.  Schmidt, Frankfurt am Main 2000; W.  Holzhausen, Werte, Moral und Gewissen, Salzburg 
1999; M. Mager, Gewissen und Klugheit, Münster 1999.
123 Por. m.in.: J. Reiter, Die Frage nach dem Gewissen, w: Befreiende Moral. Handeln aus christli-
cher Verantwortung, Hrsg. W. Seidel, Würzburg 1991, s.  11–32; Gewissen, w: Grundbegriffe der 
christlichen Ethik, Hrsg. D.  Mieth, Paderborn 1992, s.  225–243; G.B.  Sala, Gewissensentschei-
dung. Philosophisch-theologische Analyse von Gewissen und sittlichen Wissen, Innsbruck–Wien 1993; 
P. Bortkiewicz, Przede wszystkim etyka, Poznań 2000, s. 53–94; B. Fraling, K. Golser, Gewissen und 
objektive Sittenordnung. Zum Begriff des Gewissens in der neueren katholischen Moraltheologie, Wien 
1975; G. Griesl, Gewissen. Ursprung – Entfaltung – Bildung, Augsburg 1970.
124 Por. W. Zieliński, Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana, 
Toruń 2001, s. 16–105; J. Galarowicz, Człowiek jest osobą, dz. cyt., s. 68–70. Postmodernizm pró-
buje konstruować „moralność bez etyki”. Inne prądy filozoficzne, np. egzystencjalizm czy neopozy-
tywizm, głoszą poglądy, że można budować „etykę bez sumienia”, zaś fenomenologia zatrzymuje się 
czasem wyłącznie na „opisach” fenomenu sumienia bez odniesień normatywnych. „Niepowodze-
niem kończyły się próby etycznych fenomenologów, którzy usiłowali w oparciu o założenie spójne-
go wewnętrznie podmiotu moralnego zrekonstruować głębokie pokłady moralnej intencjonalności. 
Żadnemu z owych podejść nie udało się, niestety, pokazać tak istotnego dla etyki i tzw. teorii dzia-
łania przekształcenia rzeczywistych ciągów myślowych w ciągi motywacyjne, tych zaś w sekwencje 
faktów i zachowań. «Czarna skrzynka» intencji, motywów i decyzji okazała się nieprzenikniona dla 
etyków czy teoretyków działania, których wiedza ogranicza się w istocie tylko do opisu tego, co 
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coraz silniejszego rozpowszechniania się kultury medialnej, odzwierciedlającej 
i promującej te tendencje, mówi się o „sumieniu omamionym”, określając tym 
pojęciem stan chaosu i zagubienia etycznego spowodowanego przesadną tro-
ską o wolność wyboru, subiektywność ocen, pluralizm wartości, uwolnienie 
się od normatywności itp. „Przypomnijmy – pisze Valadier – że naszym celem 
jest wykazanie, iż ta instancja, tak zasadnicza dla życia moralnego i publiczne-
go, nie rodzi się wcale w porywie niesubordynacji religijnej i wizjonerskiego 
prometeizmu, lecz wprost przeciwnie, w kontekście antropologii pesymi-
stycznej i moralności, która pozbyła się złudzeń. Sumienie omamione – to 
raczej swoisty stan bezradności człowieka wobec rozlicznych sił przemocy. 
Stąd nieufność wobec złudnych czy istniejących tylko w wyobraźni ideałów. 
Stąd powściągliwy stosunek do nadziei pokładanej w stałych i wartościo-
wych normach sumienia”125. Podmiotowość komunikacji medialnej doma-
ga się podmiotowości instancji wartościującej wszelkie działanie człowieka 
w mediosferze. Dlatego też przyjmujemy sumienie jako konieczną i potrzebną 
podmiotową instancję normującą i wartościującą to działanie, a więc stano-
wiącą podstawę etyki mediów.

Autonomia sumienia jako wyznacznik wolności

Język potoczny wyraża bardzo często fakt wartościowania etycznego, dokonu-
jącego się w sferze wewnętrznej człowieka. W języku tym „zmaterializowało 
się” niejako świadectwo funkcjonowania ludzkiego sumienia. Stanowi on swo-
iste okno wglądu we wnętrze sumienia126. Przez okno to możemy doświadczyć 
ludzkiego człowieczeństwa, a tym samym ludzkiego sumienia. Język stanowi 
oczywiście element pomocniczy w doświadczaniu sumienia. Doświadczenie 
to ukazuje sumienie jako sui generis rzeczywistość podmiotową, dotykającą 
i odzwierciedlającą wnętrze człowieka jako działającego podmiotu. Ta rze-
czywistość sumienia pozostaje w nieustannej łączności z wolnością i prawdą. 
„Sumienie ujawnia też tkwiącą w wolności człowieka zależność od prawdy. 
Zależność ta jest […] podstawą samo-zależności osoby, czyli wolności w jej 
zasadniczym znaczeniu – wolności jako auto-determinacji. Wraz z tym jest 

ludzie mówią i jak postępują – jak i dla filozofów wspierających się na hipotezach, których nie spo-
sób jest sprawdzić” (J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa 1999, 
s. 41 n.).
125 P. Valadier, Pochwała sumienia, dz. cyt., s. 69–71.
126 Por. T.  Styczeń, Sumienie: źródło wolności czy zniewolenia?, w: Wprowadzenie do etyki, red. 
T. Styczeń, dz. cyt., s. 100–101.
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ona także podstawą transcendencji osoby w czynie. Transcendencja osoby 
w czynie to nie tylko samozależność, zależność od własnego «ja»127”. Gdyby 
się na tym kończyło, wówczas mielibyśmy do czynienia wyłącznie z subiek-
tywistycznym zakorzenieniem i wyjaśnianiem sumienia. Wchodzi w nią 
również – jak coś najważniejszego – moment zależności od prawdy. Funkcja 
sumienia bowiem polega na określaniu prawdziwego dobra w czynie i na 
stworzeniu wraz z tym powinności. Powinność jest doświadczalną postacią 
zależności od prawdy, której podlega wolność osoby. Podstawowe różnice 
pomiędzy różnymi interpretacjami sumienia dotyczą przede wszystkim kon-
cepcji relacji sumienia do prawdy obiektywnej, koncepcji autonomii sumienia 
oraz charakteru jego normatywności. Uwzględniając te trzy faktory, możemy 
wyróżnić dwie główne perspektywy interpretacji sumienia.

Pierwsza perspektywa interpretowania sumienia podkreśla jego bezwarun-
kową autonomię. Zaczęła się ona rozwijać niezwykle gwałtownie od czasów 
Kartezjusza, a następnie Michela de Montaigne’a. Montaigne jest jednym 
z pierwszych myślicieli czasów nowożytnych mówiących tak zdecydowanie 
o sytuacyjności rozstrzygnięć moralnych, o „sumienia czystym”, funkcjo-
nującym w każdej sytuacji ludzkiego działania i o związanym z nim warto-
ściowaniu. Sumienie pojmowane jest, według niego, w sposób sytuacyjny, 
skrajnie autonomiczny, bez żadnego związku z obiektywnym prawem i „zasa-
dą zewnętrzną” czy „zewnętrzną wartością”128. Kwestia autonomii sumienia, 
zainspirowana przez tę koncepcję, wiąże się przede wszystkim z rozumieniem 
relacji między prawdą i wolnością oraz między subiektywnością i obiektywnym 
prawem. W wielu nurtach etycznych funkcjonuje pogląd o niepokonalnym 
wręcz rozdźwięku między normatywnością prawa, zwłaszcza obiektywnego, 
a ludzką wolnością. Co więcej, indywidualnemu sumieniu człowieka przypi-
suje się takie zdolności, dzięki którym człowiek może „stwarzać” swoją własną 
prawdę i własny świat normatywności. Zakładając słuszność takich skrajnie 
indywidualistycznych przekonań, należałoby w konsekwencji przyjąć wielość 
prawd i kryteriów etycznych, a także dowolność subiektywną wszelkich ocen. 
To z kolei uniemożliwia jakąkolwiek sensowną komunikację129.

Druga perspektywa interpretacji sumienia, podkreślająca rolę subiektyw-
nych doświadczeń aksjologicznych i normatywnych w rozumieniu jego pod-
miotowości, pojawiła się wraz rozwojem filozofii wartości i fenomenologii. 
Niektóre z tych poglądów znajdują także odbicie w różnych orientacjach 

127 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 161–162.
128 Por. V.J. Bourke, Historia etyki, Warszawa 1994, s. 129–130.
129 Por. D. Davidson, Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford 2001, s. 267 n.



256 ETYKA MEDIÓW W OBRONIE WARTOŚCI

personalistycznych. Dokonując pewnego uogólniającego skrótu szerokiej 
problematyki związanej z  interpretacją relacji autonomii i podmiotowości 
sumienia do obiektywnej normatywności i prawdy, chcemy tylko podkreślić, 
że podmiotowość i autonomia sumienia wpisane są – w ujęciu personalistycz-
nym – w ontyczną i obiektywną wartość oraz godność osoby ludzkiej albo – 
jak to mówią niektórzy – w metafizykę osoby czy też po prostu w „normę 
personalistyczną”. W tej perspektywie sumienie odgrywa podstawową rolę 
jako najbliższa i podmiotowa norma moralności związana z prawdą o oso-
bie ludzkiej, z prawdą o tym, kim człowiek jest i jakim jest pod względem 
wartościowania moralnego. Koncepcja sumienia Wojtyły mieści się w tym 
nurcie autonomii sumienia, wyprowadzanej i uzasadnianej prawdą o osobie 
ludzkiej, prawdą o samostanowieniu osoby130. Jeśli taką koncepcję sumienia 
odniesiemy do obszaru komunikacji, to możemy słusznie zauważyć, iż tylko 
w oparciu o zobiektywizowaną autonomię i podmiotowość sumienia możliwa 
jest komunikacja w najgłębszym jej wymiarze – jako komunikacja sensu i war-
tości. Komunikacja bowiem, jeśli ma być komunikacją prawdziwą i pełną, 
musi być „komunikacją sumień”. Interpodmiotowa komunikacja realizuje się 
w przestrzeni „komunikacji sumień”, gdyż każde działanie komunikacyjne, 
które nań się składa, poddane jest w sposób rozumny i wolny wartościującej 
ocenie sumienia. „Komunikacja sumień” stanowi zatem przestrzeń i funda-
ment wszelkiego komunikowania, również medialnego, będącego dziełem 
człowieka świadomego i wolnego.

Komunikacyjno-wartościująca funkcja sumienia

Pojęcie sumienia, podobnie jak i wszystkie inne pojęcia moralne, ma swoje 
głębokie zakorzenienie filozoficzno-kulturowe, a także teologiczno-religijne. 
Sumienie jest podstawowym elementem przestrzeni moralności, stanowiącej 
integralną część kultury, dlatego też analiza kultury medialnej musi doty-
kać także problematyki związanej z tym wszystkim, co określamy mianem 
sumienia. Szczegółowe ujęcia kultury zawężają jednak i warunkują koncep-
cję sumienia. Jeśli kultura jest ujmowana tylko z perspektywy pragmatycz-
nej, techniczno-materialnej, utylitarnej, funkcjonalnej, ideologicznej itp., 
to w takich ujęciach znika lub schodzi na margines rola integralnej osoby 
ludzkiej i  jej zdolność wartościowania etycznego poprzez oceny sumienia. 
Człowiek, jako istota racjonalna: wolna i rozumna, jest aktywnym podmiotem 

130 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 29–56, 68, 161 n., 207.
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wartościującym, tworzącym i komunikującym wartości. Kultura medialna 
jest przestrzenią specyficznie ludzką, dlatego też wszystkie dokonujące się 
w niej działania muszą być oparte na wartościach i powinnościach. Sumienie 
pozwala człowiekowi na właściwe orientowanie się w tej przestrzeni warto-
ści i powinności oraz na dokonywanie właściwych wyborów i działań. Nie 
decyduje ono i nie rozstrzyga nigdy w próżni, bo przestaje być wtedy „sumie-
niem”, ale zawsze decyduje i ocenia w kontekście wartości i powinności. Jeśli 
przyjmiemy, że kultura jest takim kontekstem, to sumienie także wartościuje 
i powinno wartościować ludzkie działanie w kontekście kultury medialnej. 
Sumienie komunikuje wartości i powinności samemu człowiekowi, a także 
wszystkim innym podmiotom, pozostającym wobec człowieka w jakichkol-
wiek relacjach komunikacyjnych. Można zatem powiedzieć, że podstawową 
funkcją komunikacyjną sumienia jest komunikacja wartości i powinności 
dotyczących konkretnej przestrzeni życia człowieka.

Sumienie wypełnia także drugą funkcję komunikacyjną w przestrzeni kul-
tury. Przywołajmy, przykładowo, parę myśli dotyczących ujęcia tej funkcji 
w kulturze starożytnej. W kulturze greckiej na oznaczenie sumienia używano 
czasownikowej formy zwrotnej, określającej pierwotnie współświadomość, 
dotyczącej sfery poznawczej bez wyraźnego odniesienia do wartościowania 
etycznego. Dopiero u Sokratesa pojawia się związek i wymiana między sferą 
poznawczą a sferą etyczną. Owa wymiana oraz wzajemność wiedzy i świa-
domości etycznej dokonuje się w samym człowieku, ale także wskazuje na 
jakiś rodzaj „łączności” pomiędzy świadomością człowieka a czymś, co od 
niej jest niezależne. Komunikacja wiedzy o tym, co dobre, a co złe, dokonuje 
się, według późniejszej myśli greckiej, pomiędzy konkretnym człowiekiem 
a jakimś tajemniczym świadkiem, przed którym nie można ukryć niczego. 
Sumienie staje się miejscem komunikacji i wymiany treści pomiędzy czło-
wiekiem, jakimś uniwersalnym świadkiem, ideałem a konkretnym światem 
zewnętrznym, w jakim wypadło człowiekowi żyć131. W kulturze łacińskiej 
sumienie występuje jako samoświadomość własnej wartości ludzkiej, a ści-
ślej jako znajomość własnych cnót i wad, zalet i błędów, szlachetności albo 
nikczemności. Komunikacja pomiędzy człowiekiem a człowiekiem dokonuje 
się dzięki tej znajomości i przybiera postać wymiany albo dobrej, albo złej. 
Dlatego sumienie nazywane jest bardzo często „świadkiem”, z którym nie 
można się nie liczyć. Seneka mówi wprost, że „biada temu, kto nim gardzi”132. 
W zależności od tego, czy jest ono świadkiem cnót, czy wad, powoduje radość 

131 Zob. Plutarch, Quomodo quis suos in virtute sentiat perfectus, 14, II, 84d.
132 L. Seneka, Epistulae morales, V, 43, 4.
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albo wstyd i ból. Z tego też powodu sumienie jest oskarżycielem i sędzią. 
Sumienie, szczególnie w myśli stoickiej, realizuje swoją funkcję w formie 
komunikacji zwrotnej między czynem a jego autorem, oskarżając albo unie-
winniając sprawcę czynu. Podsumowując starożytną myśl filozoficzno-mo-
ralną dotyczącą komunikacyjnego wymiaru sumienia, można powiedzieć, 
po pierwsze, że terminy określające sumienie zostały zaczerpnięte z  języka 
potocznego, oznaczając pierwotnie pewne elementy komunikacji między-
ludzkiej, chociaż nie można z nich wykluczyć więzi człowieka z jakąś tran-
scendencją. Po drugie, sumienie określa przestrzeń wymiany między sferą 
intelektualną a sferą moralną. Moralne działanie wymaga wysokiego poziomu 
poznania intelektualnego. Po trzecie, sens moralnej oceny sumienia ujawnia 
się przeważnie w postaci refleksji zwrotnej, oskarżającej lub uniewinniającej 
człowieka. Ten klucz interpretacyjny sumienia, wypracowany w starożytności, 
znalazł swoją kontynuację w wielu orientacjach filozoficznych aż do czasów 
współczesnych. 

Trzecia funkcja komunikacyjna sumienia dotyczy relacji między naturą 
i kulturą. Człowiek jest nie tylko strukturalną jednością sfery materialnej 
i duchowej, ale także platformą jednoczącą elementy natury i kultury. Jest – 
w myśli chrześcijańskiej i nie tylko – istotą stworzoną i tworzącą. Swoją wiel-
kość i wartość człowiek czerpie nie z samej natury ludzkiej, kwestionowanej 
często przez wiele nurtów antropologicznych, psychologicznych czy socjolo-
gicznych, lecz również z kultury, która stanowi naturalną przestrzeń urzeczy-
wistniania się człowieka. Człowiek staje się w tej przestrzeni kulturowej sobą, 
stara się być „bardziej człowiekiem” poprzez działanie zgodne z sumieniem, 
z kulturą sumienia. Ta kultura sumienia nie jest niczym innym – w naszym 
rozumieniu – jak tylko dobrze ukształtowanym sumieniem, „osadzonym” na 
fundamencie natury ludzkiej, czyli inaczej mówiąc: ukształtowanym w opar-
ciu o wartość i godność człowieka. Sumienie pozwala człowiekowi orientować 
się w kulturze medialnej w oparciu o odkrywany przez siebie świat wartości 
i powinności. Sumienie pełni w przestrzeni mediów funkcję komunikacyjną 
również w tym sensie, że pomaga człowiekowi odkrywać (inaczej: komunikuje 
mu) wzajemne relacje, różnice i właściwy porządek między elementami natu-
ry i kultury, a więc pomiędzy elementami materialnymi, przedmiotowymi, 
narzędziowymi, technicznymi a elementami duchowymi, treściowymi, kul-
turowymi, podmiotowymi itd. Dobrze ukształtowane sumienie gwarantuje 
człowiekowi zdobycie umiejętności poznania tych różnic oraz utrwalenie 
zdolności porządkowania i wartościowania wszystkich elementów i działań 
w przestrzeni mediów. Możemy powiedzieć, że kultura medialna – w każdym 
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czasie – jest owocem twórczości człowieka i społeczności, ale jest także w pew-
nym sensie owocem i widzialnym odbiciem stanu ludzkich sumień.

Sumienie jako podmiotowa instancja medialna

Sumienie nie pełni w przestrzeni mediów jedynie funkcji komunikacyjnej, ale 
staje się czymś więcej: wewnętrzną „instancją” człowieka, instancją poznawczą, 
porządkującą, wartościującą, normatywną. Mówiąc o sumieniu jako o instan-
cji, mamy na myśli nie tylko jego funkcjonalność poznawczą i informacyjną, 
ale przed wszystkim jego charakter normatywny i wartościujący. Normatyw-
ność i zdolność wartościowania pozwala sumieniu oceniać, osądzać, regu-
lować, a więc umożliwia te wszystkie działania, które przynależą do zadań 
jakiejkolwiek instancji zewnętrznej. W przestrzeni mediów funkcjonuje wiele 
struktur organizacyjnych, instancji kontrolnych, organizacji regulujących, 
egzekutyw prawnych itd. Wypełniają one wiele pożytecznych funkcji, regu-
lujących całokształt przestrzeni medialnej. Wydaje się jednak, że nie obejmują 
one i nie wyczerpują wszystkich oczekiwań i potrzeb ludzi uczestniczących 
w komunikacji medialnej, której zasadnicza część realizuje się przecież w sferze 
wewnętrznej człowieka, a do której instancje zewnętrzne nie sięgają. Dlatego 
konieczną rzeczą jest wprowadzenie i uznanie instancji najważniejszej, instan-
cji ludzkiego sumienia, które – w naszym rozumieniu – staje się najważniejszą 
instancją medialną. Pozwala ono bowiem wszystkim osobom uczestniczącym 
w jakikolwiek sposób w komunikacji medialnej nie tylko na właściwe, czyli 
ludzkie „korzystanie” z mediów, ale pomaga im także odkrywać w tym bogatym 
i różnorodnym świecie mediów ich wartość osobową oraz powinności z nią 
związane. Jeśli do tego dodamy konieczność instancji sumienia dla prawidło-
wego funkcjonowania wszystkich zewnętrznych instancji medialnych, gdzie 
przecież działają w sposób wolny i rozumny ludzie, to tym bardziej ukazują 
się nam wyraźnie i jednoznacznie: ważność, nieodzowność i nieuniknioność 
dobrze ukształtowanego sumienia jako instancji podstawowej, koniecznej 
i  integralnej – a nie tylko dodatkowej i fakultatywnej – dla prawidłowego 
funkcjonowania przestrzeni mediów i dla właściwego uczestniczenia w niej 
wszystkich ludzi jako osobowych podmiotów.
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Sumienie przestrzenią komunikacji 
subiektywno-prywatnej świadomości moralnej

Punktem wyjścia w naszych analizach „instancyjności” sumienia niech będzie 
teza o wzajemnej zależności pomiędzy „spełnianiem się osoby w czynie a jej 
sumieniem”. Pokazuje ona zależność procesów komunikacji medialnej od 
stanu sumienia. „Fakt, że wyrażenie «spełniać czyn» – pisze Wojtyła – wska-
zuje nie tylko na działanie jako skutek zewnętrzny i przechodni, ale także 
na skutek wewnętrzny i nieprzechodni, posiada zasadnicze znaczenie dla 
interpretacji osoby. Równocześnie otwiera się nam droga do adekwatnej 
interpretacji sumienia, która wydaje się możliwa znów tylko w założeniu, 
że spełnienie czynu stanowi równocześnie spełnienie osoby w czynie. Na 
innej drodze nie wydaje się zrozumiałą owa specyficzna żywotność sumienia 
i jego ściśle personalistyczny sens133”. Wojtyła zakłada wyraźnie, że do takiego 
myślenia o osobie i czynie przyzwyczaiła nas tradycyjna metafizyka realistycz-
na, odzwyczaiła zaś nieco późniejsza filozofia świadomości. Jasną jednak jest 
rzeczą, iż osoba i  jej jakiekolwiek działanie, oraz ich dynamiczna spójność 
i zależność, nie są tylko pewną treścią ludzkiej świadomości, ale stanowią 
rzeczywistość obecną poza tą świadomością134. Sumienie zatem nie operu-
je tylko i wyłącznie w zamkniętej sferze świadomości, opierając się jedynie 
na jej zmieniających się nieustannie treściach, ale opiera się także i przede 
wszystkim na trwałych fundamentach „pozaświadomościowej” rzeczywistości 
moralnej. Oparcie się na obiektywnym świecie normatywności i wartości 
umożliwia także to, co my nazywamy „komunikacją sumień”, a więc komu-
nikację wartości i wartościowań. Wartości i wartościowania etyczne stają się 
w przestrzeni mediów nie tylko przedmiotem przekazów i komunikacji, ale 
także treścią podmiotowej komunikacji sumień osób uczestniczących w tym 
przekazie medialnym. Można zatem powiedzieć, że sumienie jest tym miej-
scem, w którym dokonuje się niepowtarzalna i swoiście ludzka wymiana, czyli 
komunikacja świadomości moralnej. Komunikacja świadomości moralnej nie 
jest nigdy komunikacją „pustą” i „czystą”, czyli nie jest komunikacją samej 
tylko świadomości, ale przede wszystkim komunikacją realnej rzeczywistości 
moralnej, której jest świadomością, czyli komunikacją dobra lub zła. Ludzie 
uczestniczący w komunikacji medialnej mogą, w zależności od stanu swoich 
sumień, komunikować dobro lub zło.

133 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 160.
134 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 161.
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Podkreślając personalistyczny wymiar takiego ujęcia, chcemy powiedzieć, 
że sumienie ludzkie jest miejscem osobowej, wewnętrznej komunikacji, „bo 
człowiek wiedzie sam w sobie wewnętrzną rozmowę, którą należy dobrze 
pokierować135”. W sumieniu spotykają się bowiem i komunikują najbardziej 
konstytutywne wymiary człowieczeństwa: wolność i powinność, wartość 
i normatywność, wolność i uzależnienie od prawdy, subiektywność i obiek-
tywność. Komunikacja ta służy określaniu prawdziwego dobra i ukazaniu go 
w kontekście powinności wyboru i działania. Sumienie jest zatem miejscem 
odsłaniania się dobra w kontekście prawdy o człowieku i jego działaniu. Trze-
ba też podkreślić – wbrew wielu współczesnym opiniom – że sumienia nie 
można redukować tylko do poziomu świadomości moralnej, albowiem nie jest 
ono jedynie zamkniętą w świadomości przestrzenią subiektywnych doświad-
czeń moralnych, ale stanowi miejsce wewnętrznej komunikacji opartej na 
obiektywnej prawdzie i obiektywnym świecie wartości, odsłaniającej wartość 
oraz powinność dobra. Powinność ta jest zgodna z obiektywnym porządkiem 
wartości, które, choć zakorzenione w człowieku, wykraczają jednak w swoim 
istnieniu poza osobę i jej świadomość. Sumienie nie jest zatem prawodaw-
cą moralnym w sensie ścisłym, nie jest źródłem normatywności, ale raczej 
podmiotową, subiektywną instancją odkrywającą i egzekwującą obiektywny 
porządek moralności. W sumieniu dokonuje się wewnętrzna komunikacja 
pomiędzy tym porządkiem a byciem osobą, dostarczająca człowiekowi pew-
ności w działaniu. Aby lepiej zrozumieć znaczenie pewności sumienia, można 
się odwołać do przemyśleń Blaise’a Pascala. Jego zdaniem w życiu praktycz-
nym nie można się zgodzić na prawdopodobieństwo, a wyrzec się pewności. 
W życiu moralnym zaś należy rozstrzygać i oceniać w oparciu o stały punkt 
odniesienia: „Wszyscy mówią podobnie: trzeba mieć stały punkt, aby o tym 
sądzić. Z portu sądzimy o tych, którzy są na statku; ale gdzie znajdujemy port 
w zasadach moralnych?136”. W swoim działaniu człowiek nie może się obyć 
bez świadomości i pewności działania, a więc zwykłe prawdopodobieństwo 
w ocenach mu nie wystarcza i nie zaspokaja potrzeby pewności związanej 
z działaniem. Pewność ocen w działaniu rodzi się w zależności ludzkiej wolno-
ści od prawdy, jak mówi Pascal: „Nic nie daje większej pewności nad prawdę 
i nad nieustanne poszukiwanie prawdy137”. Dlatego tak ważna jest w ludzkim 
działaniu prawda i jej „uwewnętrzniona” świadomość w przestrzeni ludzkiego 
sumienia.

135 B. Pascal, Myśli, Warszawa 1983, s. 59.
136 B. Pascal, Myśli, dz. cyt., s. 54.
137 B. Pascal, Myśli, dz. cyt., fragm. 599.
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Sumienie przestrzenią aksjologicznego 
realizowania się prywatności osoby

Sumienie jest rzeczywistością wyłącznie ludzką, dlatego że „człowiek spełnia 
siebie jako osoba, jako ktoś, i jako ktoś może stawać się dobry lub zły – to 
znaczy może się spełnić albo może się nie spełnić138”. Działanie sumienia 
ujawnia fundament moralności, czyli wartość dobra i zła oraz różnicę między 
nimi. Człowiek–osoba, decydując się na działanie, musi wybierać dobro lub 
zło, tertium non datur. Zwłaszcza że nie leży w mocy człowieka decyzja, by 
działać lub nie działać139. Wstrzymanie się bowiem od decyzji jest już dzia-
łaniem, jest decyzją. I ta decyzja pociąga za sobą nieuchronnie wybór jednej 
z dwojga opcji: wybór dobra lub zła. Człowiek może próbować stawiać siebie 
czasem niejako „poza dobrem” lub „poza złem”, ale jest to próba wyboru owej 
trzeciej możliwości, której w praktyce nie ma, dlatego taka próba jest z góry 
chybioną, gdyż każdy wybór jest już działaniem w przestrzeni dobra lub zła, 
jest aksjologicznym spełnianiem lub niespełnianiem się człowieka.

Mówiąc o sumieniu jako osobowym „miejscu” realizowania się prywat-
ności osoby (a więc spełnienia albo nie-spełnienia się człowieka), wkraczamy 
już tym samym w przestrzeń moralności jako rzeczywistości aksjologicznej. 
Z perspektywy ontologicznej patrząc, każdy czyn jest spełnianiem się osoby. 
Natomiast w perspektywie aksjologicznej to spełnianie dokonuje się tylko 
poprzez dobro, gdyż zło moralne jest niespełnieniem się człowieka140. Róż-
nie można interpretować tę tezę. Skoro mówimy, że sumienie jest instancją 
rozstrzygającą, to tym samym wskazujemy podstawowe kryterium owego 
rozstrzygania i wydawania ocen. Tym kryterium może być jedynie kryte-
rium prawdy o ludzkim czynie. Oznacza to, że prawda o samym człowieku 
i o wszystkich elementach jego działania, o subiektywnych i obiektywnych 
kontekstach i odniesieniach jego czynu, odsłania powinność dobra i tworzy 
aksjologiczną przestrzeń spełnienia się człowieka. Działanie człowieka bez 
poznania i uwzględnienia tej prawdy i wbrew tej prawdzie będzie tworzyć 
aksjologiczną przestrzeń „niespełniania się” człowieka, a więc będzie wyborem 
zła.

Od stanu i  jakości ludzkich sumień zależy nie tylko sposób wartościo-
wania i ocenienia całej rzeczywistości, w jakiej człowiek żyje, ale także i cała 

138 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 160.
139 Por. T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, dz. cyt., s. 98.
140 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 160.



R o z d z i a ł  I I I  –  Etyczna osłona i obrona wartości w mediach 263

wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja, w której zawiera się swoista „komu-
nikacja ludzkich sumień”. Od jakości ludzkiego sumienia zależy także proces 
urzeczywistniania się człowieka, jego aksjologicznego „spełniania się” w prze-
strzeni mediów. Można z całą pewnością powiedzieć, iż nic tak nie jednoczy 
i zarazem nic tak nie różnicuje ludzi między sobą – ludzi uczestniczących 
w procesach komunikacyjnych – jak „jakość” i „stan” ich sumień. Sumienia 
bowiem, jak na to wskazuje powszechne doświadczenie ludzkości od najdaw-
niejszych czasów, mogą być dobre, prawe, prawdziwe, pewne, ale też mogą 
być zdeformowane, złe i błędne, szerokie i fałszywe, omamione itp. Różno-
rodność stanów sumień ma bardzo rozmaite przyczyny i uwarunkowania. 
Są one w pewnym sensie zakorzenione w ludzkiej wolności i przygodności. 
Potwierdzeniem i wyjaśnieniem tej tezy niech będą myśli Wojtyły zaczerpnięte 
z jego interpretacji sumienia: „Każdy byt, który musi dochodzić do własnej 
pełni, który podlega aktualizacji – jest przygodny. W inny jeszcze sposób 
zdaje się o tym świadczyć moralność jako fakt aksjologiczny. Możliwość bycia 
dobrym lub złym, czyli spełniania siebie w dobru lub złu moralnym (to drugie 
jest aksjologicznym nie-spełnieniem), świadczy o szczególnej przygodności 
osoby. Fakt, że może ona być dobra lub zła, wynika z wolności, ujawnia też 
i potwierdza wolność. Ujawnia równocześnie, iż wolność ta może być dobrze 
lub źle użyta. Człowiek nie jest bezwzględnie zakorzeniony w dobru ani też 
pewny swej wolności. Na tym polega właśnie etyczny aspekt przygodności 
osoby, a zarazem znaczenie sumienia141”. Ta analiza dotyka podstawowego 
problemu etycznego: faktu wyboru zła. Fakt ten odnajduje swoje częściowe 
wyjaśnienie w wolności człowieka i autonomii sumienia, a  jednocześnie – 
w sposób negatywny – potwierdza on konieczną potrzebę uzależnienia wol-
ności od prawdy. Mówiąc bowiem o wolności człowieka i jego autonomii, 
przede wszystkim w wymiarze spełniania się i komunikacji osoby, nie możemy 
zapomnieć o przygodności człowieka. Nie można zatem stawiać i przyjmować 
bezkrytycznie, jak to czynią niektóre kierunki etyki mediów, jako powszechną 
zasadę, iż człowiek zawsze powinien działać tylko „zgodnie z własnym sumie-
niem”. Jest to bowiem jedynie część prawdy o ludzkim działaniu. Podstawową 
bowiem sprawą pozostaje jakość tego sumienia, jego prawdziwość i pewność. 
Jeśli przyjmujemy, iż sumienie jest najbliższą i bezpośrednią, podmiotową 
instancją poznającą i wartościującą, to ogromnie ważną rolę odgrywa przy 

141 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 161.
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tym założeniu jego relacja do prawdy, a w konsekwencji – relacja do prawa 
moralnego i dopiero na końcu do słusznej autonomii człowieka142.

Człowiek stanowi o  sobie, realizuje swoją wolność przede wszystkim 
w swoim wnętrzu, w swoim sumieniu. W sumieniu dokonuje wyborów 
między dobrem a złem, wyborów między wszelkiego rodzaju wartościami 
a antywartościami. Wolność człowieka ujawnia się w jego możności wybo-
ru dobra albo zła w kontekście poznanej uprzednio prawdy o wartościach 
i powinnościach. Człowiek jest wolny, ponieważ nie musi wybierać dobra, 
które wybrać powinien, a może wybrać zło, którego wybierać nie powinien. 
Nie musi również wybierać zła, do którego być może przymusza go jakaś 
sytuacja zewnętrzna, a może wybrać dobro. Wolność człowieka pokazuje się 
najwyraźniej w tym schemacie pojęciowym: „mogę – nie muszę”, w jakim 
operuje ludzkie sumienie. Schemat ten ujawnia i określa przestrzeń ludzkiej 
wolności. „Na tę wolność człowiek jest poniekąd skazany: on bowiem musi 
wybierać. Ale w tym skazaniu, i pomimo niego, pozostaje wolny. Już choćby 
dlatego, że musi wybierać. Ale przede wszystkim dlatego, że ostatecznie od 
niego samego wyłącznie zależy, co wybierze143”. Wybór, jaki się dokonuje 
w sumieniu, nie jest wyborem „pustym” czy też wyborem „poza-aksjologicz-
nym”. Jest to zawsze wybór konkretnych wartości. „Wartości moralne bowiem 
są tak istotne dla osoby, że prawdziwe jej spełnienie dokonuje się nie tyle przez 
sam czyn, ile przez moralną dobroć tego czynu. Zło zaś moralne stanowi raczej 
o niespełnieniu, chociaż osoba również wówczas spełnia czyn. Spełniając 
zaś czyn, spełnia w nim także ontologicznie siebie. Najgłębszą rzeczywistość 
moralności można przeto ująć jako spełnianie siebie w dobru lub też w złu – to 
drugie jest właśnie niespełnieniem144”. Wybór, jakiego człowiek dokonuje we 
własnym sumieniu, jest wyborem w przestrzeni wartości i jest wyborem war-
tości, dlatego też sumienie staje się dzięki tym wyborom przestrzenią realizacji 
ludzkiej wolności, a tym samym przestrzenią aksjologicznego „spełnienia” lub 
„nie-spełnienia się” osoby.

142 Zob. dyskusję na ten temat w: B.  Inlender, Problematyka sumienia w  publikacjach polskich, 
„Collectanea Theologica”, 60(1990), z. 3, s. 138–139.
143 T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, dz. cyt., s. 98.
144 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 160–161.
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Podmiotowa normatywność sumienia

W niektórych współczesnych orientacjach etycznych ujawnia się irracjonal-
ny wręcz lęk przed jakąkolwiek normatywnością, przedstawianą najczęściej 
jako największe zagrożenie dla ludzkiej wolności145. Orientacje te poszukują 
takich modeli czy sposobów argumentacji etycznejm146, które uzasadniają 
powinności etyczne bez odwoływania się do jakiejkolwiek normatywności, 
opierając się jedynie na – przykładowo – wszelkiego rodzaju subiektywnych 
przeżyciach, społecznych doświadczeniach, dyskursywnych uzgodnieniach147. 
Warto w kontekście tych poszukiwań modeli etycznej argumentacji poza-
normatywnej przypomnieć chociażby kantowską zasadę, że „człowiek jest 
moralny wtedy, gdy chce moralnym być148”. Chodzi nam o pokazanie przez 
pryzmat tej myśli konieczności istnienia jakiegoś elementu łączącego ludzką 
wolność z przestrzenią moralności. Bycie moralnym oznacza bycie wolnym 
w wyborze – i odwrotnie: bycie wolnym oznacza bycie moralnym poprzez 
wybór wartości. W jednym i drugim wypadku, w wolności i moralności oraz 
między nimi, pojawia się element wyboru. Wybierać sensownie można tylko 
w oparciu o jakąś ocenę, o jakąś orientację. Prawdziwa wolność człowieka 
może się urzeczywistniać w przestrzeni moralności dzięki możliwości wybo-
ru, a wybór zakłada zawsze jakąś orientację, punkt odniesienia i ocen, jakiś 
rodzaj szeroko pojętej normatywności. Mieć możliwość wyboru to znaczy być 
wolnym; to znaczy być człowiekiem. Chcieć być człowiekiem to jednocześnie 
znaczy tyle, co chcieć być moralnym, a chcieć być moralnym człowiekiem 
to tyle, co działać zgodnie z odkrywanymi i akceptowanymi wewnętrznie 
powinnościami. Człowiek jest związany powinnościami w sposób wolny. 
Przyjmując normy moralne w imię prawdy, człowiek sam odkrywa i akceptuje 
powinności. Sumienie dynamizuje i manifestuje ludzką wolność w tych swo-
ich aktach, poprzez które osoba konstytuuje twórczo pole swoich powinności. 
Mówiąc krótko: człowieka nie może nic i nikt moralnie zobowiązać tak dłu-
go, jak długo powinność działania nie zostanie afiliowana do sumienia i nie 
stanie się treścią jego własnego sądu w imię prawdy. „Ta decyzja – chcieć być 

145 Zob. A. Pieper, Einführung in die Ethik, Tübingen–Basel 2003, s. 234–254; Handbuch Ethik, 
Hrsg. M. Düwell, Ch. Hübenthal, M.H. Werner, Stuttgart 2002, s. 61–242; W.E. Müller, Argu-
mentationsmodelle der Ethik, Stuttgart 2003.
146 W.E. Müller, Argumentationsmodelle der Ethik, dz. cyt., s. 33–140.
147 Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. II: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjo-
nalnego, Warszawa 2002, s. 79 n.; Handbuch Ethik, Hrsg. M. Düwell, Ch. Hübenthal, M.H. Wer-
ner, dz. cyt., s. 150 n.
148 E. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984, s. 75.
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moralnym – pokrywa się ściśle z pojęciem osoby i pokazuje przez to, że takie 
pojęcie odnajduje horyzont swego sensu na planie moralnym, jako tym, który 
właśnie wyznacza ową posiadaną przez człowieka zdolność chcenia siebie jako 
kogoś moralnego149”.

Personalizm podkreśla komunikacyjną funkcję sumienia, polegającą na 
spotkaniu czy komunikacji wolności człowieka z wartością i powinnością 
w kontekście prawdy. Podstawową prawdą o wartościach i powinnościach 
etycznych jest norma etyczna. Sumienie jest zatem – inaczej mówiąc – prze-
strzenią komunikacji ludzkiej wolności z podstawową normatywnością osoby 
ludzkiej. To twierdzenie jest fundamentalną zasadą etyki personalistycznej. 
Taki też jest punkt wyjścia dla wszelkich analiz dotyczących związków sumie-
nia z normatywnością. Spełnienie lub niespełnienie osoby wiąże się najściślej 
z normatywnością w ogóle i z normatywnością sumienia. Człowiek, spełnia-
jąc siebie, dokonuje w sumieniu wyboru „bycia” w komunii z prawdą. Stąd 
też jedynie we wzajemnej komunii – wyrosłej z odkrywania prawdy o sobie 
samym – człowiek dopiero odnajduje siebie samego i niejako wyzwala siebie 
do końca w sobie samym. Jest to – jeśli można tak powiedzieć – wewnętrz-
na komunikacja z sobą samym, czyli z własnym sumieniem. Polega ona na 
robieniu swoistego wglądu w to wszystko, co jest „przynależne” człowiekowi 
samemu w świetle prawdy o nim samym. Wojtyła odkrywa w doświadcze-
niu człowieka szersze spektrum normatywności: normy etyczne, estetycz-
ne, logiczne, które przynależą do różnych obszarów działania człowieka. 
„Rzeczywistość jest normatywna i właściwa dla moralności i etyki, choć nie 
tylko dla niej. Obok właściwych dla moralności norm, które można określić 
jako normy etyki, [znajdujemy – przyp. M.D.] w integralnym doświadcze-
niu człowieka i normy logiki, i normy estetyki, i chyba jeszcze inne. Jedne 
związane z dziedziną poznania teoretycznego i prawdy teoretycznej, drugie 
z dziedziną sztuki i piękna. Zarysowuje się pewnego rodzaju afiliacja porządku 
normatywnego do świata transcendentaliów z jednej strony, z drugiej zaś do 
różnokierunkowego działania człowieka150”. Normy etyki różnią się od norm 
estetyki czy norm logiki, co wydaje się sprawą oczywistą. Tylko normy etyki 
jako normy moralności odnoszą się w sposób pełny do wewnętrznej struktury 
czynu i do osoby ludzkiej jako jego sprawcy. Przez swój czyn człowiek wybiera 
dobro albo zło, co więcej – staje się dobry albo zły w kontekście warto-
ści, które wybiera, i normatywności, według której ocenia swoje działanie. 

149 P. Valadier, Pochwała sumienia, dz. cyt., s. 112; E. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, 
dz. cyt., s. 75.
150 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 164.
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Normatywny porządek moralny jest afiliowany do porządku działania 
człowieka. Afiliacja ta dokonuje się w wewnętrznej komunikacji sumienia, 
które wiąże człowieka z jego czynem. Możemy powiedzieć, że normatyw-
ność etyczna jest tym samym afiliowana do przestrzeni sumienia człowieka, 
który jest już na stałe złączony ze swoim czynem, a więc również związany 
na stałe z normatywnością, dzięki której może swój czyn w sposób wolny 
wartościować. „To, że wszelka «rozumna istota» może przyjąć taki punkt 
widzenia – pisze Valadier – (a więc wejść w logikę decentracji «ja» zamiast 
pozostać zamurowana w czystej, zamkniętej immanencji) zakłada, […] iż chęć 
nadania sobie samemu prawa (zasada autonomii moralnej) współbrzmi z jego 
własną godnością człowieka151”. Interpretując tę myśl, należy podkreślić, iż 
sumienie nie tylko operuje swoją wewnętrzną normatywnością, zamykając 
się w sferze swojej immanencji prawodawczej, ale afiliuje i interioryzuje nor-
matywność obiektywną i zewnętrzną, będącą dla niego częścią integralnej 
normatywności opartej na godności ludzkiej. Autonomia i podmiotowość 
sumienia są związane z obiektywną normatywnością i prawdą. Wpisane są 
też – w ujęciu personalistycznym – w ontyczną i obiektywną wartość oraz 
godność osoby ludzkiej.

Etyki personalistyczne ukazują jasno fakt moralny, iż nie istnieje wolność 
„pomimo sumienia” czy też wolność „obok sumienia”. Podkreślają one także 
i to, że tak samo jak nie można sumienia oderwać od prawdy, tak również nie 
można oderwać wolności od normatywności. Prawdziwość i normatywność 
sumienia wzajemnie się warunkują i wypełniają. Prawda sumienia pozwala 
przyjąć normatywność w duchu wolności. Aprobata normatywności moralnej 
w przestrzeni sumienia nie jest formą ograniczania czy zniewalania człowieka. 
To prawda gwarantuje człowiekowi wolność wyboru i działania w przestrzeni 
afiliowanej w jego sumieniu normatywności. Analiza natury samego sumie-
nia i normatywności, która z kolei związana jest ze światem wybieranych 
przez człowieka wartości, odsłania również prawdę o ludzkiej wolności. Poza 
sumieniem nie mamy niczego, co człowiek mógłby przywołać na ostatecznego 
świadka swojego działania i co mogłoby o nim samym dogłębnie świadczyć. 
Mówiąc nieco inaczej, człowiek jest zdany na świadectwo swojego sumienia, 
ale i również na świadectwo o swoim sumieniu. 

Komunikacja medialna jest tą przestrzenią, gdzie ujawnia się owo podwójne 
świadectwo sumienia. Z jednej strony, wszelkie ludzkie działanie w przestrzeni 
mediów związane jest wartościowaniem dokonującym się w sumieniu każdego 
z uczestników medialnych działań, a z drugiej strony, działanie to odsłania 

151 P. Valadier, Pochwała sumienia, dz. cyt., s. 112.
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stan ludzkich sumień, jest świadectwem o sumieniach ludzi komunikują-
cych dobro albo zło. To podwójne świadectwo sumienia pokazuje przestrzeń 
mediów jako przestrzeń urzeczywistniania się wartości, a więc również jako 
przestrzeń moralną. Świadectwo sumienia „utrwala” niejako etyczny wymiar 
przestrzeni mediów, bez którego nie może być jakiejkolwiek w pełni sensownej 
komunikacji wartości, a tym samym realizacji prawdziwego człowieczeństwa. 
„Normy logiki ani też normy estetyki – pisze Wojtyła – nie mają takiego wpły-
wu na człowieka, nie są bowiem – jak trafnie zauważył Arystoteles – normami 
działania, czynu, ale tylko normami wytwarzania. W ich polu widzenia nie 
stoi sam człowiek jako osoba, ale tylko wytwór człowieka, jego dzieło152”. 

Normy moralne bywają czasem ujmowane w sposób schematyczny, przez 
pryzmat natury i funkcjonalności wszystkich innych norm. Taki mechanizm 
prowadzi w  konsekwencji do naruszenia lub przekreślenia samej natury 
i tożsamości norm moralnych. Sięgają one bowiem do centrum osobowo-
ściowego człowieka. Nie odnoszą się jedynie do działania ludzkiego w jego 
zewnętrznych wymiarach, ale obejmują całego człowieka jako osobę dzia-
łającą. W różnych orientacjach etyki mediów mamy do czynienia z analizą 
etyczną samych skutków działania, wartościowaniem etycznym samych 
dzieł medialnych, analogicznie do analiz estetycznych czy poznawczych dzieł 
człowieka. Takie zawężone, funkcjonalne wartościowanie możemy spotkać 
w wielu deontologiach medialnych, traktowanych czasem jako prakseologia 
działań medialnych. Konsekwencją takich ujęć jest utożsamienie – do pew-
nego stopnia – norm etycznych z normami estetycznymi, obyczajowymi, 
pragmatycznymi czy normami prawnymi153. „Dzieło [człowieka – przyp. 
M.D.] może być rozpatrywane pod kątem właściwości prawdy lub piękna, 
będzie wtedy prawdziwe lub fałszywe (błędne), będzie piękne lub brzydkie. 
Jednakże taka kwalifikacja dzieła, wytworu, poza którym stoi również cały 
świat norm, nie jest tym samym, co kwalifikacja lub dyskwalifikacja samej 
osoby. W niej też tylko urzeczywistnia się owo spełnienie, które odpowiada 
ontologicznie samej strukturze osoby. Osoba spełnia siebie przez swój czyn, 

152 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 164.
153 Por. szerzej np.: Medienethik. Ein Arbeitsbuch, Hrsg. A. Greis, G.W. Hunold, K. Koziol, Tübin-
gen–Basel 2003; K. Wiegerling, Medienethik, Stuttgart 1998; R. Leschke, Einführung in die Medi-
enethik, München 2001; Medien und Ethik, Hrsg. M.  Karmasin, Stuttgart 2002; Kommunika-
tions- und Medienethik, dz.cyt.; Media ethics: issues and cases, eds. Ph. Patterson, L. Wilkins, Boston 
2002; C.C. Fink, Media ethics, Boston 1995; M. Kieran, Media ethics: a philosophical approach, 
Westport 1997; Media ethics, eds. M. Kieran, London–New York 1998; Ch.G. Clifford, C.J. Ber-
trand, Media ethics: cases and moral reasoning, New York 1998; C.J. Bertrand, Media ethics and 
accountability systems, New Brunswick 2000; Ethics and media culture: practices and representations, 
eds. D. Berry, Oxford–Boston 2000; Media and ethics: principles for moral decisions, eds. E.E. Engle-
hardt, R.D. Barney, R.C. Solomon, Wadsworth 2002.
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uzyskuje właściwą sobie pełnię jako osoba czy też postać – jest to właściwie 
owa postać samo-spełnienia i samo-posiadania154”. Personalistyczna etyka 
mediów ukazuje podstawy integralnego wartościowania działań człowieka 
w przestrzeni mediów nie tylko od strony zewnętrznych skutków i dzieł 
medialnych, ale przede wszystkim od strony osobowego, wewnętrznego zaan-
gażowania się człowieka w swoje działanie, dokonujące się w jego sumieniu.

Prawdziwość sumienia jako gwarancja szacunku 
dla prywatności człowieka

Podsumowując, należy stwierdzić, że istnieją w przestrzeni mediów takie sytu-
acje, w których rzeczywiście nie jest łatwo poznać wartość etyczną jakiegoś 
działania medialnego i trudno rozstrzygnąć, co w konkretnym położeniu 
należy czynić, a czego należy unikać. Dotyczy to zarówno kwestii społecz-
nych, typowo medialnych, jak i indywidualnych spraw ludzkich związanych 
z komunikacją interpodmiotową. Człowiek staje raz po raz wobec koniecz-
ności podjęcia decyzji w swoim sumieniu. Dlatego, aby nie popełnił błędu, 
musi on nieustannie odnosić kryteria swego wartościowania i działania do 
odkrywanej prawdy o sobie i całym kontekście osobowym swojego działania. 
Wolność człowieka, stanowiąca podstawę i manifestację decyzji sumienia, 
urzeczywistnia się w prawdzie i tylko dzięki niej staje się „prawdziwa”. Wydaje 
się, że coraz większym problemem dla człowieka w przestrzeni moralności 
nie jest samo poznanie prawdy o obiektywnych wartościach, czyli poznanie 
normatywności i powinności (gdyż personalistyczna etyka czy inne systemy 
etyczne w sposób wystarczający pomagają w tym poznaniu), ale problemem 
staje się „wierność” tym wartościom i ich praktyczne urzeczywistnianie. Mimo 
sprawdzonej już wielokrotnym doświadczeniem obiektywnym prawdy o war-
tościach, utrwalonej i zawartej w personalistycznej etyce i częściowo również 
w innych systemach etycznych, charakterystyczną cechą współczesnego ethosu 
jest chęć osobistego „sprawdzania” tego, czy każda decyzja sprzeczna z obiek-
tywnym porządkiem wartości jest zła i czy rzeczywiście rodzi zło. Dopiero 
po takich doświadczeniach, często przykrych i bolesnych w osobistych kon-
sekwencjach, wielu ludzi dochodzi do przekonania, iż własna decyzja sumie-
nia była błędna, a konsekwencje działań złe. Ta chęć posiadania absolutnej 
autonomii w decyzjach sumienia kosztuje czasem człowieka bardzo wiele. 
W przestrzeni ludzkiego ethosu pojawiają się jednak ciągle propozycje „zerowej 

154 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 164.
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opcji etycznej”, czyli projekty takich etyk i koncepcje takich moralności, 
w których człowiek rozpoczyna poszukiwania etyczne albo w oparciu o błędne 
założenia, albo w założonej etycznej pustce. Przykładowo staraliśmy się poka-
zać, iż w postmodernistycznej refleksji nad moralnością – żeby nie powiedzieć: 
w etykach ponowoczesnych – pojawia się już u samych podstaw tych refleksji 
błędne rozumienie samego człowieka i człowieczeństwa, a w konsekwencji 
niewłaściwe rozumienie roli sumienia oraz błędne rozumienie powinności. 
W naszych personalistycznych analizach opieramy się na założeniu, iż „praw-
dziwość” jest kluczem rozumienia powinności, celów i wartości. Ludzkie 
sumienie będzie o tyle czynnikiem „personalizującym” życie moralne i będzie 
chronić prywatność człowieka, o ile wolność osoby jest i pozostanie przypo-
rządkowana do prawdy155. Przestrzenią takiej komunikacji wolności i prawdy 
jest ludzkie sumienie, które o tyle będzie wypełniać w przestrzeni mediów, 
w oparciu o jakąkolwiek etykę medialną, swoją rolę właściwego regulatora 
ludzkiego działania komunikacyjnego – rolę bezpośredniej i najbliższej instan-
cji wartościowania etycznego wszelkiego ludzkiego działania, o ile zakorzeni 
się w prawdzie o dobru i celowości człowieka oraz będzie wyrażać w swoich 
sądach prawdę o jego wartości i godności. Tylko prawdziwe sumienie będzie 
skutecznym gwarantem szacunku dla dóbr osobistych człowieka, tworzących 
jego sferę prywatności.

155 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 174 n.
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5.  
Antropologiczne podstawy 

prywatności

Prywatność integralną częścią godności 
człowieka

Uspołecznienie człowieka i jego prywatność – to dwa szerokie sposoby reali-
zacji człowieka, jego rozwoju, doskonalenia osobowego i spełniania czło-
wieczeństwa. Człowiek – jako człowiek – staje się „bardziej człowiekiem”156 
w dwóch komplementarnych obszarach swego życia: w wymiarach społecz-
nych i w wymiarach swej „wewnętrzności”, intymności i prywatności. Patrząc 
zaś od strony negatywnej – trzeba powiedzieć, że człowiek pomniejsza się, 
a nawet degraduje się w swym człowieczeństwie najpierw poprzez złe relacje 
społeczne, a następnie poprzez złe „użycie” swej prywatności. W tym ostatnim 
wypadku złe „uspołecznienie” prowadzi do licznych patologii społecznych157, 
a złe użycie ludzkiej prywatności – do egoistycznej „prywaty”158. 

Problem jest poważny. Z jednej strony prywatność i – komplementarne 
do niej – dobre uspołecznienie stają się szansą doskonalenia osoby ludzkiej, 
a z drugiej te wymiary człowieczeństwa mogą stać się zagrożeniem. Chodzi 
o to, że „niepokój […] dotyczy zasadniczej i podstawowej sprawy: czy ów 
postęp, którego autorem i sprawcą jest człowiek, czyni życie ludzkie na ziemi 
pod każdym względem «bardziej ludzkim», bardziej «godnym człowieka»? Nie 
można żywić wątpliwości, że pod wielu względami czyni je takim. Pytanie 
jednak, które uporczywie powraca, dotyczy tego, co istotne: czy człowiek 
jako człowiek w kontekście tego postępu staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, 
bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, 
bardziej otwarty na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabszych, 
bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim?159”.

156 Zobacz szerzej na ten temat m.in.: Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis” (RH), Watykan 
1979, nr 15–17.
157 Por. szerzej m.in.: I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2010.
158 Por. m.in.: J. Petry-Mroczkowska, Siedem grzechów głównych, Kraków 2014.
159 RH, nr 15.
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Konsekwencją rozumienia człowieka jako osoby jest uznanie jego osobo-
wej godności. Godność osoby jest następstwem jej intelektualnego charakteru 
i wolności osobistej. „Wśród innych bytów samodzielnych tylko osoba zostaje 
rozpoznana przez inne osoby jako ich równorzędny partner […]. W rozpo-
znaniu i ukształtowaniu w ten sposób relacji osobowej ujawnia się aksjologia 
osoby ludzkiej, inaczej mówiąc: jej wartość, którą właśnie nazywamy god-
nością przysługującą jedynie osobie”160. Dzięki godności człowiek znajduje 
w niej swoje wypełnienie związane z oceną etyczną wolnego i świadomego 
działania: ja działam, ponieważ świadomie tego chcę i ja ponoszę za to odpo-
wiedzialność etyczną. „Tylko wtedy czyn ludzki może być moralnie dobry 
lub zły, gdy człowiek, spełniając czyn, poznaje jednocześnie jego znaczenie 
i chce czyn spełnić. Stąd człowiek w swoim osobowym działaniu staje się 
punktem wyjścia, zasadą swojego ludzkiego czynu i  jako taki jest równo-
cześnie odpowiedzialny za moralność tego czynu. Co więcej, w kontekście 
zależności człowieka od prawdy i świata wartości każda decyzja dotycząca 
czynu ludzkiego oraz każdy czyn mają wymiar aksjologiczny, czyli związane 
są z wartościowaniem etycznym. Człowiek jako podmiot działania staje się 
podmiotem wartościowania moralnego swoich czynów”161.

Dlatego można powiedzieć, że wszelkie uspołecznienie i wszystkie obszary 
tak zwanej prywatności antropologicznie zasadzają się na fakcie godności oso-
by ludzkiej162. Taka też jest podstawa antropologiczna zarówno prywatności, 
jak i uspołecznienia. Bliska jest w takim ujęciu antropologia Wojtyły z kryte-
rium godności osoby ludzkiej. Chodzi o to, że antropologia Wojtyły stanowi 
opis istoty i istnienia człowieka. Swą antropologię buduje on w perspektywie 
aksjologiczno-etycznej, a w jego etyce widać wymiar ontologiczno-antropo-
logiczny. Aksjologiczne rozumienie człowieka i  jego prywatności musi być 
zakorzenione w ontologicznym pojmowaniu osoby i jej niepowtarzalności. To 
owa niepowtarzalność osoby wyznacza granice wszelkiej dobrej prywatności. 
Jest to prymat ontologii nad aksjologią163. Dotyczy to zarówno wszelkich 
przejawów uspołecznienia, jak i wszelkich przejawów prywatności ludzkiej. 
Pomocny może nam tutaj być obraz człowieka i  jego godności, jaki został 

160 M. Drożdż, Osoba i media…, dz. cyt., s. 50.
161 Tamże, s. 50–51.
162 Por. T. Biesaga, Wartość życia w ujęciu personalistycznym, „Seminare” 2003, nr 19, s. 162–172; 
M. Sadowski, Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa, http://www.biblioteka-
cyfrowa.pl/Content/ 21952/002.pdf (15.11.2015).
163 Por. K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, „Roczniki Filozoficzne” 1981, t. 29, nr 2, 
s. 11.
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wypracowany przez personalizm. Prywatność i uspołecznienie są nieodłączne 
od teorii uczestnictwa164. 

Prywatność jako indywidualność

Chodzi o to, że każdy człowiek jest niepowtarzalny. Mimo licznych podo-
bieństw do innych osób każdy jest kimś zupełnie wyjątkowym. To także 
„upoważnia” go do posiadania tego, co nazywamy prywatnością. Pamiętajmy, 
że zanim termin „osoba” znalazł zastosowanie w antropologii (teologicznej, 
filozoficznej, kulturowej), użyty został w prawie rzymskim na oznaczenie 
tego, co dziś nazywamy osobowością prawną. W tym znaczeniu występuje on 
w pismach prawnika rzymskiego Ulpiana. Począwszy od III-IV wieku termin 
ten pojawia się w dyskusjach teologicznych na temat bóstwa i człowieczeń-
stwa Chrystusa. Używany jest jednak początkowo niechętnie ze względu na 
swe teatralne koneksje, tzn. z obawy przed sprowadzeniem Osób czy Osoby 
Boskiej do rzędu „odgrywania” ról165.

Przypomnijmy też, że momentem decydującym w rozumieniu termi-
nu „osoba” także w zastosowaniu do człowieka jest dzieło Boecjusza (†526) 
Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi. W traktacie tym Boecjusz sformułował 
klasyczną definicję osoby, powtarzaną i wyjaśnianą do dzisiaj: osoba jest to 
jednostkowa substancja natury rozumnej (rationalis naturae individua sub-
stantia)166. Nas interesuje teraz przede wszystkim owa „indywidualność”. 
Może ona (i powinna) być też rozumiana jak podstawa dobrej „prywatności”. 
Każdy bowiem człowiek staje się człowiekiem poprzez rozwój i doskonale-
nie samego siebie. Doskonali tym samym własną niepowtarzalność i własną 
indywidualność.

Prywatność nie może w żaden sposób niszczyć indywidualności, ale ma ją 
rozwijać i doskonalić. Nie powinna też zabijać dobrego uspołecznienia. Cho-
dzi o to, że prywatność to nie jest jakiś „zamknięty świat”, świat rozczarowu-
jący i alienujący ludzi. Nie jest to też świat niemożliwych do przezwyciężenia 
„konieczności” i „przymusów”. Prywatność warto rozumieć przez kategorię 

164 Por. K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny, w: Aby Chrystus się nami posługiwał, red. K. Wojtyła, 
Kraków 1979, s. 430–432; K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 11 n. Por. szerzej: J. Galaro-
wicz, Człowiek jest osobą…, dz. cyt., s. 22–24, 49–54.
165 Por. R. Guardini, Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, Kraków 1969; 
s. 27 n. A. Rodziński, Osoba i kultura, Warszawa 1985.
166 Boecjusz, Przeciw Eutychesowi i  Nestoriuszowi III, w: Traktaty teologiczne, tłum. R.  Bielak, 
A. Kijewska, Kęty 2007, s. 122–123. Por. A. Drożdż, Obszary wolności człowieka, Lublin 2001 
(mps), s. 44 n.
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szczęścia. Prywatność – to szczególny obszar budowania „mojego” szczęścia. 
Prywatność jest „sposobem istnienia” człowieka, tak jak sposobem istnienia 
stają się życiodajne relacje międzyosobowe. Indywidualność i związana z nią 
prywatność polega na tym, że „inny” człowiek, nawet kochany, nie może zająć 
mojego miejsca. 

Prywatność i wartość czasu

Doświadczenie ludzkie mówi nam, że wtedy, gdy przeżywamy prywatność, 
wówczas „mamy czas dla siebie”. To samo potwierdzają badania socjologiczne 
i psychologiczne. Człowiek doświadcza istnienia w czasie. Jest to doświadcze-
nie o charakterze uniwersalnym. Istnieją jednak dwa zasadniczo odmienne 
sposoby doświadczania czasu i nas samych w czasie. W jednym z nich wydaje 
się, że to, co „naprawdę” istnieje, to my sami, i że wszystko inne jest pochod-
ne od nas. W drugim zaś ujęciu, przeciwnie, czas i dokonujące się w nim 
przemiany stanowią jedyną rzeczywistość, my natomiast jakbyśmy zupełnie 
ulegali unicestwieniu w tych przemianach167.

Zarówno prywatność, jak i uspołecznienie wpisują się w historię ludzkiej 
egzystencji168. Egzystencja ludzka jest nieuchronnie wpisana w przeżywanie 
czasu. „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy 
pod niebem…” (Koh 3,1–8). Historyczność człowieka – i świadomość tej 
historyczności – wyróżnia go ze świata innych stworzeń. To samo dotyczy 
moralności ludzkiej z jej prywatnością i uspołecznieniem.

Prywatność i  uspołecznienie są także rzeczywistością iście moralną. 
Moralność ludzka – jak zakładał już św. Augustyn – jest warunkowana przez 
przeszłość, teraźniejszość, ale także przez przyszłość człowieka (Wyznania XI, 
14,17). Przeżywanie czasu historycznego decyduje o jakości moralnej ludzkich 
myśli, czynów i stylów życia. Tak jak nie ma człowieka, tak też nie ma i nie 
może być moralności ludzkiej poza czasem i poza historią. Moralne „biogra-
fie” są zawsze historyczne. Oznacza to, że „czasy są takie, jakimi moralnie są 
ludzie”: dobre albo złe. Oznacza to też konieczność odpowiedzialności za dar 
czasu.

Człowiek – każdy w inny sposób – przeżywa swój czas. Może przeżywać 
„swój czas” w sposób bardzo różny: bezładnie, chaotycznie i przypadkowo, 

167 Szersze analizy na ten temat prowadzi: R. Ingarden, Książeczka o człowieku, dz. cyt., s. 41–56.
168 Por. szerzej: A. Drożdż, Historia i przeżywanie ludzkiej moralności, w: Historia, teologia, tradycja. 
Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krętoszowi w  65. rocznicę urodzin, 
Katowice 2014, s. 200–220.
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ale może go przeżywać również niezmiernie odpowiedzialnie. Dla ludzkiej 
świadomości ważne są też „perspektywy czasu”. Z perspektywy na przykład 
„dłuższego czasu” lepiej widać „jakość” ludzkiego życia. Lepszy jest też ogląd 
minionych zjawisk, doświadczeń, widzianych jako całość „ku wieczności”. 
Spośród różnorodności fenomenów dziejowych na czoło wybijają się przeżycia 
klęsk, katastrof, ale też ludzkich czynów heroicznych. Mówi się, że „historia 
jest nauczycielką życia”, ale również prawdą jest to, że niewielu umie i chce 
z tej nauki korzystać.

Trzeba przypomnieć, że istnieje ważna funkcja czasu związana szczególnie 
z przeżywaniem prywatności ludzkiej. Chodzi o to, że w stałym biegu i nie-
ustannej nowości czasu czujemy się wciąż tym samym człowiekiem. Zwłaszcza 
w prywatności odnawiamy w sobie owo pierwotne poczucie, że i w przyszłości 
pozostaniemy sobą. Tożsamość „mnie” oznacza przy tym dwie różne spra-
wy. Po pierwsze, że w ciągu całego mego życia jestem jednym indywiduum 
oraz – po drugie – że w ciągu tegoż życia pozostaję tym samym człowiekiem 
w pełnej swej, jakościowo niezmiennie określonej naturze. Obie te sprawy są 
nierozłącznie z sobą związane. W całości, którą jestem, wyróżniają się w bez-
pośrednim doświadczeniu zmienne, wciąż nowe przeżycia świadome. Istnieją 
zatem w doświadczeniu prywatności zmienne stany i procesy psychiczne, 
które powodują, iż pozostaję wciąż sobą. „I w tym poczuciu bycia sobą w ciągu 
całego mego życia nie przeszkadza mi też wcale ani samo dokonywanie się 
nawet głębokich i wielostronnych przemian w mej strukturze psychicznej 
i w mym ciele, ani też świadomość, że takie przemiany się dokonały. Czasem 
wprawdzie, gdy zaszłe i uświadomione zmiany są bardzo doniosłe i gdy zwłasz-
cza dokonały się w odległej przeszłości, może się zdarzyć, że staję się sam sobie 
obcy, że przestaję się z sobą solidaryzować, że się sobie przeciwstawiam i ostro 
siebie sądzę, co więcej, że przestaję siebie z przeszłości rozumieć. Ale wszystkie 
te zjawiska nie naruszają w niczym mego mniej lub więcej wyraźnego poczucia 
bycia sobą, bycia tym samym, co niegdyś”169.

Szczególnie mocno „czas prywatności” jest nam potrzebny, żeby doświad-
czyć tego, iż „ja jako człowiek z wszystkimi mymi pierwotnymi i trwałymi, 
jak też ze zmieniającymi się własnościami i stanami, jestem i czuję się istotą 
realną i jakby w wyższym stopniu realną, niż moje przeżycia. Ja jestem miano-
wicie wedle tego poczucia trwałym bytem, natomiast przeżycia moje są tylko 
przejściowymi uzewnętrznieniami, przejawami mnie samego. Ja sam stanowię 
źródło i ostateczne podłoże przeżyć, które ze swej strony są czymś we mnie 
ugruntowanym, ode mnie pochodnym, które są – innymi słowy – «moimi» 

169 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, dz. cyt. 42–43.
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przeżyciami170”. Ostatecznie chodzi o to, że moja prywatność – z antropolo-
gicznego i z etycznego punktu widzenia – staje się dla mnie doświadczeniem 
mojej tożsamości. A dzieje się to wszystko pod osłoną intymności osobistej 
oraz prawa do prywatnej wolności zgodnie z prawdą171.

Prywatność i ład w życiu ludzkim

Prywatność określa się dosyć często – i to nie tylko z antropologicznego punk-
tu widzenia – mianem budowania ładu we własnym życiu172. To prawda, 
że z pojęciem „ładu” mamy też do czynienia we wspólnotowym życiu, ale 
wszystko zaczyna się od ładu sumienia. Ten zawsze jest osobowy, intymny 
i wewnętrzny173. Można powiedzieć, że jest to ordo osób (z więzami pokolenio-
wymi), ordo wartości, ordo norm moralnych i norm zachowań, ordo kultury 
narodowej itp. Jest to ordo bliskości osobowej. Patrząc z nieco innej strony, 
widzimy, że istota prywatności otwiera nas na wymiary społeczne. Wszystko 
to zawiera się w różnorodności wzajemnych oddziaływań między indywi-
duami, które daną społeczność (rodzinną, grupową, narodową, społeczną) 
stanowią. Społeczeństwo w najszerszym sensie istnieje w sposób oczywisty 
tam, gdzie wielość indywiduów wchodzi we wzajemne relacje174.

Trzeba powiedzieć, że prywatność – z  antropologicznego i  etycznego 
punktu widzenia – jest ważnym egzystencjalnym „doświadczeniem pokoju” 
człowieka. Trzeba tym słowom o pokoju w prywatności nadawać coraz to 
głębsze wymiary. Wewnętrzną siłą tworzącą pokój w prywatności (potocz-
nie nazywa się to „świętym spokojem”) jest ład antropologiczny i etyczny. 
„Ład, jako podstawa pokoju, miał panować we wszechświecie i w każdej jego 
cząstce, nie wykluczając ludzkich społeczeństw. […] Trzeba, żeby człowiek 
był uporządkowany wewnętrznie (w sumieniu) i  jako taki patrzył daleko 
w dzieje, aby zrozumiał, że wyzwolona energia atomowa powinna się stać 
błogosławieństwem narodów, a nie narzędziem samobójstwa. Kto będzie wal-
czył bombą atomową, od bomby atomowej zginie, a kto przeniesie atomową 
energię do warsztatu pracy, stworzy nowy okres w rozwoju ludzkiej kultury. 

170 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, dz. cyt.
171 Por. szerzej: K. Michalski, Spotkania z prawdą, Kraków 1982, s. 9 n.
172 Por. G. Samek Lodovici, The Role of God in Aquinas’ ethical thought: can an atheist be moral?, 
https://www3.nd.edu/~maritain/jmc/ti03/eSamek.htm (15.11.2015).
173 Por. szerzej: Z. Wanat, Sumienie w blasku Prawdy, Toruń 2012, s. 179 n.
174 Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej, Kraków 2010, s. 11 (zob. 
podaną tam literaturę D. Simmla).
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W sercu ludzkim rodzi się miłość lub nienawiść, pokój lub – wojna, twórcza 
praca lub furia niszczycielska”175.

Miliony ludzi tęsknią do pokoju osobistego i społecznego, także mię-
dzynarodowego, ale każdy człowiek i każda społeczność niesie ze sobą swoje 
własne wewnętrzne życie. Nie można z inną miarą przystępować do pokoju 
społecznego i międzynarodowego, a z inną do wewnętrznego – w tym pry-
watnego. Prywatność staje się „bazą” dla spokojnego życia i jego podstawo-
wym – jak się to mówi w dzisiejszych naukach społecznych – „kontekstem 
rozwoju”176. Prywatność, będąca źródłem pokoju, nie może być byle jaka, 
ale zawsze musi być „uporządkowana”. Można powiedzieć, że istnieje pokój 
łatwy i pokój pracowity, ale tym samym błogosławiony i radosny. Łatwym 
jest pokój, który każdego usypia. Pracowitym jest natomiast ten, który jest 
owocem mądrości, sprawą sprawiedliwości i miłości. Opiera się on na ładzie 
(ordo) jako na jedynej swej podstawie. Przypomnijmy, że Arystoteles widzi 
ład, prywatność i  indywidualność ludzką „nade wszystko w postępowaniu 
i w dociekaniach teoretycznych w zgodzie z wymogami dzielności. Czło-
wiek zmiany losu znosić będzie w sposób najszlachetniejszy i ze wszech miar 
odpowiedni jako prawdziwie dzielny człowiek, o niewzruszonych zasadach, 
bez przygany177”. Arystoteles, myśląc o „ładzie w życiu ludzkim”, mówi też 
o „związku między życiem szczęśliwym i losem ludzi bliskich”. Pisze między 
innymi: „Co się zaś tyczy losu potomstwa i wszystkich w ogóle bliskich, to 
pogląd, jakoby los ten nie miał żadnego wpływu na szczęśliwość, wydaje się 
zbyt oschły i sprzeczny z potocznym mniemaniem […]. Jeśli więc podobnie 
jak spomiędzy własnych niepowodzeń jedne posiadają pewną wagę i znaczenie 
w życiu, inne zaś łatwiejsze są do zniesienia, tak też ma się rzecz z niepowo-
dzeniami wszystkich bliskich […]178”. To wszystko najmocniej oddziałuje na 
przeżywanie najpierw naszej prywatności i dopiero następnie na przeżywanie 
naszych relacji z pozostałymi ludźmi.

Prywatność jako wolność zagwarantowana

Prywatność jako wartość jest dzisiaj wolnością „zagwarantowaną” przede 
wszystkim prawnie. Jest ona nie tylko „prawem człowieka”, ale także obszarem 

175 K. Michalski, Spotkania z prawdą, dz. cyt., s. 128–129.
176 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej, dz. cyt., s. 11 n.
177 Arystoteles, Etyka nikomachejska, I, 10, 1100, tł. pol. i kom. D. Gromska, Warszawa 1996.
178 Arystoteles, Etyka nikomachejska, I, dz. cyt.
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licznych możliwości wypełniania tej wolności osobistej. Wiemy, że słowo 
„wolność” jest jednym z najczęściej używanych i aprobowanych społecznie 
pojęć. Wiemy też, że jednocześnie jest tym słowem, które podlega dziś licz-
nym deformacjom i przeinaczeniom. „Nie ma żadnej innej idei – jak napisał 
myśliciel, który w dużej mierze do tego zawirowania się przyczynił – o której 
tak ogólnie byłoby wiadomo, że jest ona nieokreślona, wieloznaczna i wydana 
na pastwę największych nieporozumień i z tego względu rzeczywiście pozo-
stająca w mocy, jak idea wolności”179. Koncepcja wolności – jak podkreśla 
w jednym ze swoich słynnych twierdzeń Hegel – pojawiła się na świecie wraz 
z chrześcijaństwem, które przyznało jednostce wartość absolutną ze względu 
na jej tożsamość jako dziecka Bożego180. „Od czasów Kartezjusza, poprzez 
rewolucję francuską, wyrasta w Europie system filozoficzny oparty na antro-
pocentryzmie, zgodnie z którym historia jest procesem emancypacji człowieka 
z okowów jakiejkolwiek formy przekonań religijnych, moralnych, kultural-
nych, społecznych”181. Wspólnym mianownikiem rozmaitych sformułowań 
filozoficznych, politycznych, ekonomicznych i społecznych współczesnego 
pojmowania wolności jest dążenie do samowyzwolenia człowieka od wszyst-
kich czynników, które mogą ograniczać jego dążenie do osobistej wolności. 
W tym znaczeniu wolność rozumiana jest jako absolutna niezależność, którą 
człowiek zdobywa za pośrednictwem swoich własnych poczynań, respektując 
jedynie siły natury i potęgę prywatności działań.
Dokumentem niejako programowym dla tej koncepcji jest Deklaracja praw 
człowieka i obywatela z 26 sierpnia 1789 r.182. Proklamuje ona w sposób uro-
czysty „prawa człowieka przyrodzone, niezbywalne i święte”, wymieniając 
przede wszystkim wolność i równość. Wolność, zgodnie z art. 4 przywołanego 
dokumentu, „oznacza możność czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym”: 
korzystanie ze swoich praw ma zatem określone granice, które mają zabez-
pieczać pozostałych członków społeczeństwa przed naruszeniem ich własnych 
praw183. Granice te, jak precyzuje Deklaracja, „mogą być określone wyłącznie 

179 Zobacz szerzej: W.F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, tł., wstęp i kom. F. Nowicki, War-
szawa 1990, s. 493.
180 Por. P. Moskal, Wolność w prawdzie, w: Człowiek sumienia, red. J. Guzowski, Olsztyn 1997, 
s. 34.
181 R. De Mattei, Dyktatura relatywizmu, Warszawa 2009, s. 86.
182 Deklaracja praw człowieka i obywatela z 29 sierpnia 1789 roku, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt /
konst/francja-18.html (15.11.2015).
183 Art. 4 brzmi w całości następująco: „Wolność polega na możności czynienia wszystkiego, co nie 
szkodzi drugiemu; w ten sposób wykonywanie praw naturalnych każdego człowieka nie ma innych 
granic niż te, które zapewniają korzystanie z takich samych praw innym członkom społeczeństwa. 
Granice te może określać tylko ustawa” (Deklaracja praw człowieka i obywatela z 29 sierpnia 1789 
roku, dz. cyt.).
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w ustawach”, które w myśl art. 6 są wyrazem „woli powszechnej”. Pośrednio 
Deklaracja przyczyniła się do rozpowszechnienia liberalnej koncepcji wolności 
wyrażanej niemal w sakralizowaniu wolności i prywatności. Deklaracja praw 
stwarza każdemu człowiekowi możliwość postępowania i czynienia tego, co 
chce, a zatem także działania na swoją niekorzyść, czy niezważania lub wręcz 
negowania każdego porządku naturalnego albo moralnego, z jednym tylko 
zastrzeżeniem: by nie naruszał wolności indywidualnej i prywatności innych 
ludzi. „Mamy tu do czynienia z «westfalską» koncepcją wolności, w której 
wolność poczyna się z aktu woli jednostkowej lub powszechnej i jest w rze-
czywistości wynikiem równowagi interesów osiągniętej na bazie stosunków 
społecznych za pośrednictwem prawa”184. Oznacza to stan wahania pomiędzy 
dwiema formami całkowitego indywidualizmu, które prowadzą do niemal 
„uświęcenia” tego, co jest prywatne i do indywidualizmu sytuacyjnego.
Patrząc na te i tym podobne opinie krytycznie, trzeba powiedzieć, że wol-
ność ma swoje źródło w duchowej naturze człowieka, niezależnej od praw 
rządzących materią. Dowodem na to, iż człowiek posiada w sobie pierwiastek 
duchowy, są jego zdolności do poznania i umiłowania rzeczy niematerialnych. 
Wolność jest taką właśnie koncepcją uniwersalną, która może być odkryta 
i analizowana jedynie przez umysł zdolny do wzniesienia się ponad okowy 
materii. Wolnym może być ten tylko, kto potrafi swoją wolność rozważać, 
rozumieć jej znaczenie, pragnąć jej, a wreszcie o nią walczyć. Dzięki darowi 
wolności człowiek jest przyczyną i siłą sprawczą swoich dzieł, a przez to uczest-
niczy w przyczynowości wyższej. Personalizm pojmuje ten aspekt wolności jako 
„współuczestniczącą kreatywność”. Dzięki wolności człowiek jest przyczyną 
swoich działań i autorem swoich zamysłów. W prywatności zaś może czynić 
niemal wszystko, byleby nie naruszał indywidualności i prywatności innych.
Będzie to możliwe jedynie wówczas, gdy wolność ludzka będzie „wolnością 
w prawdzie”. Prawda bowiem nigdy nie zniewala wolności (a więc i konse-
kwentnie – indywidualności i prywatności). Podejmując zagadnienie „wol-
ności w prawdzie”, posługujemy się klasyczną (korespondencyjną) koncepcją 
prawdy: jakiś sąd jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy jego treść odpo-
wiada obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Nie posługujemy się natomiast 
tzw. nieklasycznymi koncepcjami prawdy: koherencyjną (wedle której za 
prawdziwy należy uznać ten sąd, który jest zgodny z wcześniej przyjętymi 
założeniami); pragmatyczną (pragmatystyczną, utylitarystyczną – zgodnie 
z którą te sądy są prawdziwe, które umożliwiają skuteczne działanie); konwen-
cjonalistyczną (konsensualną), wedle której prawdą jest to, na co się zgadza 

184 R. De Mattei, Dyktatura relatywizmu, dz. cyt., s. 87.
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ogół lub przynajmniej większość ludzi. Gdy chodzi o wolność, mamy na 
myśli tzw. wolność wewnętrzną, wolność woli, która ujawnia się w decyzji 
i  jest sposobem ludzkiego działania. Autentyczna wolność zewnętrzna, tj. 
wolność polityczna, społeczna, gospodarcza itd., jest poniekąd funkcją wol-
ności wewnętrznej185.
Wolność w prawdzie otwiera człowieka na działania „zgodne z prawdą” nieza-
leżnie od jakichkolwiek korzyści. Jest to wolność, która zawsze stoi na straży 
dobra, niezależnie od tego, czy działam w „obszarze prywatnym”, czy też 
w przestrzeniach publicznych. Doskonałość domaga się tej dojrzałości w darze 
z siebie, do której powołana jest ludzka wolność. Wolność człowieka i prawo 
moralne, które jest powszechne, nie są ze sobą sprzeczne, ale przeciwnie – 
wzajemnie się do siebie odwołują186.

Szacunek dla prywatności wyznacznikiem jakości 
kultury i mediów

W podsumowaniu trzeba przypomnieć, że błąd antropologiczny (a jest nim 
wszelka niepełna wizja człowieka) prowadzi także w konsekwencji do wyna-
turzenia koncepcji zarówno prywatności, jak i koncepcji życia społecznego 
(wspólnotowego). Jak łatwo zrozumieć, istnieje związek między przesadną 
ewolucją eksponowania prywatności, a kryzysem wokół zagadnienia praw-
dy. „Zanik idei uniwersalnej prawdy o dobru, dostępnym poznawczo dla 
ludzkiego rozumu, w nieunikniony sposób doprowadził także do zmiany 
koncepcji sumienia: nie jest już ono postrzegane w swojej rzeczywistości pier-
wotnej, czyli jako akt rozumowego poznania dokonywany przez osobę, która 
w określonej sytuacji ma zastosować wiedzę uniwersalną o dobru i tym samym 
wyrazić swój sąd o tym, jaki sposób postępowania należy uznać tu i teraz 
za słuszny. Powstała tendencja, by przyznać sumieniu jednostki wyłączny 
przywilej autonomicznego określania kryteriów dobra i zła oraz zgodnego 
z tym działania. Wizja ta łączy się z etyką indywidualistyczną, według której 
każdy człowiek staje wobec własnej prawdy, różnej od prawdy innych. Indy-
widualizm, posunięty do skrajnych konsekwencji, prowadzi do zaprzeczenia 
samej idei natury ludzkiej”187. Prywatność zatem ma niewiele wspólnego 
z indywidualistycznymi doświadczeniami życia.

185 Por. P. Moskal, Wolność w prawdzie, dz. cyt., s. 35.
186 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor” (VS), Watykan 1993, nr 17.
187 VS, nr 32.
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Z przeprowadzonych analiz warto wysnuć trzy wnioski antropologiczno-
-etyczne. Pierwszy – dotyczy potrzeby budowania integralnej kultury ludzkiej, 
biorącej także poważnie pod uwagę istnienie tak zwanej prywatności ludz-
kiej. Słowo „kultura” jest bez wątpienia jednym z najbardziej wieloznacznych 
w dzisiejszych czasach pojęć. Zawiera ono w sobie niezwykle bogatą treść. 
Trudno ją w ogóle zdefiniować adekwatnie. Słowo to używane jest w różnych 
znaczeniach przez filozofów i historyków, etnologów i psychologów, socjo-
logów i teologów, a także w mowie potocznej. Mówi się nawet o swoistej 
„kulturze i kulcie prywatności”. Nic więc dziwnego, że specjaliści zajmujący 
się naukowo zagadnieniem kultury doliczyli się blisko dwustu jej definicji188. 
We wniosku warto podkreślić życiową prawdę, że ocalić dobrą prywatność 
to ocalić kulturę współczesną. To także ocalić człowieka. Ocalić człowieka 
to umiłować go dla niego samego. Przypomnijmy tu, że w historii ludzkości 
niewiele było epok, które w takim stopniu jak nasza naraziły na niebezpieczeń-
stwo człowieka – jego godność i kulturę, co ze smutkiem zauważa Hervé Car-
rier189. Prywatność może być bowiem albo kulturotwórcza, albo destrukcyjna. 
Niszczenie kultury, a nawet jej degradacja, związane jest z nieumiejętnym 
przeżywaniem wolności i prywatności. Wolność przecież to nie odwoływa-
nie się do instynktu, korzyści czy indywidualizmu etycznego. Jan Paweł II 
w książce Pamięć i tożsamość pisze, że „wolność jest dla miłości”. Wolność, 
choć jest wspaniałym darem i wartością, może być używana źle i dobrze. Nie 
ma wolności – nieustannie powtarzał papież – bez odpowiedzialności i umi-
łowania prawdy. „Wolność nie może prowadzić tylko do korzyści własnej. 
Najpełniejsze urzeczywistnienie znajduje ona bowiem w przykazaniu miłości 
Boga i człowieka, gdyż jest warunkiem miłości. Wolność jest człowiekowi 
dana i zadana, by ukazywała prawdę o dobru. Przez wolność człowiek jest 
zobowiązany do przyjęcia prawdy i jej realizowania. Jeśli wolność przestaje 
być związana z prawdą, a uzależnia prawdę od siebie, zmierza w linii prostej 
do różnego rodzaju ukrytych totalitaryzmów i wynikającego z nich samoznisz-
czenia. Chodzi też dzisiaj o totalitaryzm konsumistyczny”190.

Po drugie – prywatność jest dzisiaj często inspirowana przez hedoni-
styczne style życia. Warto w związku z tym wspomnieć, że kryzys człowieka, 
pociągający za sobą także kryzys kultury, dotyka w szczególny sposób społe-
czeństwa bogate, nastawione na konsumpcję, wyznające hedonizm i żyjące 

188 Zob. A.L. Kroeber, Istota kultury, Warszawa 1973.
189 H. Carrier, Ewangelia i kultury. Od Leona XIII do Jana Pawła II, tł. L. Kamieńska, Warszawa 
1990, s. 71.
190 Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 78 n.
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w konformizmie. Z powyższego można wnioskować, że bogactwo i zbytnie 
poczucie wolności prywatnej, przekształcające się w swawolę, „usypiają” czło-
wieka, każą mu zrezygnować ze zdrowej ambicji, w tym także ambicji bycia 
człowiekiem. 

Trzeci wniosek antropologiczny – to wniosek o potrzebie integralnego 
traktowania tego dobra, jakim jest ludzka prywatność. Konkludując, należy 
stwierdzić, iż obecność człowieka w świecie dokonuje się przez kulturę budo-
waną zawsze osobowo. Należy to rozumieć szeroko. Zarówno prywatność, jak 
i uspołecznienie wpływają bezpośrednio na całokształt ludzkiej działalności, 
o ile jest ona świadoma i wypływa z autonomii osoby. Także prywatność 
powinna być osobotwórcza. Kulturą jest wszystko to, czego człowiek nie 
otrzymał w formie gotowej od natury, ale co tworzy własnym wysiłkiem. 
Prywatność stanowi dziś jakiś konieczny – i to nie tylko z antropologicznego 
punktu widzenia – obszar dobrej, świadomej i wolnej twórczości. W prywat-
ności odnawiają się dzisiaj nowe obszary odzyskiwania własnej tożsamości 
i rozwoju osobistego. Odnawiają się także „siły” do rekonstrukcji relacji wspól-
notowych. Tylko świadomy i wolny człowiek może tworzyć dzieła naprawdę 
piękne, prawdziwe i dobre. Chodzi tutaj nie tylko o wolność zewnętrzną. 
Wolność twórcza jest bowiem domeną ducha, wnętrza, a więc osoby. Jest ona 
konieczna jako podstawa wszelkiego twórczego działania191. I w takim sensie 
stanowi także o istocie ludzkiej prywatności.

191 Por. A. Rodziński, Osoba i kultura, dz. cyt., s. 115–119; K. Ożóg, O prymacie wolności nad praw-
dą – wartościowanie w dobie postmodernistycznej, w: Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek 
wartości czy walka o wartość?, red. J. Mazur, Lublin 2007, s. 46–57.
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6.  
Aksjologiczne odsłony 

prywatności

Prywatność zakorzeniona w wartości człowieka

Prywatność jest wartością osobową i osobistą. Jest dobrem, które szeroko 
wykracza poza ujęcia tylko prawne czy kategorie socjologiczne192. W litera-
turze przedmiotu możemy dostrzec mnogość terminów odnoszących się do 
analizowanej problematyki. W obszar dobra prywatności wchodzą bowiem 
wszystkie osobiste doświadczenia ludzkie, rozwój człowieka; wchodzi cała 
sfera osobista, prawno-osobista, sfera własna, sfera intymności czy obszar 
tajności193.

W naturze ludzkiej zakodowane jest uniwersalne prawo naturalne, które 
jest niezbywalne i ma powszechną moc wiążącą. Z niego wywodzi się także 
prawo do prywatności. Sprawa ta wymaga dzisiaj szczególnego podkreślenia. 
Problem tkwi nie tyle w świadomości fundamentów tego prawa, ile raczej 
w praktycznej jego aplikacji. Teoretycznie powszechna wartość człowieka 
jest niekwestionowana. Praktyka mówi jednak często coś zupełnie innego. 
Prawo do prywatności należy do podstawowych naturalnych praw człowieka. 
Stąd wypływa fundamentalna odpowiedzialność za tę wartość. Nie możemy 
zapominać, że wszelkie problemy z prywatnością, jej rozumieniem i ochroną 
są zawsze problemami człowieka, a nie tylko samej prywatności jako wyizo-
lowanej wartości chronionej etycznie i prawnie. Integralne spojrzenie na 
człowieka zachowuje równowagę pomiędzy wartością człowieka i wartością 
jego prywatności.

Patrząc z  aksjologicznego punktu widzenia na prywatność, możemy 
z łatwością dostrzec, że jest ona (i powinna być) wartością racjonalną, dają-
cą się uzasadnić rozumowo. Doświadczenie ludzi pokazuje nam jednak, że 
prywatność może być przeżywana irracjonalnie. Aksjologia – w szerokim 
znaczeniu – w aspekcie teoretycznym zajmuje się analizą natury wartości 

192 Por. szerzej: P. Wąglowski, Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych, Warszawa 2009, s. 5 n.
193 Por. M.  Pryciak, Pojęcie prawa do prywatności, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Con-
tent/37379/011.pdf (15.11.2015).
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(tego, co cenne, dobre), a więc zagadnieniem, czym jest wartość, jaki jest 
jej charakter (subiektywny, obiektywny, absolutny, względny itp.), docieka-
niem źródeł i mechanizmów jej powstawania; w aspekcie systematyzującym 
i postulatywnym – podstawami i kryteriami wartościowania, klasyfikacją 
wartości. Myśląc o prywatności, zakładamy również, że człowiek–osoba ma 
możliwości (także poprzez swoją prywatność) budować i doskonalić swą hie-
rarchię wartości, wychodząc od osobistego doświadczenia najwyższego dobra, 
które uznaje summum bonum. Wszystkie bowiem wartości przeżywane przez 
człowieka–osobę mają swój status ontyczny, mają swe relacje z innymi bytami, 
sposobami ich poznawania i realizowania; zarówno w aspekcie socjologicz-
nym, psychologicznym, jak też szeroko rozumianej kultury.

Prywatność w kontekście wartości uniwersalnych

Nie można poważnie mówić o wartościach bez odniesienia do prawdy, dobra 
i piękna194. Tylko człowiek jako osoba pyta o prawdę, dobro i piękno. Tylko 
człowiek pyta o wartości z nimi związane. I tylko człowiek zdolny jest prze-
żyć te wartości, oceniając je jako prawdziwe, by potem przekazać je innym. 
Zajmując postawę realizmu poznawczego i odwołując się do myśli tomistycz-
nej, widzimy możliwość przeżycia wartości w tym, że człowiek jest bytem 
otwartym na świat i jako taki ma szansę dotrzeć do istoty rzeczy, ma szansę 
„myśleć prawdą bycia”. Takie podejście pozwala nam stwierdzić, że właśnie 
otwartość człowieka na świat warunkuje doświadczanie przez niego prawdy, 
dobra i piękna; warunkuje „przeżycie prawdy jako logosu bycia, jawności 
lub widoczności rzeczy samych w sobie w ich byciu takimi195”. Człowiek 
tylko dzięki temu, że – jako osoba – posiada zdolność źródłowego doświad-
czenia prawdy, dobra i piękna, posiada też zdolność dotarcia do istoty, do 
ujęcia „logosu bycia”. Ostatecznie prawda jest wartością i w pewnym sensie 
pierwotnym źródłem i ontyczną podstawą życia indywidualnego i społeczne-
go. Dzięki temu „logos bycia” prowadzi człowieka do odkrywania jawności 
samych rzeczy oraz do nieskrytości siebie samego i wszystkiego tego, co nas 
otacza196. Wszystko to rzutuje osobowo na całe humanum, a więc także na 

194 Zob. K. Aschenbrenner, The Concept of Value. Foundation of Value Theory, Dordrecht 1971; 
J. Gajda, Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność, Lublin 1997; C. Głombik, War-
tości, geneza, wielość, trwanie, Katowice 1995; M.A. Krąpiec, Uniwersalia, http://www.ptta.pl/pef/
pdf/u/uniwersalia.pdf (15.11.2015).
195 D. von Hildebrand, Fundamentalne postawy moralne, w: Wobec wartości, dz. cyt., s. 10.
196 Por. A. Siemianowski, Człowiek i prawda, Poznań 1986, s. 264 n.
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prywatność i na uspołecznienie. Z tego powodu konieczne jest nieustanne 
określanie relacji między etyką indywidualną i społeczną. Prywatność jest 
bowiem wpisana – poprzez wartości osobiste – i w jedną, i w drugą etykę. 
W przypadku relacji między etyką indywidualną a etyką społeczną, należy 
zasadniczo wystrzegać się dwóch nieporozumień, które wyłaniają się z tenden-
cji redukcjonistycznych. Po pierwsze – nie wolno redukować etyki społecznej 
do etyki indywidualnej i – po drugie – odwrotnie: redukować etyki indywidu-
alnej do społecznej. Wobec tych redukcjonistycznych tendencji, należy mocno 
podkreślać niezależne znaczenie obu perspektyw etyki. Dla etyki redukcja 
ta ma następujące konsekwencje: problemy społeczne rozwiązują się same 
przez się, kiedy poszczególne osoby działają dobrze i właściwie w sensie etyki 
indywidualnej. Społeczne konflikty są wyłącznie nagromadzeniem osobistych 
i międzyludzkich nieporozumień. Udoskonalenie stosunków społecznych 
wynika jakby automatycznie z poprawy osobistych działań. Takie redukcjo-
nistyczne stanowisko fałszywie pojmuje szczególną jakość i autonomiczne 
znaczenie wymiaru społecznego, którego nie można interpretować jako czystej 
sumy indywiduów197.

Wartość samodoświadczenia prywatności

Prywatność nie jest jakąś bliżej nieokreśloną „samotnią”. Nie jest też jakimś 
egoistycznym doświadczeniem samego siebie w swoim poczuciu dobrostanu 
i dobrobytu materialnego. Jest na pewno wzbogacającym doświadczeniem 
samego siebie w łączności z bliskimi nam osobami. Pomocne jest nam tutaj 
rozróżnienie dokonane przez Wojtyłę o doświadczeniu samego siebie198. 
Pomocne jest również i to rozróżnienie, że człowiek doświadcza siebie poprzez 
myślenie, chcenie i uczucia. Człowiek w rozmaity sposób doświadcza samego 
siebie. W podobny sposób doświadcza również drugiego (i innych). Pry-
watność jest tym obszarem doświadczania człowieczeństwa, który staje się 
jedną z cenniejszych wartości ludzkich. Samodoświadczenie jest doświadcze-
niem osobowym. W prywatności mamy do czynienia z bardzo specyficznym 
doświadczeniem człowieka. Jest ono bardzo intensywne pośród doświadczeń, 
jakimi dysponuje człowiek, a równocześnie dziś jest chyba najbardziej złożone. 
Uogólniając – trzeba powiedzieć, że doświadczenie człowieka ma dwa wymia-
ry. Pierwszy wynika z faktu kontaktu człowieka z zewnętrznym światem. 

197 Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej, Kraków 2010, s. 18.
198 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 150–155.
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Chodzi o to, że w prywatności wszystkie rzeczy są swojskie i przeważnie bli-
skie. Doświadczenie każdej rzeczy, która znajduje się poza człowiekiem, łączy 
się zawsze z jakimś doświadczeniem samego człowieka. Człowiek nigdy nie 
doświadcza czegoś poza sobą, nie doświadczając w jakiś sposób siebie w tym 
doświadczeniu199. Drugi zaś wymiar łączy się z faktem kontaktu poznawcze-
go człowieka z samym sobą. Człowiek jest więc tego typu rzeczywistością, 
która jest podmiotem i zarazem przedmiotem doświadczenia. Tym bowiem, 
kto doświadcza, jest człowiek, i tym, kogo doświadcza podmiot doświadcze-
nia, jest również człowiek. Człowiek jako podmiot i przedmiot zarazem200. 
W pierwszym rzędzie dotyczy to doświadczenia prywatności.

Nie jest to jednak jednolite doświadczenie człowieka i  jego prywatno-
ści. Człowiek może niemal za każdym razem, obarczony „bagażem” swoich 
codziennych doświadczeń przynoszonych z zewnątrz, nieco inaczej i w inny 
sposób doświadczać swojej prywatności. Na całokształt doświadczenia, a w ślad 
za tym – poznania człowieka, składa się zarówno to doświadczenie, jakie 
każdy z nas posiada względem siebie samego, jak też doświadczenie innych 
ludzi – zarówno doświadczenie od wewnątrz, jak od zewnątrz. Doświadczenie 
prywatności od wewnątrz jest przeżywaniem swej podmiotowości, w doświad-
czeniu zaś zewnętrznym chodzi o spostrzeżenie zewnętrzne swej cielesności 
oraz zewnętrzności innych ludzi i tego, co nas otacza w naszym małym (ale 
wielorako ważnym) prywatnym świecie201.

Ten prywatny świat, intymny i  swojski, z  antropologicznego punktu 
widzenia jest cenną wartością. „Problem poznania wartości oraz jego stosun-
ku do woli może być – i bywa zwykle traktowany jako problem dla siebie. 
Jest to bowiem problem bardzo bogaty i wielostronny […]. Tutaj natomiast 
ma on znaczenie dla zrozumienia osoby, jej specyficznej dynamiki w czynie, 
owej transcendencji, która ściśle wiąże się z momentem prawdy w działa-
niu. W przeżyciu wartości zawiera się poznanie prawdy o przedmiotach, 
ku jakim zwraca się wola mocą swej specyficznej intencjonalności. Jest to 
intencjonalność chcenia, które to chcenie właśnie w konsekwencji przeżycia 
wartości – czyli przez moment prawdy o dobru, jakim są odnośne przedmio-
ty – przybiera postać rozstrzygnięcia czy też wyboru. Stwierdziliśmy już, że 
nie sama intencjonalność chcenia czyli skierowanie do takich przedmiotów, 
które są w jakiś sposób wartościowe, jest znamienna dla woli – ale skierowanie 

199 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 56 n.
200 Por. tamże, s. 83 n.
201 Por. T. Styczeń, Doświadczenie człowieka i świadczenie człowiekowi (Kardynał Karol Wojtyła: filo-
zof-moralista), „Znak” 1980, R. 32, nr 3, s. 273.
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poprzez rozstrzygnięcie lub wybór. Jest to zawsze «skierowanie się» osoby”202. 
Na polu naszego doświadczenia prywatności, która staje się wartością, pojawia 
się ów stosunek osobowego „ja” do tego, co jest „moje”203. W tym miejscu 
należy jeszcze zauważyć, że struktury te są rzeczywiście odrębne. Nigdy się 
w człowieku nie utożsamiają. Moje oddychanie nie jest mną; moje poznanie 
nie jest mną; moja wiara, moja miłość także nie są mną. Gdy chcemy dalej 
zwerbalizować ów stosunek między „ja” i „moje”, możemy także doświadczal-
nie, refleksyjnie stwierdzić, że owo „ja” jest wobec tego, co „moje”, zarówno 
transcendentne, jak i  immanentne. Znaczy to, że owo „ja” jest w tym, co 
„moje”, jakoś obecne – przez nie niejako „przeziera”204. Dlatego możemy 
powiedzieć, że z aksjologicznego punktu widzenia wartością jest – i dyna-
micznie się także staje – owo doświadczenie tego wszystkiego, co jest „moje”, 
a nade wszystko doświadczenie mojego „ja”. To doświadczenie jest szczególnie 
widoczne w doświadczaniu rodzinnej prywatności.

Wartość prywatności rodzinnej

Prywatności nie można oddzielać od ludzkiej rodzinności. Rodzina jest rze-
czywistością wyłaniającą się z wzajemnego daru osób. To obdarowanie jest 
szczególną wartością rodzinną. W tym duchowym klimacie daru, odsłaniają-
cym tajemnicę rodziny, osoba odczytuje specyficzny dla siebie udział w tajem-
nicy istnienia, które jest współuczestnictwem w darze pochodzącym z góry205. 
Osoba poznaje swoją przynależność do świata osób, swoją odpowiedzialność 
i solidarność; zdobywa zdolność „przyjmowania” osoby do swego wnętrza 
i rozpoznaje metafizyczny sens tego faktu, że „jest przyjęta” w świecie osób, 
czyli w świecie miłości bezinteresownej206. 

Wydaje się, że żyjemy w czasach w których musimy bronić wartości oczy-
wistych. Do takich należy rodzina i jej prywatność207. Zjawisko to zauważa już 

202 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 148.
203 Prywatność często rozpatrywana jest jako prawo przysługujące jednostce. Prywatność nie jest 
dobrem samoistnym (nie przewiduje jej art. 23 k.c.), wynika ona przede wszystkim z innego dobra 
osobistego, jakim jest cześć godności i dobre imię. Por. szerzej: M. Pryciak, Pojęcie prawa do prywat-
ności, dz. cyt.
204 Por. I. Dec, Transcendencja człowieka w przyrodzie, Wrocław 1994, s. 12 n.
205 Por. Jan Paweł II, Rodzino, co mówisz o sobie?, w: Dokumenty i przemówienia papieskie w Roku 
Rodziny, oprac. A. Świerczek, Kraków 1995, s. 128.
206 Por. R. Buttiglione, L’uomo de la famiglia, Roma 1991, s. 12 n.; K. Wojtyła, Miłość i odpowie-
dzialność, red. T. Styczeń, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, Lublin 1986, s. 23 n.
207 Zob. J. Bajda, W obronie personalistycznej wizji rodziny, „Ethos” 1991, nr 15–16, s. 243–249.
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Gilbert Keith Chesterton, kiedy pisze w swoim eseju pt. O tych, co nie widzą 
różnicy: „Czemu ludzie myślą, że to brzmi inteligentnie, kiedy mówią: «Nie 
widzę różnicy»? W dzisiejszych czasach za oznakę kultury uchodzi mówienie, 
że nie widzi się różnicy między mężczyzną a kobietą, człowiekiem a aniołem 
albo człowiekiem a zwierzęciem. Jeśli ktoś nie widzi różnicy między koniem 
a krową, pasącymi się po drugiej stronie pola, nie nazywamy go człowiekiem 
kulturalnym, tylko krótkowidzem. Otóż, istnieją naprawdę ciekawe różnice 
nie tylko między aniołami a kobietami, lecz nawet między ludźmi a zwierzę-
tami i między całą masą innych rzeczy. Są to różnice, które ludzie na ogół 
rozpoznają instynktownie, tak samo jak poznają, że koń nie jest krową, nie 
patrząc na jego grzywę, i że krowa nie jest koniem, nie patrząc na jej rogi. Na 
ile różnica jest ważna, to osobne pytanie, lecz samo zauważenie różnicy nie 
powinno być przecież takie trudne208”.

Zwróćmy uwagę na fakt podstawowy, że rodzina była, jest i nadal będzie 
nie tylko „podsta wową komórką społeczną”, ale i „szkołą człowieczeństwa”. 
To ona decyduje najmocniej zarówno o ludzkim doświadczeniu prywatności, 
jak i o doświadczeniu budowania wspólnoty. W pro cesie funkcjonalnego 
różnicowania również rodzina przybrała postać sfery interakcji, oddzielonej 
od innych systemów cząstkowych i jest względnie autonomiczną siłą, zdolną 
dać człowie kowi to, co jest mu konieczne do godnego życia209. Obecnie ten 
proces funkcjonalnego różnicowania systemu rodzinnego został w dużej mie-
rze zakłócony. Dla całościowego systemu społecznego ogromne znaczenie ma 
to, w jakiej mierze ten mały, usamodzielniony twór społeczny jest stabilny 
oraz zdolny do pełnienia swych funkcji. Zadania bowiem, w jakich rodzina 
jest obecnie wyspecjalizowana, są niezbywalne i nie wydaje się, by coś mogło 
ją w tej funkcji zastąpić210.

Rodzina jest przy tym wartością fundamentalną, ponieważ stanowi wyspe-
cjalizowany ze względu na małżonków i dzieci związek życiowy; poprzez to, 
że jej członkowie odnoszą się do siebie poprzez niezbywalne role określone 
rodzinną przynależnością. W swoim wyspecjalizowaniu rodzina jest „kwin-
tesencją prywatności”, zaś dom – jej społecznym miejscem, co zdecydo-
wanie nie oznacza izolacji, lecz raczej całą sieć pokrewieństwa oraz żywych 
związków z sąsiadami, przyjaciółmi i kolegami. Z reguły rodzina posiada 
w znacznej mierze zdolność koordynowania różnorodnych pozarodzinnych 

208 G.K. Chesterton, Obrona człowieka, Warszawa 2008, s. 245.
209 Por szerzej: A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 92–93.
210 Por. F.X. Kaufmann, Zukunft der Familie im vereinten Deutschland. Gesellschaftliche und politi-
sche Bedingungen, Paderborn 1995, s. 25–27.
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ról swoich członków oraz sprawnego łagodzenia zaburzeń czy nieoczekiwa-
nych wydarzeń211.

Rodzinna kwintesencja prywatności jest wartością wynikającą z funda-
mentalnych zadań rodziny. Zwrócimy więc teraz uwagę na zadania, które 
stoją przed rodziną w jej funkcjonalnej specjalizacji i które najczęściej też ona 
realizuje. Możemy – za Franzem-Xavierem Kaufmannem – wyróżnić pięć 
takich zadań, przy pomocy których jesteśmy w stanie opisać także wartość 
prywatności. Najpierw jest to zdolność prokreacji ludzkiej i pełna odpowie-
dzialność za nią. Następnie idzie spójność i stabilizacja emocjonalna członków 
rodziny. Chodzi tutaj o trwałe zapewnienie spoistości rodzinnej w oparciu 
o więź emocjonalną. Rodzina jest właściwie jedyną instytucją, w której można 
uzewnętrzniać uczucia oraz wyrażać indywidualną osobowość. Jest ona „spo-
łeczną przestrzenią dozwolonej międzyludzkiej uczuciowości w przeciwień-
stwie do przybierającej na sile anonimowości relacji społecznych w innych 
sferach życia212”. Emocjonalna sprawność rodziny wyraża się nade wszystko 
w otoczeniu czułością małego dziecka, obejmuje jednakże wszelkie rodzaje 
psychicznego i emocjonalnego wsparcia (pomoc, pociecha, zachęta), świad-
czenie pomocy wszystkim członkom, przy czym można stwierdzić niezmienną 
„centralną pozycję matki” w utrwalaniu emocjonalnej spójności213.

Trzecią funkcją rodziny jest funkcja wychowawcza. Prywatność wpisuje 
się tutaj we wszystkie przejawy wzajemnego zaufania osobowego. Rodzina 
staje się w tym kontekście także wartością normującą zachowania wszystkich 
członków. Zdrowa rodzina jawi się jako akceptowana przez wszystkich norma. 
Świadectwem tego jest również to, że w przypadku braku rodziny poszukuje 
się rodziny zastępczej. Nawet jeżeli inne instytucje (przedszkola, szkoły itd.) 
biorą udział w wychowywaniu dzieci, rodzinie przypada funkcja specjalna, 
której nie jest w stanie zastąpić w sposób porównywalny żadna inna organiza-
cja. Również i później rodzinny kontekst jest w ogromnej mierze dla rozwoju 
człowieka niezmiernie konieczny. Dziecko aklimatyzuje się w społecznym 
systemie rodziny, zdobywa orientację w siatce relacji społecznych; poczucie 
bezpieczeństwa, jakie stwarza rodzina, sprzyja rozwojowi podstawowego 
zaufania do innych, co stanowi pobudkę do edukacji społecznej, dając tym 
samym możliwość stania się samemu odrębną osobowością. Również rozwój 

211 Por. . F.X. Kaufmann, Zukunft der Familie im vereinten Deutschland. Gesellschaftliche und politi-
sche Bedingungen, dz. cyt., s., s. 28.
212 Por. F.X. Kaufmann, Zukunft der Familie im vereinten Deutschland. Gesellschaftliche und politi-
sche Bedingungen, dz. cyt., s. 38.
213 Por. F.X. Kaufmann, Zukunft der Familie im vereinten Deutschland. Gesellschaftliche und politi-
sche Bedingungen, dz. cyt., s. 42.
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dyspozycji moralnych (solidarności, sumienności) oraz dyspozycji emocjonal-
nych (zdolność do miłości, kontrola nad popędami i agresją, zaufanie) może 
znaleźć oparcie tylko w sprzyjającym rodzinnym otoczeniu214.

Czwarta funkcja rodziny, związana bezpośrednio z prywatnością, to pro-
wadzenie gospodarstwa domowego, zdrowie i wypoczynek. Prywatność nie 
jest oddzielalna od tych wartości. Różnorodne czynności pojawiające się w tej 
sferze stanowią pod względem czasowym działania wewnątrzrodzinne. Odci-
ska się to na prywatnym trybie życia, który znowu ma ogromne znaczenie dla 
zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi.

Piąta funkcja rodziny wiąże się z wzajemną pomocą bezpośrednią człon-
ków rodziny. Odnosi się ona nie tylko do wspólnoty w ramach rodziny nukle-
arnej, lecz także do relacji wiążących ją z rodzinami, z których wywodzą się 
współmałżonkowie, co umożliwia solidarność międzypokoleniową. Należy 
podkreślić, iż „solidarność ufundowana jest zasadniczo na związku łączącym 
rodzinę w węższym (źródłowym) sensie215”.

Jak widzimy, już samo wyliczenie zadań rodziny pokazuje wyraźnie, 
w jakim stopniu inne systemy cząstkowe uzależnione są od tego, czy rodzina 
może swoje specyficzne funkcje faktycz nie spełniać w ramach społeczeństwa. 
W urzeczywistnieniu społeczno-etycznego ideału społeczeństwa opartego na 
porządku, dobru wspólnym i sprawiedliwości warunkiem koniecznym jest 
specjalny wkład, jaki może wnieść tutaj system rodzinny. Oczywiście wkład 
ten może wnieść – zdecydowanie dominujący – „normalny” typ rodziny. 
Okazuje się wszakże, że współczesna rodzina przedstawia sobą system spo-
łeczny z różnych stron poraniony. Niemniej jednak poprzez studium pato-
logii potwierdza się pilna potrzeba stabilności życia rodzinnego i ochrony jej 
wartości.

Małżeństwo mężczyzny i kobiety oraz rodzina są podstawowym dobrem 
ludzkości. Są niezbywalną wartością gwarantującą nie tylko podstawowe 
wymiary prywatności, ale przede wszystkim naturalne środowisko życia 
i rozwoju każdego człowieka. Prywatność jest dla człowieka wartością tylko 
wówczas, gdy wywodzi się ze wzajemnej relacji rodziny i człowieczeństwa, 
rodziny i  ludzkości, rodziny i społeczeństwa. Należy dostrzec, że rodzina 
reprezentuje i realizuje fundamentalną prawdę antropologiczną – zarówno 
w aspekcie metafizycznym, jak i egzystencjalnym – że nie może być podpo-
rządkowana temu, co społeczne, ani tym bardziej temu, co tylko materialne. 

214 Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki chrześcijańskiej, dz. cyt. s. 94.
215 F.X. Kaufmann, Zukunft der Familie im vereinten Deutschland. Gesellschaftliche und politische 
Bedingungen, dz. cyt., s. 61–63.
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Zachowuje ona transcendencję w stosunku do wszelkich struktur uwarun-
kowanych materialnie216.

Wartość wychowania w duchu prywatności

Do właściwego przeżywania prywatności – podobnie jak i do uczestnictwa 
w życiu wspólnotowym – konieczne jest dobre wychowanie człowieka217. Kie-
dy mówimy o tym, że prywatność jest wartością i że jej przeżywanie zależne 
jest od wychowania, to mamy na myśli wychowanie integralne. Zakładamy 
wielorakość i całe bogactwo ludzkiej indywidualności i niepowtarzalności. 
Zakładamy to, że wychowanie ma charakter ewolucyjny, socjalizacyjny, 
inkulturacyjny, a nade wszystko personalizacyjny218. Warto w tym momencie 
nawiązać do tego, że wychowanie człowieka jest najściślej związane z jego 
rozwojem. A rozwój zależy zarówno od prywatności, jak i od uspołecznienia 
człowieka. Jedno i drugie ma swoją niepowtarzalną wartość. 

Prywatność jest wartością realną i realną rzeczywistością. Wychowanie 
też musi się stać rzeczywistością. Prywatność jest światem specyficznym dla 
człowieka. Jest też specyficznym wewnętrznym światem człowieka. Świat, 
którym jest całe otoczenie, natura oraz społeczeństwo, „wychowuje” ludzką 
istotę: wydobywa jej siły i pozwala jej uchwycić oraz przeniknąć to, z czym 
się ona spotyka219. Bez prywatności – w znaczeniu intymności i osobliwości 
życia – tego uczynić nie można. Dobre wychowanie nie jest niczym innym, 
jak właściwym kształtowaniem pełnego człowieczeństwa i właściwej hierarchii 
wartości. Złe wychowanie – jest większym lub mniejszym burzeniem wła-
ściwej hierarchii wartości. W odróżnieniu od zwierząt człowiek odznacza się 
wrażliwością aksjologiczną i dopiero dzięki wartościom wychowanie i życie 
nabiera sensu. Idea człowieczeństwa zakłada także, że człowiek jest bytem 
stojącym wobec wartości i na realizację tych wartości niejako „skazanym” – 
jeśli tylko naprawdę chce być człowiekiem220. Człowiek otwarty na wartości 
realizuje siebie zarówno w prywatności, jak i we wspólnocie ludzkiej. W obu 

216 Por. J. Bajda, W obronie personalistycznej wizji rodziny, dz.  cyt., s. 244. Por. szerzej: J. Kłys, 
Rodzina dziedzictwem ludzkości. Zarys etologii, Szczecin 1995, s. 27.
217 Por. M. Buber, Wychowanie, „Znak” 1969, nr 4, s. 433–461.
218 Zob.: W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, s. 13 n.
219 Por. m.in.: Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, red. F. Adamski, 
Kraków 1993, s. 9–15.
220 Por. Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, red. F. Adamski, Kraków 
1993, s. 252.
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przestrzeniach istnieje potrzeba pełnego uznania wartości i godności osoby, 
więcej: afirmacji ponadrzeczowej i ponadkonsumpcyjnej (ponadużytkowej) 
wartości osoby ludzkiej221. Osoba posiada charakter ponadużytkowy i w tym 
duchu musi być dokonana jej afirmacja, która domaga się zachowania właści-
wych granic między prywatnością a sferą wspólnoty. Świadomość tych granic 
odkrywana jest przede wszystkim w procesach wychowania.

Wartościowanie prywatności

W podsumowaniu warto powiedzieć, że – z etycznego punktu widzenia – pry-
watność należy do niezbywalnych wartości. Jest nie tylko prawem człowieka: 
jest prawem, ponieważ stanowi podstawową wartość człowieka. Wynikają 
z tego trzy ważne wnioski.

Pierwszy wiąże się z tym, że świat wywiera swój wpływ na człowieka. Jest 
to wpływ „natury” i „kultury”. Wpływają na prywatność człowieka żywio-
ły – powietrze i światło, życie roślin i zwierząt. Kształtują one także stosunki 
społeczne. Prawdziwy człowiek reprezentuje to i to, niemniej jednak musi być 
świadomy potrzeby komplementarności. Wyzwolenie sił fizycznych i ducho-
wych powinno być warunkiem rozwijania ludzkiej prywatności. Mówiąc bar-
dziej ogólnie, to świadomość i wolność powinna określić przestrzeń, w której 
kształtuje się i odnawia prawdziwe życie w sferze prywatnej i społecznej.

Drugi wniosek jest wnioskiem antropologiczno-kulturowym. Człowiek na 
przestrzeni dziejów dostrzegał relację między swym działaniem prywatnym 
a określonymi normami społecznymi. Odniesienie wartościujące było istot-
nym czynnikiem warunkującym działanie. Wszelkie działanie, choć teore-
tycznie może się wydawać obojętne, praktycznie jest jednak zawsze mniej lub 
bardziej bezpośrednio odniesione do prywatnego życia człowieka. Działania 
w sferze prywatnej pociągają często pytania o ich związek z moralnością spo-
łeczną. Wszystko bowiem ostatecznie dokonuje się przez człowieka i w czło-
wieku, który jest zwornikiem obu tych sfer. Każde działanie – także w sferze 
prywatnej – powinno być oceniane w świetle zasad moralnych o charakterze 
uniwersalnym, a więc odnoszących się także do sfery społecznej. 

Trzeci wniosek kieruje naszą myśl ku procesom uspołeczniania wartościo-
wania indywidualno-prywatnego. Człowiek potrzebuje intymności i prywat-
ności, gdyż nie wszystko jest możliwe do realizacji w wymiarach społecznych. 
Z tego wynika, że prywatność jest już w jakiś sposób zawarta w godności 

221 Por. M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 58.
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człowieka i w wartościach osobistych. Z nich niejako „wypływa” w obszary 
„norm społecznych”. Nie wszystkie jednak wartości i normy prywatności są 
automatycznie celami społecznymi. Każdy człowiek dokonuje bowiem war-
tościowania rzeczy, zjawisk, przeżyć w wymiarze indywidualno-prywatnym. 
Proces takiego wartościowania uaktywnia człowieka jako podmiot działania 
i wartościowania, przez co staje się on bardziej zdolny do przyjmowania war-
tości i  ich realizowania. Sfera prywatności jest tutaj niezbywalna. Wartości 
wyrażają to, „co być powinno” i „czego pragniemy”, wpisują w rzeczywistość 
pewien „sens ostateczny”, ukazują to, co naprawdę istotne i do czego warto 
dążyć. Są filarami, na których opiera się życie osobiste, wspólnotowe i spo-
łeczne. Uwewnętrzniona dzięki prywatności wartość przejawia się z upływem 
czasu jako pewna postawa, która w zależności od tego, czy jest przyjęta przez 
członków danej grupy społecznej, staje się mniej lub bardziej postawą spo-
łeczną. Stąd też wynika antropologiczno-etyczny sens i potrzeba prywatności.





R o z d z i a ł  I V

ETYCZNE ODSŁONY 
JAKOŚCI 

DZIENNIKARSTWA





1.  
Status dziennikarza 

w świetle etyczności mediów

Poszukiwanie statusu dziennikarza

Współczesne uwarunkowania pracy dziennikarza coraz wyraźniej uświada-
miają potrzebę określenia jego statusu. Istnieją różne próby regulaminowo-
-prawnego określenia tego statusu, co wyzwala czasem zarówno mechanizmy 
obronne środowiska dziennikarskiego, jak i  intuicyjny opór demokratycz-
nego społeczeństwa obywatelskiego. Należałoby zadać pytanie, dlaczego 
tak się dzieje. Nie byłoby w tych próbach określania statusu dziennikarza 
nic dziwnego, gdyby nie łączyły się one z próbą ograniczania dostępu do 
zawodu dziennikarskiego i różnie rozumianego koncesjonowania jego reali-
zacji. Tymczasem zawód dziennikarza w społeczeństwach demokratycznych 
wpisuje się w wolność wypowiedzi, wynikającą z wolności człowieka i istoty 
społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego też wszelkie próby warunkowania 
pracy dziennikarskiej i określania statusu dziennikarza mogą być traktowane 
jako zamach na wolność słowa i wolność demokratycznego społeczeństwa. 
Z drugiej strony nie można mieć wątpliwości, że status i praca dziennikarza 
jest określona i uwarunkowana i ma swoją specyfikę działań, a dziennikarz 
posiada swoją tożsamość zawodową. Powstaje zatem kolejne pytanie, czy 
i gdzie ma uzasadnienie pewność tego twierdzenia. Niniejsza analiza, stanowi 
próbę poszukiwania odpowiedzi na to pytanie z perspektywy etyki dzienni-
karstwa (ujęcie przedmiotowe) i etyki dziennikarskiej (ujęcie podmiotowe), 
ponieważ ta przestrzeń etycznej refleksji nad pracą dziennikarza stanowi wła-
ściwy kontekst odkrywania statusu dziennikarza. Świadczą o tym wszelkie 
wysiłki prawne, instytucjonalne, kontrolne, regulowanie i monitorowanie 
pracy dziennikarzy, które zasadniczo posiłkują się refleksją i odniesieniami 
etycznymi, w których z kolei ujawnia się specyfika misji dziennikarskiej. 
Przeprowadzona analiza pokazuje, że niezasadnym jest ucieczka od termi-
nologii misji dziennikarskiej, gdyż jest ona integralnie wpisana w etyczność 
zawodu dziennikarza i prawne regulacje jego zadań, opartych na prawach 
i powinnościach zawodowych. Dlatego twierdzę, że status dziennikarza i jego 
działania wypływają w zasadniczym wymiarze z etycznych uwarunkowań tej 
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profesji. Środowiska ludzi mediów dysponują bowiem, szczególnie dzisiaj 
w dobie medialnego postępu technologicznego, ogromnym potencjałem 
oddziaływania na ludzi, który źle wykorzystany, może przynieść ogromne 
szkody moralne i społeczne. Dlatego warto podejmować dyskurs nad statusem 
dziennikarza z perspektywy etyczności pracy dziennikarzy i  ludzi mediów, 
która określa w zasadniczych ramach przestrzeń misji dziennikarskiej. Ujmo-
wanie tego zagadnienia z takiej właśnie perspektywy wydaje się zasadne z racji 
różnorodnych procesów, którym podlegają współczesne media, a tym samym 
status dziennikarza. Etyczny wymiar pracy dziennikarza zdaje się nadążać 
za tymi zmianami i dostarczać właściwych odpowiedzi do rozwiązywania 
nowych dylematów dotyczących profesji dziennikarskiej, w której kategorie 
etyczne stanowią priorytetową podstawę wartościowania, ocen i kierunków 
zewnętrznych regulacji mediów i pracy dziennikarza. Wartą przytoczenia jest 
myśl z dokumentu Etyka w środkach społecznego przekazu Papieskiej Rady ds. 
Środków Społecznego Przekazu z roku 2000, która może stanowić ilustrację 
do tezy o konieczności poszukiwania podstaw, określających status i misję 
dziennikarza w przestrzeni etycznej. „(…) nadal jesteśmy przekonani, że 
«rozwiązanie problemów wynikłych z tej nieuregulowanej komercjalizacji 
i prywatyzacji [mediów] nie polega jednak na kontroli państwa nad media-
mi, lecz na szerszej regulacji, zgodnej z normami służby publicznej, jak i na 
możliwie największej odpowiedzialności publicznej. W związku z tym, nale-
ży zwrócić uwagę, że o ile ramy prawne i polityczne, w jakich funkcjonują 
media w niektórych krajach, doczekały się wyraźnej poprawy, to jednak ist-
nieją jeszcze miejsca, gdzie interwencja rządowa pozostaje narzędziem ucisku 
i wykluczenia» (Aetatis novae, 5). Należy zawsze popierać wolność wyrazu 
opinii, gdyż «kiedy ludzie idą za swoją naturalną skłonnością do wymiany idei 
i wyrażają swoje poglądy, nie tylko korzystają ze swego prawa. Spełniają oni 
równocześnie społeczny obowiązek» (Communio et progressio, 45). Wszakże 
to założenie rozpatrywane w perspektywie etycznej nie stanowi normy abso-
lutnej i niezmiennej. Istnieją oczywiste przypadki: zniesławienie, oszczerstwo, 
kalumnia, podżeganie do nienawiści i konfliktów między jednostkami i gru-
pami, formy obscenii i pornografii, chorobliwe obrazy przemocy – gdzie nie 
obowiązuje żadne prawo do ich przekazywania. Równie pewne jest to, że 
prawo do wolnego przekazywania opinii, winno zawsze respektować takie 
zasady, jak prawda, sprawiedliwość i poszanowanie życia prywatnego1”. Takie 
etyczne ujęcie uwarunkowań dziennikarskiej realizacji wolności wypowiedzi 

1 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, Waty-
kan 2000, nr 23 (dalej: EM).
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świadczy o tym, że praca dziennikarza jest nie tylko prostym wypełnianiem 
powinności zawodowych wynikających z wielorakiej funkcjonalności mediów, 
ale zawiera w sobie szczególną potrzebę respektowania wolności i praw osób, 
do których przekaz dziennikarski dociera, wprowadzony pracą dziennikarza 
w przestrzeń publiczną. Ten fakt stanowi podstawę tego, co możemy określić 
misyjnością pracy dziennikarza2. Warto przy tym zauważyć, że o misyjno-
ści możemy mówić w sposób właściwy tylko w kontekście etycznym. Poza 
tym kontekstem „misyjność” traci swój sens. Niniejsze rozważania są więc 
próbą właściwego określenia i usytuowania tego zagadnienia, a następnie 
odnajdywania właściwej proporcji pomiędzy teoretyczną wizją misyjności 
a praktyczną możliwością jej zrealizowania. Analizę tę dokonuję w wymia-
rze teoretycznym z perspektywy personalistycznie zorientowanej aksjologii 
mediów, natomiast kontekst praktyczny misyjności mediów określa potrzeba 
szacunku dla wartości i godności każdego człowieka. 

Misyjność zawodu dziennikarza jest bardzo często przedmiotem lek-
ceważącego banalizowania czy ironicznych uwag. Często także na pytanie 
o misyjność tego zawodu, można usłyszeć odpowiedź, że dziennikarz nie 
powinien pełnić jakiejś szczególnej misji, ale solidnie i rzetelnie wypełniać 
swoje dziennikarskie zadania. Tego typu ujęcia czy zastępcze sformułowania 
misji dziennikarskiej nie przekreślą istoty statusu dziennikarza i jego zadań 
wynikających z funkcjonalności społecznej mediów. Jakkolwiek nazwiemy 
pracę dziennikarza: realizacją misji, wypełnianiem obowiązków zawodowych, 
zaspokajaniem prawa ludzi do bycia informowanym, spełnianiem oczekiwać 
społecznych, wykonywaniem zadań zawodu zaufania publicznego itd., nie 
zanegujemy istoty zawodu dziennikarza, znajdującej swoje odzwierciedlenie 
w różnych regulacjach prawnych, regulaminowych, a przede wszystkim etycz-
nych. Niniejsze analizy wpisują się zatem w dyskurs o statusie dziennikarza 
z perspektywy praktyka i teoretyka mediów. Celem tych analiz jest spojrzenie 
na status dziennikarza z perspektywy wybranych aspektów etyki dziennikar-
skiej. W podjętej analizie postaram się pokazać, że w gruncie rzeczy, nieistotna 
jest terminologia definiowania pracy dziennikarskiej, gdyż niezależnie od 
terminologicznego opisu status i praca dziennikarza posiada swoją specyfikę, 
wynikającą zarówno z funkcjonalności mediów, jak i z potrzeb społeczeństwa3. 

2 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o przekazie spo-
łecznym „Aetatis novae”, Watykan 1992, nr 5 (dalej: AN); Papieska Rada ds. Środków Społecznego 
Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, Watykan 2000, nr 23 (dalej: EM); Papieska Rada 
ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu „Com-
munio et progressio”, Watykan 1971, nr 45 (dalej: CP). 
3 Zob. M. Drożdż, Misyjność mediów – między ideałem a iluzją, „Studia Socialia Cracoviensia” 
2009, nr 1, s. 73–87. 
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Czy dziennikarz pełni misję?

Pytanie o misyjność pracy dziennikarskiej należy umieścić w szerszym kontek-
ście misyjności mediów. Te dwie perspektywy wyznaczają bowiem kierunek 
odpowiedzi na dylemat misyjności zawodu dziennikarskiego. Warto sobie na 
początku postawić pytanie: co to jest misyjność mediów, jak można ją ująć 
i zdefiniować i czy media winny być misyjne? Misyjność to realizowanie okre-
ślonych zadań, funkcji dla dobra innych, dla dobra wspólnego, to niesienie 
i przekazywanie określonych wartości, z profesjonalnym zaangażowaniem, 
więcej, z zawodowym powołaniem. Misyjność mediów rozumiem podwójnie: 
po pierwsze to zadania i funkcje mediów w wymiarze społecznym o różnym 
charakterze: edukacyjnym wychowawczym, formacyjnym, kulturalnym, cha-
rytatywnym, ideologicznym, integracyjnym, ewangelizacyjnym, to wszelkie 
działania mediów w zakresie spraw ważnych społecznie i aksjologicznie. Ta 
misja społeczna i publiczna mediów jest czymś oczywistym, wynika z samej 
natury mediów, jako środków społecznego komunikowania, jako potężnych 
narzędzi kształtujących współczesną przestrzeń życiową ludzi, jako instytucji 
i instancji funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Misyjność ta jest różnie 
definiowana i wpisywana w założenia, cele, struktury i funkcje różnych mediów 
i różnych nadawców w zależności od ich statusu i miejsca we współczesnym 
systemie medialnym. Różnie też jest realizowana w mediach publicznych 
i niepublicznych: komercyjnych, społecznych, a pośród nich także w mediach 
katolickich. Z mojej perspektywy badawczej i praktyki dziennikarskiej wynika 
wprost, że wszystkie media, wszyscy nadawcy funkcjonujący w przestrzeni 
publicznej, ze swojej natury pełnią misję jako narzędzia i instytucje komuni-
kowania społecznego. Ich misyjność zależy tylko od tego co, jak, komu i kiedy 
komunikują. Tym samym poszerzam pojęcie misyjności o wymiar negatywny, 
gdyż trudno zaprzeczyć, że istnieje wiele mediów i programów, które z założe-
nia oraz przyjętych celów i strategii wprowadzają w życie publiczne wartości 
negatywne. Trzeba zatem rozróżnić misyjność w sensie ścisłym, czyli komu-
nikowanie wartości dla dobra człowieka i wspólnoty oraz funkcjonalność 
mediów, preferujących w zdecydowanej mierze tylko korzyść ekonomiczną 
czy ideologiczną, wykraczających także w tej funkcjonalności poza granice 
etycznej odpowiedzialności za dobro odbiorcy. 

Po drugie misyjność rozumiem z  perspektywy dziennikarskiej jako 
odpowiedzialne działanie dziennikarzy i wszystkich osób zaangażowanych 
w społeczne komunikowanie, czyli misję dziennikarską. Tak rozumiana misyj-
ność bazuje na odpowiedzialności dziennikarskiej, a więc na profesjonalnym 
i etycznym realizowaniu zawodu dziennikarza. Dziennikarz ma prawo do 
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własnych poglądów, do swojego światopoglądu, niemniej jednak cokolwiek 
wprowadza w obieg publiczny, poprzez określone media, powinien czynić to 
z podstawową wiedzą o misji tego medium, a także z elementarną świadomo-
ścią odpowiedzialności za swoje działanie w sferze publicznej. Dziennikarz 
powinien również „przesiać swoje treści przez sito celowości”, czyli powinien 
zapytać przede wszystkim samego siebie, po co to komu?, jaką to ma wartość?, 
czemu to służy? Odpowiedź na te pytania będzie punktem wyjścia w odpo-
wiedzialnym realizowaniu swoich zadań dziennikarskich, a taka świadomość 
działania dziennikarskiego współtworzy kontekst misyjności jego pracy. 

Misyjność mediów i misja dziennikarska są korelatywne i komplementar-
ne. To w dużej mierze od jakości dziennikarstwa zależy misyjność mediów. 
Nie można jednak tej zależności przeceniać i obciążać tylko świat dzienni-
karzy odpowiedzialnością za realizację misji publicznej i społecznej mediów. 
Wydaje się bowiem, że misyjność mediów jest często poza zasięgiem dzienni-
karzy, gdyż zależy ona od struktur właścicielsko-instytucjonalnych, struktur 
decydenckich, wynika z założonych celów programowych i funkcjonalnych 
mediów oraz ze sprzężenia mediów ze sferą komercji i polityki. Niemniej 
jednak dziennikarze winni z całą świadomością i odpowiedzialnością podej-
mować troskę, na miarę swoich możliwości, by media, w których działają, 
wpisywały się od strony strukturalnej i programowej, w budowanie, a nie 
niszczenie wartości. Z drugiej strony chodzi również o to, by dziennikarze 
funkcjonowali i działali w takich strukturach medialnych, które będą spójne 
z ich światem wartości, będą gwarantować realizację ich zadań dziennikar-
skich, zgodnie z ich sumieniem. Co więcej, należy być także elementarnie 
uczciwym, by swoim działaniem nie stawać „w poprzek” służby publicznej4, 
czyli by nie niszczyć pozytywnych wartości i nie przeszkadzać w realizacji 
misyjnych założeń medium, w którym się ktoś dziennikarsko angażuje. Plu-
ralizm mediów, o ile on faktycznie w określonych obszarach mediosfery funk-
cjonuje, powinien dawać możliwość odnajdywania się dziennikarzy o różnym 
zakorzenieniu aksjologiczno-światopoglądowym, a także różnych wizjach 
misji społecznej mediów. Mówiąc inaczej, dziennikarze winni realizować 
swoją profesję dziennikarską zgodnie z misją dziennikarską: profesjonalnie, 
a więc również etycznie, ale także zgodnie ze specyfiką misyjności medium, 
w którym działają. Te myśli stanowią punkt wyjścia do określenia statusu 
zawodu dziennikarza, a zarazem wskazują na istniejący dylemat misyjności 
mediów. Powstaje bowiem pytanie, gdzie i jaki jest ideał, a gdzie jest iluzja 
misyjności w tym podwójnym znaczeniu, o którym mowa. 

4 Por. EM, nr 23. 
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Nie trzeba uzasadniać twierdzenia, że misyjnym jest każdy przekaz, który 
służy człowiekowi, co znaczy dobru człowieka, gdziekolwiek usytuowanego 
w przekazie społecznym. Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego 
przekazu Communio et progressio stwierdza wyraźnie, że media są powołane, 
by służyć ludzkiej godności, pomagając ludziom dobrze żyć i uczestniczyć jako 
osoby w życiu społeczności5. Wspomniany wcześniej dokument Papieskiej 
Rady ds. Środków Społecznego Komunikowania Etyka w środkach przeka-
zu, zawiera pięć obszarów tej służby: ekonomię, politykę, kulturę, oświatę 
i religię. We wszystkich tych obszarach ujawnia się inna specyfika misyjności 
mediów. We wszystkich tych dziedzinach – ekonomicznej, politycznej, kul-
turowej, edukacyjnej i religijnej – a także w innych, media mogą i winny być 
narzędziem budowania i umacniania ludzkiej społeczności. W istocie rzeczy 
wszelki przekaz społeczny powinien służyć wspólnocie między ludźmi. Tego 
rodzaju komunikacja ma na celu pomyślność i spełnienie dążeń członków 
wspólnoty w perspektywie wspólnego dobra6. Aby jednak rozeznać, co sta-
nowi wspólne dobro, potrzebne są konsultacje i dialog. Dlatego powinno-
ścią wszystkich stron uczestniczących w procesie przekazu społecznego jest 
aktywnie włączać się w taki dialog i podporządkować się prawdzie o tym, co 
jest dobrem. W taki sposób media mogą spełnić swój obowiązek „głoszenia 
prawdy o życiu, o ludzkiej godności, o prawdziwym znaczeniu naszej wolności 
i wzajemnej zależności7”. Warto w tym kontekście zapytać, czy tak ukazana 
misja mediów jest ideałem, czy raczej zwyczajną powinnością mediów. Wydaje 
się, że misyjność w funkcjonowaniu mediów nie może być traktowana jako 
ideał, ale jako normalność8. Dlatego też w takim kontekście myśli można 
powiedzieć, że profesjonalna praca dziennikarza, jest tym samym zwyczajną 
misją publiczną, bez specjalnego podkreślania i wydobywania na pierwszy 
plan tego wymiaru dziennikarskiej pracy. 

Takie ujęcie statusu pracy dziennikarza nie wyklucza możliwości „antymi-
syjnych” działań dziennikarskich, co więcej, pozwala je rozumieć jako dzia-
łania sprzeczne z profesjonalizmem zawodowym. W przestrzeni medialnej 
obserwujemy i doświadczamy także negatywnego wymiaru funkcjonalności 
mediów. Dokument Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu 
Etyka w środkach przekazu dokonuje także takiego kompaktowego przeglądu 

5 Por. CP, nr 63. 
6 Por. EM, nr 21–22. 
7 Jan Paweł II, Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1999 r., Waty-
kan 1998, nr 2. 
8 Zob. M. Drożdż, Misyjność mediów – między ideałem a iluzją, dz. cyt., s. 75–76. 
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negatywnej funkcjonalności mediów, które swoim przekazem naruszają 
dobro człowieka. „Media mogą być także wykorzystywane w taki sposób, 
że paraliżują wspólnotę i szkodzą integralnemu dobru ludzi. Czynią to, gdy 
prowadzą do wyobcowania ludzi, spychają ich na margines życia społecznego 
i izolują; gdy wciągają ich w szkodliwe wspólnoty, skupione wokół fałszywych, 
destrukcyjnych wartości; gdy rozniecają wrogość i konflikty, demonizując 
innych i kształtując mentalność opartą na przeciwstawieniu «my» i «oni»; gdy 
ukazują w pozytywnym świetle to, co niegodziwe i degradujące, natomiast 
ignorują lub umniejszają to, co doskonali i uszlachetnia; gdy rozpowszechnia-
ją informacje bałamutne i fałszywe, skupiając uwagę na sprawach nieważnych 
i banalnych. Tworzenie stereotypów – opartych na rasie, narodowości, płci, 
wieku i innych czynnikach, w tym także religii – jest praktyką niepokojąco 
powszechną w mediach. Często też przekaz społeczny pomija to, co naprawdę 
nowe i ważne, między innymi również przesłanie Ewangelii, a koncentruje 
się wyłącznie na tym, co modne lub przyciąga chwilową uwagę. Nadużycia 
występują we wszystkich poprzednio wymienionych dziedzinach”9. Mówiąc 
krótko, media mogą być wykorzystywane także w złych celach, bo media to 
ludzie, którzy z własnego wyboru tworzą dobro, ale także tworzą zło. Doty-
kamy tutaj zatem istoty zagadnienia – nie ma misyjności mediów i misji 
dziennikarskiej bez etyki, nie ma komunikowania pozytywnych wartości bez 
oparcia się na etyce dziennikarskiej. 

Status dziennikarza w świetle wartości 
i normatywności etycznej

Misyjność w sensie integralnym to nic innego jak przekaz wartości i szacunek 
dla wartości: ludzkich, społecznych, estetycznych, religijnych. Podstawowym 
wymiarem mediów jest komunikacja wartości, która się dokonuje zawsze 
w perspektywie określonych, świadomych lub nieświadomych powinności 
i celów. W tym wyraża się cała istota funkcjonowania mediów. Media są 
już na trwałe wpisane w  logos i etos ludzkiego życia, dlatego też są również 
przestrzenią wartości, w której wykuwa się ludzki los. Większość dyskusji, 
dotyczących misyjności mediów, prowadzi do dyskursu nad wartościami. 
Można powiedzieć, że sam rdzeń dyskursu medialnego jest sporem o wartości, 
a miara misyjności mediów i miara misji dziennikarskiej wynika z priorytetów 
wartości. Pojęcie wartości i wartościowania przenosi nas w sposób naturalny 

9 EM, nr 13. 
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w obszar aksjologii i etyki komunikacji oraz etyki dziennikarskiej10. Warto 
zatem, w tym kontekście, chwilę zastanowić się nad medialnym i dziennikar-
skim światem wartości i jego porządkiem. Istnieje wiele kodeksów dziennikar-
skich i wewnątrzredakcyjnych regulaminów, które czasem mieszają wartości 
etyczne, warsztatowe, biznesowe i  inne. Stanowią one punkt odniesienia 
zarówno w kształtowaniu praktyki dziennikarskiej, jak i – chociaż w mniej-
szym wymiarze – w formowaniu wewnętrznych przekonań aksjologicznych. 
W formowaniu sumienia człowieka, które wartościuje działania medialne, 
bardziej niż zewnętrzna normatywność i praktyczne regulacje liczą się pod-
stawy i źródła, z których one wynikają. Dlatego ja preferuję w pracy dzienni-
karskiej rozstrzyganie problemów i dylematów etycznych w sferze sumienia 
dziennikarza w  świetle fundamentalnych i  uniwersalnych wartości. Taki 
kierunek wartościowania gwarantuje profesjonalność pracy dziennikarskiej. 

Jestem przekonany, że nie tylko nie można mówić o profesjonalizmie 
dziennikarskim bez etyczności, ale faktycznie nie ma profesjonalnych działań 
dziennikarskich bez odniesień etycznych w szerszym kontekście funkcjo-
nowania mediów. Wydaje się, że w społeczeństwach otwartych, z gospo-
darką rynkową, najważniejszym problemem etycznym nie musi być wcale 
etos dziennikarski, ale etos struktur medialnych, ponieważ duża część, jeśli 
nie większość dylematów etycznych pojawia się na linii sprzężenia mediów 
i polityki, komercji i misji służenia człowiekowi i dobru wspólnemu. To 
sprzężenie ma także wpływ na rozumienie i  funkcjonowanie codziennej 
pracy dziennikarzy, rodząc różnego rodzaju dylematy, które domagają się 
wyborów etycznych. Pojawia się zatem problem o charakterze ogólnym. We 
współczesnej kulturze dominują bowiem, w dużym uproszczeniu, trzy główne 
tendencje etyczne: personalistyczno-humanistyczne, pragmatyczno-społecz-
ne i naturalistyczno-postmodernistyczne. Różne koncepcje etyki, pluralizm 
światów i hierarchii wartości sprawiają, że pojęcia „etyczne, etyka” wcale nie 
są jednoznaczne. Można czasem uzasadniać „etycznie” działania i zachowa-
nia, które w interpretacji różnych osób i gremiów wydają się przeciwstawne. 
Dlatego trzeba poszukiwać płaszczyzny uniwersalnej, umożliwiającej, dyskurs 
etyczny na poziomie szacunku dla wartości i godności człowieka. „Najwyż-
sze kryteria prawdy i sprawiedliwości w dojrzałym korzystaniu z wolności 
i odpowiedzialności, stanowią horyzont, na którym sytuuje się autentyczna 
deontologia w korzystaniu z nowoczesnych potężnych środków społecznego 

10 Zob. M. Drożdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów, Tarnów 2005, 
s. 520–521. 
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przekazu”11. Te słowa napisał Jan Paweł II w ostatnim swoim dokumencie 
Szybki rozwój, dokumencie niezmiernie ważnym na nowe tysiąclecie, na czas 
cywilizacji medialnej. Uznał, że podstawowym zadaniem etyki mediów jest 
takie kształtowanie mediosfery, by media służyły dobru. Prawda i sprawiedli-
wość w dojrzałym korzystaniu z wolności i odpowiedzialności – to podstawa 
etyki dziennikarskiej. Te cztery wartości stanowią jakby ramy przestrzeni, 
w której się rozgrywają decyzje, wybory i działania dziennikarskie. Wartości 
te są ze sobą sprzężone i wzajemnie się warunkują, to znaczy wyznaczają jedne 
dla drugich granice etycznych działań. Wszystkie one służą dobru osoby, więc 
poszanowaniu godności każdego człowieka oraz dobru społeczności, a więc 
temu, co stanowi istotę misyjności mediów i pracy dziennikarza. 

Te podstawowe wartości leżą u podstaw normatywności kodeksów etycz-
nych. Punktem odniesienia w poszukiwaniu statusu dziennikarza niech będą 
zatem trzy najważniejsze polskie kodeksy etyki dziennikarskiej: Karta Etyczna 
Mediów, Kodeks Etyki Dziennikarskiej oraz Dziennikarski Kodeks Obyczajo-
wy12. Status dziennikarza określa wstęp do Karty Etycznej Mediów, opierając 
pracę dziennikarza na trzech filarach: 

 � szacunku dla niezbywalnego prawa człowieka do prawdy, 
 � kierowaniu się zasadą dobra wspólnego, 
 � świadomością roli mediów w  życiu człowieka i  społeczeństwa 

obywatelskiego13. 
Karta Etyczna Mediów zawiera siedem zasad etycznych, których przestrze-

ganie stanowi o etyczności działań dziennikarskich. Należą do nich: zasada 
prawdy, mówiąca o  tym, że wszyscy mają dołożyć wszelkich starań, aby 
przekazywane informacje były prawdziwe, a ewentualne błędy prostowane. 
Przekazywane informacje powinny sumiennie i bez zniekształceń relacjono-
wać fakty. Karta kładzie nacisk na właściwy kontekst przekazu, którego nawet 
mała zmiana, zamierzona lub przypadkowa, powoduje nie tylko niejasności, 
ale może wręcz całkowicie zmienić lub odwrócić treść informacji14. Kolejną 
jest zasada obiektywizmu, która zobowiązuje autora do przedstawiania rze-
czywistości w taki sposób, aby jego osobiste poglądy i przekonania nie miały 

11 Jan Paweł II, List apostolski „Szybki rozwój”, Watykan 2005, nr 3 (dalej: SR). 
12 Por. Karta Etyczna Mediów Polskich została podpisana 29 marca 1995 r. przez szefów najwięk-
szych polskich mediów i organizacji dziennikarskich (dalej: KEM). Dziennikarski Kodeks Obycza-
jowy sformułowany został 27 września 1991 r. przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospoli-
tej Polskiej (dalej: DKO), a  Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
powstał 13 października 2001 r. (dalej: KED). 
13 Por. KEM, wstęp. 
14 Por. KEM, nr 1. 
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wpływu na sposób jej przedstawienia. Autor, niezależnie od swoich poglądów, 
ma obowiązek rzetelnie relacjonować różne punkty widzenia15. Kolejna zasada 
oddzielania informacji od komentarza ma pomóc odbiorcy odróżnić fakty 
od opinii i poglądów dziennikarza. Informacja musi być przekazana w taki 
sposób, by odbiorca jasno widział co jest obiektywnym faktem, a co komenta-
rzem do niego16. Zasada uczciwości nakazuje dziennikarzowi działanie zgodne 
z własnym sumieniem i dobrem odbiorcy. Nie powinien on ulegać wpływom, 
winien być nieprzekupnym i odmawiać działania niezgodnego z własnymi 
przekonaniami17. Piąta zasada szacunku i tolerancji nakazuje poszanowanie 
ludzkiej godności i praw człowieka. W szczególny sposób nakazuje szanować 
prywatność i dobre imię każdego człowieka18. Zasada pierwszeństwa dobra 
odbiorcy oznacza, że podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są 
nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producen-
tów i nadawców19. Ostatnia z zasad mówi o wolności i odpowiedzialności. 
Oznacza to, że wolność pociąga za sobą odpowiedzialność. Zasada ta doty-
czy zarówno treści, jak i formy przekazu, oraz wszystkich wynikających stąd 
konsekwencji20. 

Kodeks Etyki Dziennikarskiej określa status dziennikarza przez pryzmat 
trzech podstawowych wartości i powinności: 

 � zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnych i bezstronnych 
informacji oraz różnorodnych opinii, a  także umożliwianie udziału 
w debacie publicznej, 

 � wolności słowa i wypowiedzi musi towarzyszyć odpowiedzialność za 
publikacje w prasie, radiu, telewizji czy internecie, 

 � dobro czytelników, słuchaczy i widzów oraz dobro publiczne powinny 
mieć pierwszeństwo wobec interesów autora, redaktora, wydawcy lub 
nadawcy21. 

Natomiast Dziennikarski Kodeks Obyczajowy określa fundamenty i zakres 
pracy dziennikarza, wskazując na jego powinności etyczne: „Kodeks Etyki 
Dziennikarzy jest zbiorem zasadniczym norm etycznych, które obowiązują 
dziennikarzy, członków Stowarzyszenia, w ich pracy i działaniu zawodowym22”. 

15 Por. KEM, nr 2. 
16 Por. KEM, nr 3. 
17 Por. KEM, nr 4. 
18 Por. KEM, nr 5. 
19 Por. KEM, nr 6. 
20 Por. KEM, nr 7. 
21 Por. KED, wstęp. 
22 DKO, wstęp. 
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Wszystkie te kodeksy odwołują się do podobnych lub tych samych uniwer-
salnych wartości i powinności etycznych, określających ramy profesjonalne-
go dziennikarstwa. Twórcy tych kodeksów, doskonale znający realia pracy 
dziennikarza, ukazali kontekst etyczny szczegółowych kwestii zawodowych, 
na który powinien zwrócić uwagę dziennikarz w swojej pracy zawodowej. 

Prawda 

W świetle kodeksów etyki dziennikarskiej status dziennikarza widziany jest 
przez pryzmat zawartego w nich etosu dziennikarskiego. W etosie dzien-
nikarskim natomiast wymóg prawdy należy do fundamentalnych zasad 
i powinności. Zasada ta stanowi zarówno podstawę pracy dziennikarskiej, 
jak i swoisty ideał do realizacji, stanowi zarówno postulowaną wartość i cnotę 
oraz normę postępowania zawodowego23. Każdy człowiek na świecie ma 
niezbywalne prawo do prawdy. Jest ono niezbywalnym prawem człowieka, 
którego istnienia w tym miejscu nie trzeba w żaden sposób dowodzić. Dlatego 
też wszyscy dziennikarze wydawcy, producenci, nadawcy mają obowiązek to 
prawo szanować i stosować w swojej działalności medialnej24. 

Wolność 

Prawda łączy się nierozdzielnie z  wolnością. To jest podstawowa zasada 
personalistycznej odpowiedzialności etycznej. Jak podkreślał Jan Paweł II 
w encyklice Veritatis splendor „prawda i wolność, zarówno na płaszczyźnie 
indywidualnej, jak i społecznej, są nierozdzielne; bez prawdy jako fundamen-
tu, punktu wyjścia, kryterium rozeznania, oceny, wyboru i działania, niemoż-
liwe jest korzystanie z autentycznej wolności25”. Warunkiem poszanowania 
wolności odbiorców musi być respektowanie prawdy, która jest koniecznym 
warunkiem wolności człowieka. Bez możliwości dotarcia do prawdy, człowiek 
nie będzie mógł podejmować prawdziwie wolnych decyzji26. W prawdzie 
urzeczywistnia się wolność. „Czeka nas wielka praca nad naszą mową, jaką się 
posługujemy. Nasze słowo musi być wolne, musi wyrażać naszą wewnętrzną 

23 Por. I. Dobosz, Prawo prasowe, w: Dziennikarstwo i świat mediów, dz. cyt., s. 389-397; zob. rów-
nież: L. Brajnovic, Kodeksy deontologii dziennikarskiej, w: Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień 
deontologii dziennikarskiej, red. Z. Kobylińska, R. D. Grabowski, Olsztyn 1996, s. 10–22. 
24 Por. KEM, wstęp. 
25 Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”, Watykan 1993, nr 31. 
26 Por. W. Bołoz, Etyka w reklamie, w: Percepcja reklamy. Zagadnienia psychologiczne, red. A. Strza-
łecki, Warszawa 1998, s. 15. 
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wolność. Tylko wtedy ludzkie słowo jest prawdziwie narzędziem prawdy”27. 
Zadaniem dziennikarza jest nie tylko odkrywanie i przekazywanie prawdy, ale 
także obrona prawdy. „Być obrońcą prawa człowieka do prawdy i być obrońcą 
prawa do wolności, to być obrońcą tego, co nierozdzielne w człowieku i nie-
oddzielne od człowieka”28. Wolność i odpowiedzialność dziennikarska winna 
wyrażać się w poszanowaniu prawdy. Odpowiedzialność wyznacza bowiem 
granice wolności dziennikarskiej i łączy się ściśle ze sprawiedliwością, której 
podstawowym wymogiem i powinnością jest szacunek dla ludzkiej godności. 

Odpowiedzialność 

Odpowiedzialność wyrasta z prawdy i wolności, co więcej, staje się fun-
damentem i wewnętrzną treścią odkrywania prawdy i realizacji wolności. 
W samym centrum zasady odpowiedzialności etycznej, formułowanej przez 
etykę mediów oraz szczegółowe deontologie dziennikarskie, winna być odpo-
wiedzialność za godność każdego człowieka, uczestniczącego w komunikacji 
i przekazie medialnym. Na takiej fundamentalnej odpowiedzialności za czło-
wieka można budować i uzasadniać inne rodzaje odpowiedzialności, które 
z niej wyrastają, a więc odpowiedzialność za słowo, za wartości, za prawdę, za 
wolność itd. Odpowiedzialność wpisana w struktury działań dziennikarskich 
jest odpowiedzialnością „za” każdego konkretnego człowieka, uczestniczącego 
w działaniach medialnych (między innymi samego dziennikarza, nadawcę, 
odbiorcę). U podstaw takiej odpowiedzialności tkwi powinność poszano-
wania jego godności. Gdy mówimy o odpowiedzialności „za drugiego” jako 
ważnym fundamencie etyki dziennikarskiej, mamy wówczas na myśli ten wła-
śnie rodzaj odpowiedzialności osobowej i poczucia „bycia odpowiedzialnym” 
za innych. Odpowiedzialność „za drugiego” jest więc niejako wewnętrznie 
wpisana w strukturę pracy dziennikarskiej. Odpowiedzialność taka ujawnia 
się zatem w tym, że człowiek wybiera dlatego, że jest to dobro dla niego 
i równocześnie jest dobrem „dla drugiego”29. Człowiek jest odpowiedzialny 
również za wszystkie swoje wytwory, które są wartościami. W kontekście 
pracy dziennikarskiej nie tylko chodzi o odpowiedzialność dziennikarzy za 
swoje działania, ponieważ każdy człowiek działający w sposób racjonalny, 
ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Chodzi tutaj o jeszcze inny rodzaj 

27 K. Klauza, Prawda – informacja – moralność, dz. cyt., s. 48. 
28 Od redakcji, Solidarni: wolni przez prawdę, „Ethos” 1990, nr 11–12, s. 7. 
29 K. Wojtyła rozróżnia pomiędzy postawami autentycznymi a postawami „nie-autentycznymi”. 
Te ostatnie jawią się jako postawy „nie-odpowiedzialne”. Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., 
s. 310–318. 
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 odpowiedzialności, związany z misją i zadaniem (powinnością) dziennikar-
skiego i medialnego (za pomocą konkretnych nośników i dzieł) komuniko-
wania wartości. Dziennikarz jest odpowiedzialny nie tylko za swoje działanie 
i twórcze dzieło. Jest on odpowiedzialny w jakiejś mierze także za jego odbiór 
oraz wpływ i skutki, jakie wywołuje ono u innych. Wytwory dziennikarskie 
o tyle są odpowiedzialne i mają sens, o ile są nośnikami pozytywnych wartości. 

Sprawiedliwość 

Między sprawiedliwością a odpowiedzialnością istnieje ścisła zależność: zarów-
no sprawiedliwość domaga się odpowiedzialnego działania, jak i w poczucie 
odpowiedzialności wpisuje się konkretnie zasada sprawiedliwości, dzięki 
której człowiek oddaje każdemu to, co się komuś słusznie należy30. Spra-
wiedliwość jest bowiem wartością i sprawnością moralną, dzięki której ktoś 
w sposób wolny i świadomy winien oddać każdemu to, co się mu należy31. 
Pojęcie sprawiedliwości w świecie mediów można rozpatrywać w kontekście 
negatywnym albo pozytywnym. W  pierwszym wypadku sprawiedliwość 
nakazuje unikanie zła, w drugim zaś nakazuje czynić należne komuś dobro. 
Sprawiedliwość zakłada i implikuje sferę wartości, które aprobuje i nakazuje 
realizować jako powinności moralne. Prawda o wartościach jest zatem podsta-
wą sprawiedliwości. Podstawowym wymogiem sprawiedliwości jest ochrona 
wartości, a przede wszystkim obrona podstawowej wartości, jaką jest ludzka 
godność. 

Godność człowieka w kontekście prawdy, wolności, 
odpowiedzialności i sprawiedliwości

Godność osoby jest tak ważną wartością, że w stosunku do niej należy zawsze 
zachowywać najwyższą ostrożność w  pracy dziennikarskiej. Podstawowe 
wartości, ważne w pracy dziennikarza: prawda, wolność, odpowiedzialność 
i sprawiedliwość służą ochronie wartości i godności człowieka. Etyka dzien-
nikarska jest swoistą grą tych podstawowych wartości. „Środki społecznego 

30 To potoczne określenie, że „sprawiedliwość jest oddaniem każdemu tego, co się komuś słusznie 
należy”, jest przypisywane – jak go nazywa Platon – poecie, „mądremu i boskiemu mężowi Simo-
nidesowi”. Por. Platon, Państwo, I, 6, 313e. 
31 Por. Platon, Państwo, I, 6, 332a; Arystoteles, Etyka nikomachejska, V, 5, 1134a 1; św. Tomasz 
z Akwinu, STh, II-II, q. 58, a. 1c; J. Pieper, Über die Gerechtigkeit, München 1967, s.  11–14; 
S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, dz. cyt., s. 115. 
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przekazu winny służyć godności ludzkiej, pomagając ludziom żyć dobrze 
i działać jako osoby we wspólnocie, (…) by byli świadomi własnej godności, 
wnikali w myśli i uczucia innych ludzi, pielęgnowali poczucie wzajemnej 
odpowiedzialności, oraz by wzrastali w wolności osobistej, w poszanowaniu 
dla wolności innych i w zdolności do dialogu. Przekaz społeczny ma ogromną 
moc, aby pomagać ludzkiemu szczęściu i spełnieniu”32. Godność człowieka 
rozumiana zarówno w obiektywnym, jak i subiektywnym wymiarze stanowi 
podstawową zasadę aksjologiczną, którą określamy „normą personalistyczną”. 
Może ona stanowić podstawę wartościowania wszelkich relacji komunikacyj-
nych człowieka. W kontekście wszelkich procesów komunikacji, człowiek, ze 
swoją osobową godnością, staje się jednocześnie fundamentem i kryterium 
wartościowania etycznego. „Osoba ludzka jest takim dobrem, które nie może 
być traktowane jako przedmiot użycia”33. Dlatego też szacunek dla każdego 
człowieka i powinność uszanowania jego osobowej godności stanowią podsta-
wowe kryterium wartościowania etycznego wszelkich działań dziennikarskich. 

Odrzucenie podstawowych kryteriów etycznych – niezależnie od tego, czy 
u ich podstaw leżą wartości, normy, powinności, cnoty czy przekonania – jest 
dla dziennikarza odrzuceniem nie tylko swoich powinności zawodowych, ale 
także sprzeniewierzeniem się swojej tożsamości ludzkiej i dziennikarskiej. By 
zachować wierność sobie i drugiemu człowiekowi, należy ukierunkować się 
na prawdę, gdyż wówczas jedynie może zrodzić się wzajemne zaufanie, które 
sprawia, że zarówno przekaz jak i jego twórca staje się wolny i wiarygodny. 
Postępując zgodnie z podstawowym wartościami ważnymi w pracy dzienni-
karza, czyli w duchu prawdy i wolności, dziennikarz staje się w pełni wolny 
w swoim działania a media stają się w pełni wolne i niezależne. 

Dziennikarz, służąc prawdzie w duchu wolności, sam wyznacza przestrzeń 
swojej zawodowej odpowiedzialności. W realizowaniu tych wartości i powin-
ności niezbędne są jednak pewne podmiotowe wymagania moralne. Należą 
do nich między innymi: szczerość, uczciwość, bezstronność i obiektywizm; 
czyli wszystko to, czym winien wykazać się człowiek postępujący zgodnie 
z własnym sumieniem34. Te podmiotowe wymagania moralne wpisują się 
także z perspektywy etycznej w status zawodu dziennikarza. 

32 Por. EM, nr 6. 
33 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 48. 
34 Zob. W. Niewęgłowski, Dziennikarz – nosiciel integralnej wizji człowieka i świata, w: Dzienni-
karski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej, dz. cyt., s. 28–40. 
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Potrzeba dyskursu nad etycznością działań 
dziennikarskich

W dyskursie nad statusem dziennikarza w kontekście etyczności jego działań 
rodzi się zarówno pytanie o jakość etyki dziennikarskiej, jak i potrzeba nowego 
spojrzenia na etykę mediów w ogóle, jako dziedzinę refleksji racjonalnej nad 
moralnością działań medialnych, której egzekutywą jest ludzkie sumienie, jest 
każdy człowiek w swojej podmiotowości. Tam, gdzie jest człowiek, który myśli 
i działa i komunikuje się, nie może zabraknąć refleksji nad aksjologicznym 
wymiarem tego działania. Etyka należy obok mechanizmów wolnego rynku 
do najważniejszych faktorów samoregulujących i integrujących media. Płasz-
czyzna etyczna o jednoznacznym i uniwersalnym charakterze może i powinna 
stanowić podstawową płaszczyznę dialogu i dyskursu, płaszczyznę integracji 
medialnej. 

Analizując etyczny wymiar mediosfery, należy stwierdzić, że nie ma spe-
cjalnych zasad dla etyki mediów. Zasady i normy etyczne ważne w innych 
dziedzinach obowiązują również w  dziedzinie mediów. Niektóre zasady 
i normy etyczne są jednak w tym obszarze mediów szczególnie ważne i dla-
tego winny być bardziej eksponowane, tworząc w ten sposób specyfikę etyki 
mediów. Dobro jednego człowieka nigdy nie może być gwałcone w imię 
dobra drugiego. Zasady etyki społecznej, takie jak: solidarność, pomocni-
czość, sprawiedliwość, równość i odpowiedzialność w korzystaniu z zasobów 
publicznych i pełnieniu ról zaufania społecznego, mają w obszarze mediów 
pełne zastosowanie. Przekaz medialny winien być zawsze wierny, gdyż praw-
da ma bardzo istotne znaczenie dla wolności indywidualnej i dla budowa-
nia prawdziwej jedności między ludźmi35. Etyka w środkach społecznego 
przekazu dotyczy wszystkich uczestniczących w przestrzeni medialnej. We 
wszystkich sferach – w dziedzinie treści przekazu, procesu produkcji oraz 
w obszarze zagadnień związanych ze strukturami własnościowymi i systema-
mi medialnymi – obowiązuje jako podstawowa, następująca zasada etyczna: 
osoba i wspólnota ludzka stanowią cel i kryterium posługiwania się środkami 
społecznego przekazu; przekaz winien się odbywać poprzez osoby z myślą 
o rozwoju integralnym innych osób. 

Druga zasada etyki mediów jest uzupełnieniem pierwszej: dobra osób 
nie można urzeczywistnić niezależnie od dobra wspólnego społeczności, do 

35 Por. EM, nr 21–22. 
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których one należą36. To dobro należy rozumieć w kategoriach globalnych, 
jako ogólną sumę celów wspólnych, do osiągnięcia których angażują się 
członkowie wspólnoty i którym wspólnota winna służyć. Te zasady można 
streścić w prostej tezie: szacunek dla osoby i wspólnoty w świetle Dekalogu. 
Na takim fundamencie winna być budowana etyka mediów. Zasady etyki 
mediów dotyczą wszystkich, również odbiorców, którzy także mają swoje 
obowiązki. Pierwszym obowiązkiem odbiorców przekazu społecznego jest 
rozróżnianie i dokonywanie selekcji. Odbiorcy powinni zdobywać wiedzę na 
temat mediów – ich struktur, sposobu działania i treści – po to, by następnie 
dokonać odpowiedzialnego wyboru tego, co czytają, oglądają lub słuchają, 
zgodnie z obowiązującymi kryteriami etycznymi. 

W analizach skutków oddziaływania medialnego pojawia się czasem twier-
dzenie, że rozwój mediów oraz ich wpływ na człowieka uzależnione są od 
uwarunkowań natury ekonomicznej, ideologicznej, społeczno-kulturowej czy 
politycznej. Wydaje się, że ostateczny kształt wpływu mediów na człowieka 
zależy od uwarunkowań etycznych, od świata wartości i zasad etycznych ludzi, 
którzy podejmują określone działania medialne (twórcy, nadawcy, odbiorcy). 
Brak zasad etycznych lub ich fałszywa koncepcja prowadzą nieuchronnie do 
zagrożeń, którymi są zazwyczaj dotknięci odbiorcy mediów. W sytuacji rozsze-
rzającego się zjawiska relatywizmu moralnego naglącą potrzebą wydaje się być 
uznanie faktu, że bez etyki mediów opartej na solidnych fundamentach, czyli 
bez świadomości wartości i godności człowieka, medialne działania człowieka 
będą pozbawione podstawowej orientacji moralnej. 

Podsumowując te refleksje nad jakością etyki mediów, należy pokazać 
w kształceniu etycznym dziennikarzy i  ludzi mediów, istotę, fundamenty, 
źródła etyki i  jej argumentacji, różne drogi uzasadniania normatywności, 
cnót, przekonań i wartości, z perspektywą poszukiwania płaszczyzny dialogu 
na poziomie końcowych, indywidualnych rozstrzygnięć i wyborów etycznych, 
chroniących wartość i godność człowieka w wolnym społeczeństwie ludzi 
odpowiedzialnych w duchu wspomnianego wyżej założenia, w myśl które-
go „najwyższe kryteria prawdy i sprawiedliwości w dojrzałym korzystaniu 
z wolności i odpowiedzialności, stanowią horyzont, na którym sytuuje się 
autentyczna deontologia w korzystaniu z nowoczesnych potężnych środków 
społecznego przekazu37”. 

36 Por. EM, nr 22. 
37 SR, nr 3. 
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Etyczność jako wyznacznik profesjonalizmu 
dziennikarskiego

Etos dziennikarski stanowi ważny faktor kształtujący status zawodu dzienni-
karskiego. Prezentowane myśli stanowią głos w ważnym dyskursie zarówno 
nad poziomem profesji dziennikarskiej, jak i nad jakością etyki dziennikar-
skiej w jej teoretycznym ujęciu i praktycznym funkcjonowaniu. Reasumując 
przeprowadzone wywody, chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy, które 
jawią w kontekście przeprowadzonej argumentacji jako końcowe wnioski. 

Po pierwsze, etyka dziennikarska, znajdująca się u podstaw realizacji misji 
medialnej i dziennikarskiej, jest sprawą ludzkiego sumienia. Dobry człowiek 
to człowiek sumienia. Dobry, profesjonalny dziennikarz, to dobry człowiek. 
Dlatego istnieje pilna potrzeba dowartościowania logiczności i racjonalności 
etyki dziennikarskiej jako ważnego faktora określającego status profesji dzien-
nikarskiej. Nie chodzi o odwoływanie się do kodeksów etycznych, tworzenie 
nowych czy na nowo, jak też o teoretyczny dyskurs nad etycznością mediów. 
Chodzi bardziej o to, by oprzeć etykę dziennikarską na fundamencie ludz-
kiej racjonalności. Etyka mediów, oparta na racjonalności człowieka i  jego 
duchowej godności, będzie w stanie pomóc człowiekowi pomniejszać sferę zła 
i powiększać sferę medialnego dobra. Tak rozumiana etyka, znajdująca swój 
wyraz w kodeksach etyki dziennikarskiej i medialnej, stanowi podstawę do 
formacji sumienia, w którym każdy dziennikarz dokonuje wolnych, rozum-
nych i odpowiedzialnych rozstrzygnięć, kształtując niejako od wewnątrz 
świadomość wagi swojej pracy dziennikarskiej. 

Po drugie, warto zwrócić uwagę na jedno niepokojące zjawisko, pojawiają-
ce się coraz częściej w analizach medioznawczych, w dyskusjach nad jakością 
mediów czy też w autorefleksji dziennikarskiej. Jesteśmy świadkami coraz 
bardziej postępujących procesów obniżania standardów i jakości dziennikar-
stwa, co prowadzić może do dewaluacji profesji dziennikarskiej jako zawodu 
i misji publicznej. Zmiany społeczno-polityczne po roku 1989 otworzyły 
nową perspektywę rozwoju wolnych i niezależnych mediów w Polsce. Nie 
do przecenienia jest wartość dokonanych ówcześnie zmian, które stworzyły 
możliwość rozwoju nowej jakości mediów i dziennikarstwa, wolnych przede 
wszystkim od ideologicznego totalitaryzmu. Po 1989 roku dostęp do zawodu 
dziennikarskiego w Polsce poszerzył się. Funkcjonowanie i kształcenie dzien-
nikarzy przestało być reglamentowane, co stworzyło olbrzymią szansę rozwoju 
mediów i realizacji dziennikarskich pasji. Ta otwartość zawodu, powiększający 
się obszar komunikacji społecznej, rozwój mediów elektronicznych, mają 
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wiele pozytywnych konsekwencji, otwierając nowe, szerokie możliwości 
komunikowania i rozwoju pluralizmu życia społecznego. Pojawiły się również 
zjawiska negatywne, w których wolność słowa przestaje się łączyć z odpowie-
dzialnością, profesjonalizm nie oznacza harmonii fachowości z etycznością, 
a dziennikarstwo przestaje być w dużej mierze misją, stając się przestrzenią 
kreowania „medialnych gwiazd”, celebrytów dziennikarskich, w których 
fałszywym świetle inni postrzegani są tylko jako „rzemieślnicy medialni”. 
Kompetencja, wiedza i umiejętności czy profesjonalizm warsztatowy oraz 
elementarna uczciwość przestają być niejednokrotnie pierwszorzędnymi 
kryteriami doboru i wartościowania profesji dziennikarskiej, ustępując miej-
sca ideologicznym, biznesowym czy układowo-lojalnościowym kryteriom. 
Wszystkie te tendencje czy zjawiska wpływają na dewaluację jakości dzienni-
karstwa. Na tym tle rodzi się pogarda, kpina czy ironia z misyjności mediów, 
marginalizacja programów misyjnych, deprecjacja zaangażowania i powołania 
dziennikarskiego, co w konsekwencji wyzwala lęk i postawy rezygnacji, para-
liżuje działania, wyzwala fałszywe mechanizmy obronne czy też powoduje 
ucieczkę od „misyjności” do błędnie rozumianej „komercjalności”38. Etyka 
mediów jest integralną częścią i podstawowym wyznacznikiem profesjonali-
zmu dziennikarskiego. Środowiska medialno-dziennikarskie dysponują dziś 
ogromnym potencjałem oddziaływania na ludzi, który, źle wykorzystany, 
może szkodzić człowiekowi i społeczeństwu. „Dziennikarze są powołani, aby 
wprzęgać swoje umiejętności zawodowe w służbę dobra moralnego i ducho-
wego jednostek i  ludzkiej społeczności”39. Potrzeba zatem ciągłego dosko-
nalenia swojego warsztatu dziennikarskiego, w który wpisana jest etyczność 
działania oraz kształtowania swojej tożsamości dziennikarskiej w kontekście 
etyczności. Wiedza, umiejętności dziennikarskie, umiejętność współpracy dla 
dobra innych oraz bogactwo ducha i świata prawdziwych wartości stanowią 
wyznacznik profesjonalizmu dziennikarskiego, co jest równocześnie najlep-
szym gwarantem realizacji misji dziennikarskiej. 

Warto przywołać na koniec słowa Jana Pawła  II wypowiedziane do 
dziennikarzy w roku 2000 w czasie jubileuszowego spotkania dziennikarzy. 
„Dziennikarstwo przeżywa obecnie okres głębokich przemian. Rozwój nowych 
technik jest już odczuwalny we wszystkich dziedzinach i dotyka w większym 
lub mniejszym stopniu każdego człowieka. Globalizacja poszerzyła możli-
wości środków społecznego przekazu, ale zwiększyła także ich podatność na 

38 Zob. M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006, s. 21–44; M. Drożdż, Misyj-
ność mediów – między ideałem a iluzją, dz. cyt., s. 73–87. 
39 Jan Paweł II, Być chrześcijaninem i dziennikarzem. Homilia w czasie Wielkiego Jubileuszu dzien-
nikarzy 4 czerwca 2000 roku, Watykan 2000, nr 3 (dalej: CD). 
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presje ideologiczne i ekonomiczne. Powinno to skłaniać was, dziennikarzy, do 
zastanowienia się nad sensem waszego powołania. (…) Skoro dziennikarstwo 
wywiera tak rozległy i bezpośredni wpływ na opinię publiczną, nie może być 
sterowane wyłącznie przez czynniki ekonomiczne, dążenie do zysku i stronni-
cze interesy. Powinno być natomiast postrzegane jako zadanie w pewnym sensie 
«święte», wykonywane ze świadomością, że potężne środki przekazu zostają 
wam powierzone dla dobra wszystkich, a zwłaszcza dla dobra najsłabszych 
grup społecznych – od dzieci po ubogich, od chorych po osoby zepchnięte 
na margines i dyskryminowane. Nie można pisać ani nadawać programów, 
kierując się wyłącznie pragnieniem pozyskania jak największej liczby odbior-
ców, a rezygnując z oddziaływania naprawdę formacyjnego. Nie można też 
odwoływać się bezkrytycznie do prawa do informacji, nie biorąc pod uwagę 
innych praw człowieka. Żadna wolność, w tym także wolność wypowiadania 
się, nie jest absolutna: napotyka bowiem granicę w postaci obowiązku posza-
nowania godności i uprawnionej wolności innych. Nie należy pisać, tworzyć 
i nadawać programów, jeśli wyrządza to szkodę prawdzie: mam tu na myśli 
nie tylko prawdę o faktach, o których informujecie, ale także „prawdę o czło-
wieku”, godności człowieka we wszystkich jego wymiarach”40. Z tych słów 
wypływa słuszny postulat, podsumowujący niejako moje refleksje, iż potrzeba 
dziś i zawsze dziennikarzy, będących ludźmi sumienia, którzy będą w sposób 
profesjonalny, a więc także odpowiedzialny, realizować zadania, wynikające 
z natury mediów jako podstawowych narzędzi komunikowania społecznego. 

40 CD, nr 3 i 4. 
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2.  
Etyczność jako narzędzie 
diagnostyczne jakości 

dziennikarstwa

Próba diagnostycznej obserwacji jakości 
dziennikarstwa

Jesteśmy świadkami coraz bardziej postępujących procesów obniżania stan-
dardów i jakości dziennikarstwa, co prowadzić może do dewaluacji profesji 
dziennikarskiej jako zawodu zaufania publicznego. Bardzo dobrze, że dostęp 
do zawodu dziennikarskiego poszerzył się. Funkcjonowanie i kształcenie 
dziennikarzy nie jest reglamentowane, co stwarza olbrzymią szansę rozwoju 
mediów i realizacji dziennikarskich pasji. Ta otwartość zawodu, powiększający 
się obszar komunikacji społecznej, rozwój mediów elektronicznych, mają wie-
le pozytywnych konsekwencji, otwierając nowe, szerokie możliwości komuni-
kowania i rozwoju pluralizmu życia społecznego. Pojawiły się również zjawiska 
negatywne, w których wolność słowa nie łączy się odpowiedzialnością, pro-
fesjonalizm nie oznacza harmonii fachowości z etycznością, a dziennikarstwo 
przestaje być w dużej mierze misją, stając się przestrzenią kreowania celebry-
tów dziennikarskich, którzy innych traktują jako „rzemieślników medialnych” 
lub media workers. Kompetencja, wiedza i umiejętności czy profesjonalizm 
warsztatowy oraz elementarna uczciwość przestają być pierwszorzędnymi kry-
teriami doboru i wartościowania profesji dziennikarskiej, ustępując miejsca 
ideologicznym, biznesowym czy układowo-lojalnościowym kryteriom.

Żyjemy w czasach spolaryzowanego świata dziennikarskiego. Czy należy 
to uznać za symptom negatywnych zjawisk i tendencji? Niekoniecznie. Moż-
na to potraktować także jako gwarancję pluralizmu mediów. Może to być 
także okazją to doskonalenia warsztatu i etyczności dziennikarskiej. Dopóty 
różnorodność poglądów, opinii, wizji czy tendencji dziennikarskiego opisy-
wania świata, będzie pozytywnym potencjałem wolności słowa, demokracji 
i możliwości dialogu, dopóki nie przerodzi się ona w stronniczość, zawiść, 
osobistą grę ambicji, a nawet nienawiść. Polaryzacja stanowisk może mieć 
zatem pozytywny i twórczy wymiar, jeśli służy wymianie myśli, pokazywaniu 
różnych stron rzeczywistości, poszukiwaniu prawdy itd., ale niestety może 
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być też destrukcyjną siłą, niszczącą środowiska zawodowe, antagonizującą 
ludzi i przekreślającą możliwość współpracy, jeśli będzie podszyta wrogością, 
złością czy nienawiścią. 

Obserwując studentów dziennikarstwa i analizując motywy ich zaintereso-
wania zawodem dziennikarskim można się utwierdzić w przekonaniu, że wizja 
i chęć realizowania misji dziennikarskiej opartej na solidnych fundamentach 
etyczności stanowi ważny wyznacznik ich wyboru studiów i przyszłego zawo-
du. Praca dziennikarzy traktowana jest przez młodych ludzi – przyszłych 
adeptów dziennikarstwa i szeroko rozumianej komunikacji społecznej jako 
misja i swoista służba ludziom. Z takim idealizmem zawodowym i naukowym 
młodzi ludzie podejmują studia dziennikarskie. Trzeba to docenić i nikomu 
nie wolno tego potencjału pozytywnego nastawienia zawodowego zmarnować. 
To jest powinność i zadanie wszystkich ośrodków uniwersyteckich, prowadzą-
cych studia dziennikarskie, ale także powinność dziennikarzy, którzy nie tylko 
wykonują swój zawód, ale stanowią dobry lub zły przykład dla młodych ludzi. 
Tak też widzę powinność i rolę wszelkich konkursów, rankingów, plebiscy-
tów i nagród przyznawanych dziennikarzom, żeby pokazywano dobre wzory 
dziennikarstwa, promowano autentyczne wartości zawodu dziennikarskiego: 
obiektywność, służbę prawdzie, uczciwość, odpowiedzialność za słowo itd. 
i pokazywano prawdziwe autorytety, a nie idoli w stylu celebrytów dzienni-
karskich, których coraz więcej. Nie zawsze popularność medialna jest owocem 
godnych pochwały i naśladowania wzorców. Dlatego też medioznawcy opisują 
i badają zjawisko „celebritingu” jako zjawiska wielorakiej popularności medial-
nej, nie zawsze godnej pokazywania i utrwalania. Analizując to zjawisko, 
jego istotę i konteksty, uważam, że wszelkie nagrody dla osób pokazywanych 
poprzez nagrodę jako wzór dziennikarza, nie powinny być tylko uznaniem 
indywidualności zawodowej nagradzanych osób, ale powinny ukazywać oso-
bowy wzorzec dobrego dziennikarza czy człowieka mediów. W określeniu 
„dobry” zawiera się nie tylko warsztatowa kompetencja i umiejętności, ale 
przede wszystkim osobowe wartości urzeczywistniane w pracy zawodowej. 
Wydaje mi się, że w społeczeństwie medialnym popularność publiczna staje 
się coraz częściej podstawowym kryterium wielorakich wyborów i nagród, 
wedle schematu, że wybierany i nagradzany jest ten, kto jest medialnie znany. 
Dziennikarze są znani publicznie z racji swojej profesji, dlatego też nagrody 
dziennikarskie, winny to kryterium popularności nie traktować, przynajmniej 
na poziomie nominacji, jako rozstrzygające.

Coraz częściej studenci dziennikarstwa są angażowani w pomoc przy 
organizacji plebiscytów dziennikarskich. Jest to zapewne możliwość orga-
nizacji dużej imprezy, kontaktu z doświadczonymi dziennikarzami, szansa 
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wypowiedzenia własnych ocen i opinii. To wszystko jest wartością dodaną 
dla samych studentów, pod warunkiem, że pełnią oni w takim plebiscycie nie 
tylko rolę statystów i wspomagających imprezę wolontariuszy, ale faktycznie 
tworzą, decydują, organizują, współpracują i uczą się w takim przedsięwzięciu 
od starszych koleżanek i kolegów – dziennikarzy, dobrej pracy eventowej 
i organizacyjnej, a przy okazji „podglądają”, dziennikarzy w tym, co warto-
ściowe i godne naśladowania. Oby uczyli się przy tym poprawnych wzorców 
i nie zatracali idealizmu zawodowego, pasji i przyszłej misji dziennikarskiej. 
Wartym docenienia jest także możliwość osobistych kontaktów młodych 
ludzi z nagradzanymi dziennikarzami, co zaowocuje możliwościami praktyk, 
wizyt studyjnych, czy szerszych kontaktów zawodowych. Słyszy się czasem 
w wywiadach czy wypowiedziach nagradzanych dziennikarzy, że bardzo cenią 
sobie nagrody studenckie. Oby to były wypowiedzi w pełni autentyczne, 
ponieważ nagroda młodych ludzi wpatrzonych w swoją przyszłość zawodową, 
powinna ze wszech miar zobowiązywać nagradzane osoby przynajmniej do 
refleksji nad tym, dlaczego mnie młodzi ludzie typują do nagrody i wybierają, 
czy jest to owoc mojego autentyzmu i solidności dziennikarskiej, czy raczej 
rezultat gry celebryckiej i umiejętności surfowania na falach poprawności 
kulturowo-politycznej. Wszyscy dziennikarze, a  zwłaszcza ci nagradzani, 
powinni wyzwalać w  sobie myślenie w  kategoriach odpowiedzialności 
za młodych ludzi, którzy chcą się uczyć najlepszego dziennikarstwa, a nie 
taniego „dziennikarstwa stadnego”, czy też zawodowego koniunkturalizmu. 
Taka odpowiedzialność ciąży także na wszystkich instytucjach organizują-
cych plebiscyty czy konkursy powiązane z nagrodami dla dziennikarzy. Jest 
to potrójna odpowiedzialność: odpowiedzialność oparta na sprawiedliwości 
wobec środowiska dziennikarskiego za docenienie rzetelności i misyjności 
dziennikarskiej, odpowiedzialność etyczna za prawdziwość i autentyczność 
pokazywanych wzorców, odpowiedzialność oparta na uczciwości wobec 
społeczeństwa odbiorców mediów za pokazywanie i zachowanie najlepszych 
standardów społecznego przekazu. Taka odpowiedzialność potrójnie zobowią-
zuje. Pokazywane wzorce dziennikarstwa mają zawsze subiektywne konteksty. 
Niemniej jednak każdy konkurs, który dba o swój prestiż, na wszystkich 
etapach wyłaniania kandydatów do nagrody, powinien się opierać na demo-
kratycznych i eksperckich standardach, a nie powinien czerpać negatywnych 
inspiracji z partyjnego układania list wyborczych i nominowania „jedynek” 
przy partyjnym stole. Oby arystotelesowskie wzorce, nie tylko demokracji, 
ale przede wszystkim politei były zawsze inspiracją dla wszystkich instytucji 
organizujących i nagradzających dziennikarzy.
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Dziennikarskie kreowanie świata

Dziennikarze coraz częściej działają według reguł konstruktywizmu medial-
nego, ponieważ media coraz aktywniej uczestniczą, obok tradycyjnej swojej 
funkcji odzwierciedlenia świata, w kreowaniu rzeczywistości. Rezultatem tego 
procesu jest zmiana kompetencji twórców i odbiorców przekazów medial-
nych. Twórca i nadawca przekazu treściowego nie musi się zbytnio troszczyć 
o przekaz obiektywnego sensu, ponieważ procesy medialne redukują go do 
roli twórcy kontekstów interpretacyjnych dla odbiorczej kreacji świata. Sens 
przekazu jest współtworzony przez odbiorcę w procesie interakcji z twórcą 
przekazu i technicznymi środkami medialnymi. Odbiorca, w tych wielorakich 
procesach interaktywności medialnej, żyje w sztucznych światach, których 
sam jest także współtwórcą, a dziennikarze powinni tworzyć obraz świata, nie 
troszcząc się o jego obiektywne korelacje do realnej rzeczywistości. Analiza 
medialnego obrazu świata podejmowana jest często na schematach konstruk-
tywistycznego modelu komunikacji i kreowania sensu. Można powiedzieć, 
że na takim modelu konstruktywistycznym bazuje konstruktywizm medial-
ny, wykorzystujący nowe możliwości współczesnych mediów do kreowania 
obrazu świata. Ten konstruktywistyczny model analiz medialnych redukuje 
rzeczywistość medialną do subiektywistycznych konstrukcji, odrzucając tym 
samym realizm medialny, polegający na odzwierciedlaniu rzeczywistości przez 
media. Realizm medialny posługuje się, według tej wizji, błędnymi założenia-
mi, które nie pozwalają na właściwą analizę mediów i ich funkcjonowania. 
Konstruktywizm uważa za błędne następujące założenia realizmu medialnego, 
na którym się opiera wizja pracy dziennikarskiej jako kreatywnego odzwier-
ciedlania rzeczywistości:

 � przekonanie o sile i efektywności oddziaływania mediów,
 � zarzuty manipulacji przez media,
 � przyjmowanie obiektywnych, realnych kryteriów ocen, podziałów 

i klasyfikacji mediów i ich oddziaływania,
 � założenia istnienia obiektywnych kryteriów ocen etycznych działań 

dziennikarskich.
Konstruktywizm medialny radykalnie neguje i odrzuca wszystkie tezy 

mające realistyczny, obiektywistyczny charakter. W zamian proponuje model 
kreowania obrazu świata, oparty między innymi na następujących tezach:

 � rzeczywistość jest subiektywną konstrukcją podmiotu opartą na prze-
kazach medialnych;

 � poznanie realnej rzeczywistości dokonuje się zasadniczo za pośrednic-
twem mediów;
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 � obiektywna ocena rzeczywistości kreowanej medialnie jest ograniczo-
na ze względu na niewielki zasięg pozamedialnych kryteriów takich 
ocen;

 � etyczna ocena rzeczywistości medialnej o  charakterze obiektywnym 
i  uniwersalnym jest niemożliwa, ze względu na brak obiektywnych 
kryteriów takich ocen;

 � medialny mainstreaming oraz lansowana medialnie poprawność spo-
łeczno-kulturowa utrwalają konformizm ocen i działań, konserwując 
medialne status quo wygodne dla mediów, jak i dla współautorów gier 
medialnych.

 � Konstruktywizm medialny ma bardzo daleko idące i  ważne konse-
kwencje dla pracy dziennikarzy i roli etyki mediów. Utrudnia bowiem 
poszukiwanie jakiejkolwiek etyki mediów, opartej na uniwersalnych 
wartościach i  zasadach. Konstruktywizm preferuje raczej medialną 
pragmatykę etyczną, będącą produktem określonych sytuacyjnych 
potrzeb i okoliczności.

 � Te procesy również się przyczyniają do coraz większej preferencji czy 
wręcz dominacji subiektywności przekazów dziennikarskich. Oce-
niając to zjawisko, należy odróżnić między potrzebą obiektywności 
w informowaniu a subiektywnością opinii. Tymczasem prosta analiza 
wielu przekazów informacyjnych w  świetle zasad etycznych i praw-
nych zawodu dziennikarskiego oraz obowiązków nadawcy publiczne-
go pokazuje tendencje mieszania tych dwóch faktorów komunikowa-
nia, odsłaniając subiektywność w informacjach, co oczywiście mieści 
się w standardach wolności wypowiedzi, ale jest wątpliwe w kontek-
ście obiektywności i bezstronności dziennikarskiej. Również w obsza-
rze opinii subiektywność nabiera cech stronniczości, co widoczne jest 
między innymi w takich tendencjach, jak: 

 � preferencja tematów i zapraszanych gości w dającej się zidentyfikować 
precyzyjnie opcji światopoglądowo-politycznej,

 � nerwowość w kulturze dyskusji wobec ludzi o odmiennych poglądach 
politycznych,

 � używanie sugestywnych i preferencyjnych pytań wobec rozmówców, 
pytań zależnych od zakładanych własnych tez dziennikarskiej opinii,

 � mimowolne wtrącanie własnych komentarzy i  opinii w  kontekst 
wypowiedzi rozmówców, odsłaniających negatywne stanowisko 
dziennikarza wobec ich poglądów,

 � symptomy arogancji wobec niektórych zapraszanych gości, współpra-
cowników programu czy publiczności w studiu,
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 � autorski i subiektywny dobór materiału reporterskiego ilustrującego 
omawiane tematy: sondy i fragmenty wypowiedzi są czasem dobiera-
ne pod własne tezy dziennikarskie.

Dziennikarz w procesach medialnej „produkcji” 
sensu

Konsekwencje konstruktywistycznej wizji mediów i działań dziennikarskich 
można opisać przy pomocy dwóch tendencji: wirtualizacji i mediatyzacji rze-
czywistości. Medialna wirtualizacja rzeczywistości polega na permanentnym 
konfrontowaniu „realności dnia codziennego” z „realnością mediów”. Czło-
wiek ciągle doświadcza, poprzez media, sztucznych światów. Doświadczenie 
to zaczyna kwestionować wyłączność realnego świata, a następnie rozmywać 
poczucie realności, tak że czysty podział na realność codzienną i realność 
mediów nie jest już możliwy. Długofalowym efektem działania światów 
medialnych jest wirtualizacja rzeczywistości, która rozgrywa się zasadniczo 
w przestrzeni mediów, np. telewizji, blogów internetowych itd. Wirtualizacja 
rzeczywistości dokonuje się na kilku etapach i poprzez kilka różnych procesów 
medialnych, w których współuczestniczą dziennikarze:

 � realna rzeczywistość jest modelowana według zasad mediów,
 � świat medialny i  realność rzeczywistości wzajemnie się przenikają, 

relatywizując i zacierając coraz bardziej granice rzeczywistości,
 � media oddziałują na sam kształt rzeczywistości; wiele realnych wyda-

rzeń jest inscenizowanych ze względu na możliwość ich prezentacji 
w mediach,

 � kreowanie wizerunku osób w  mediach, np. polityków, funkcjonuje 
w dużej mierze poprzez tworzenie masowych wydarzeń medialnych 
na podstawie mało znaczących realnych wydarzeń komunikowania 
politycznego,

 � media kształtują realne stany rzeczywistości pozamedialnej, która jest 
coraz bardziej przesiąknięta elementami medialności,

 � media zmieniają uwarunkowania czasowo-przestrzenne realnego życia 
człowieka oraz jego komunikacyjnych możliwości; dzięki mediom 
powstaje struktura wszechobecności bez obecności wyróżnionej, prze-
strzeń i czas, tradycyjnie podstawowe współrzędne naszego świata, sta-
ją się w tym układzie marginalne,

 � media zamazują granicę między realnością a symulacją; doświadcze-
nie symulacji staje się coraz częściej wzorem dla zachowań realnych, 
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a realność ocenia się coraz częściej zgodnie z wyobrażeniem medial-
nego ideału,

 � wirtualizacja rzeczywistości, w  sensie ścisłym, dokonuje się dzięki 
technologii komputerowej; cyberprzestrzeń staje się miejscem przeni-
kania się realności z wirtualnością,

 � media uczestniczą w kreowaniu czy wręcz tzw. produkcji sensu.
Warto tutaj rozwinąć tę ostatnią przytoczoną myśl. „Produkcja” sensu 

polega bardzo często na dostarczaniu ludziom „celów pośrednich”, fragmen-
tarycznych, dających im poczucie, iż warto jest konsumować rzeczywistość, 
nie myśląc o ostatecznych uzasadnieniach życia. Medialna produkcja sensu 
„częściowego” lub „namiastkowego” jest włączona integralnie w treść i formę 
różnych przekazów medialnych. Myślę o medialnym tworzeniu takich idei 
i takiego klimatu konsumpcji, że tylko w niewielkim zakresie uzasadniają 
one racje twórczych wysiłków ludzi i nie służą pełnemu rozwojowi ducho-
wemu człowieka. Media funkcjonują przede wszystkim w uwarunkowaniach 
komercyjnych, poddając uwarunkowaniom wolnego rynku przekaz wartości 
duchowych. Ten proces implikuje stosowanie takich form, dobór takich treści 
i konstruowanie takiego kontekstu przekazu, które służą zasadniczo realizacji 
założonych celów komercyjnych, nierzadko w łączności z celami ideologicz-
nymi, których nie można nie dostrzegać. Realizacja tych celów dokonuje się 
poprzez medialną „produkcję” sensu, tzn. poprzez dostarczanie odbiorcom 
uniwersalnych schematów, standardowych wzorców, sytuacyjnych kryteriów 
ocen, gotowych i łatwych recept na sukces i szczęście. Ta produkcja przyczynia 
się do umacniania czy – mówiąc językiem George’a Gerbnera – kultywowania 
postaw konsumistycznych poprzez procesy uśredniania41. Pierwszy sposób 
działania mediów jest to „uśrednianie” opinii, zachowań, postaw odbiorców 
poprzez permanentne oddziaływanie na nich tymi samymi obrazami, hasła-
mi, ideami. Konsekwencją takiego procesu jest generowanie przez media 
dominującego nurtu kulturowego, w którym ujednolica się również poglądy, 
zainteresowania i potrzeby odbiorców. Konsekwencją uśredniania przekazów 
jest również „uśrednianie” odbiorców, polegające na zamazywaniu istniejących 
między nimi różnic politycznych, kulturowych, religijnych, etycznych oraz na 
promowaniu fałszywie pojętej tolerancji, usprawiedliwiającej wszelkie dewia-
cje, anormalności i mniejszościowe opinie. Najbardziej podatni na te mecha-
nizmy oddziaływania są młodzi odbiorcy, nie dysponujący wystarczającymi 

41 Zob. G. Gerbner, L. Gross, M. Morgan, N. Signorelli, Growing up with television: The culti-
vation perspective, w: Media Effects: Advances in Theory and Research, eds. J. Bryant, D. Zillman, 
Hillsdale 1994, s. 17–41.
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zasadami selekcji. Zostają oni niejako wessani przez medialnie lansowany nurt 
kultury w sferę medialnych wzorców, poglądów, opinii, mody itp. Tę sferę 
określa Gerbner mianem „nowego populizmu”, wciągającego coraz szerszą 
rzeszę odbiorców poprzez mechanizmy uśredniania, ujednolicania czy spły-
cania do poziomu taniej przeciętności. Wydaje się, że medialna kultywacja 
„zabójczej” w swoim determinizmie poprawności społeczno-kulturowej sta-
nowi największe wyzwanie kultury medialnej. Medialny mainstreaming oraz 
lansowana medialnie poprawność kulturowa utrwalają konformizm ocen 
i działań, konserwując celebrowane status quo wygodne dla mediów, jak i dla 
celebrytów medialnych.

Konsekwencją tych procesów jest zmiana perspektywy postrzegania rze-
czywistości. Media nie tyle odzwierciedlają rzeczywistość, ale ja kreują. Świat 
kreowany przez media jest sztuczną konstrukcją, zależną od naszego poznania. 
Te mechanizmy są wykorzystywane przez różne grupy i struktury społeczne 
i kulturowe do kreowania własnego wizerunku. Za kulisami spektaklu, roz-
grywającego się za pośrednictwem mediów, kryją się konstruktywistyczne 
założenia i narzędzia tworzenia „sztucznych światów”, które owszem spełniają 
pozytywną rolę, służąc na przykład zabawie i rozrywce, natomiast wykorzy-
stywane w strukturach społecznych mogą się stać narzędziem manipulacji.

Abstrahując od filozoficznych założeń konstruktywizmu, należałoby przy-
pomnieć podstawową prawdę, iż świat realnej rzeczywistości jest i pozostanie 
podstawą, bazą i warunkiem sine qua non świata medialnego. Nawet przy 
najbardziej radykalnych założeniach i działaniach konstruktywizmu medial-
nego nie można w dłuższej perspektywie preferować działań dziennikarskich 
jako narzędzi kreowania subiektywnych, sztucznych światów medialnych.

Etyczna powinność prawdziwości informacji 
i uczciwości opinii

W kontekście wyżej przedstawionej diagnozy współczesnych procesów 
medialnych i jakości działań dziennikarskich sprawą oczywistą staje się się-
gnięcie do podstaw etycznych profesji dziennikarskiej, które wskazują na 
dwie podstawowe powinności etyczne: troska o prawdziwość informacji 
i uczciwość opinii. Etyka mediów jest rzeczywiście gwarancją realnego plura-
lizmu i skutecznym narzędziem antymanipulacyjnym, gdyż wskazane przez 
nią wartości chronione przez normatywność etyczną gwarantują wolność 
komunikowania i prawdę komunikowania w duchu elementarnej uczciwości, 
czyli te wartości, które mają decydujące znaczenie dla wartościowania działań 
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komunikacyjnych i działań manipulacyjnych. Współczesną przestrzeń medial-
ną kształtują, w dużym przybliżeniu, trzy kategorie osób wprowadzających 
treści w obieg publiczny: po pierwsze, dziennikarze, po drugie różne osoby 
działające w obszarze public relations oraz, po trzecie, każdy człowiek korzy-
stający z wolności słowa w nowych uwarunkowaniach technologii przekazu 
informacji i opinii. Dlatego w moich analizach wskażę na trzy dokumenty 
etyczne, wskazujące na powinności etyczne w przekazie informacji i opinii 
w przestrzeni publicznej.

1. Płaszczyzna dziennikarska: Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Rady Europy z 1 lipca 1993 roku w sprawie etyki dziennikarskiej zawiera 
już w artykule 1. odniesienia do podstawowych powinności dziennikarskich. 
„W nawiązaniu do ustawowych praw i obowiązków zawartych w szczegó-
łowych unormowaniach prawnych, media mają etyczną odpowiedzialność 
w stosunku do obywateli i społeczeństwa, która musi być wyeksponowana 
w obecnych czasach, kiedy to informowanie i komunikowanie odgrywają 
tak bardzo istotną rolę w kształtowaniu postaw obywateli, w rozwoju spo-
łeczeństwa i demokratycznych struktur”. Przyjmujemy zatem, że ta powin-
ność dziennikarska realizowana jest przez informację i  opinię. Wyrazem 
i narzędziem kompetencji informacyjnych jest zatem, po pierwsze, rzetelne 
przekazywanie informacji, które według tej rezolucji (pkt 4) powinno być 
oparte na prawdzie, popartej stosowną weryfikacją i udokumentowaniem 
zebranych materiałów, bezstronnością przekazu zarówno w prezentacji, opisie, 
jak i narracji.

Po drugie, powinność dziennikarska realizuje się także poprzez medialne 
opinie (pkt 5), które dotyczą ocen lub komentarzy na temat aktualnych wyda-
rzeń w formie ogólnych uwag, pomysłów, ocen. Chociaż opinie są z natury 
subiektywne i nie mogą być utożsamiane ze standardem pojęcia prawdy, to 
jednak należy żądać, aby wypowiadane opinie były uczciwe i etyczne (pkt 6). 
Opinie nie powinny zaprzeczać lub fałszować rzeczywistych faktów i danych. 
Opinie też muszą być uczciwe! Dokument Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy przenosi zatem zadania dziennikarskie realizowane poprzez 
informacje i opinie na poziom powinności etycznej.

2. Płaszczyzna public relations: Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia 
Public Relations został przyjęty w czasie II Kongresu PSPR 26 czerwca 1996 
roku, mówi o powinnościach ludzi w komunikowaniu wizerunkowym odwo-
łując się w trzech pierwszych punktach do tych samych wartości etycznych. 
„Pracownik public relations jest obowiązany zachować szczególną staranność, 
rzetelność i uczciwość w pracy zawodowej wobec swoich klientów i adresa-
tów swoich działań. W celu zachowania szczególnej staranności, rzetelności 
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i uczciwości pracownik public relations jest zobowiązany do przestrzegania 
zasady prawdomówności, a w szczególności do relacjonowania faktów w ich 
właściwym kontekście i bez zniekształceń. Pracownik public relations jest 
zobowiązany do nierozpowszechniania tych informacji, które zgodnie z jego 
wiedzą i doświadczeniem, są nieprawdziwe, nieścisłe lub mogą wprowadzić 
odbiorcę w błąd” (pkt 1-3).

3. Płaszczyzna wolności słowa dla wszystkich: Papieska Rada ds. 
Środków Społecznego Przekazu, Etyka w  środkach społecznego przekazu. 
Należy zawsze popierać wolność wyrazu opinii, gdyż „kiedy ludzie idą za 
swoją naturalną skłonnością do wymiany idei i wyrażają swoje poglądy, 
nie tylko korzystają ze swego prawa. Spełniają oni równocześnie społeczny 
obowiązek”. Wszakże to założenie rozpatrywane w perspektywie etycznej 
nie stanowi normy absolutnej i niezmiennej. Istnieją oczywiste przypadki: 
zniesławienie, oszczerstwo, kalumnia, podżeganie do nienawiści i konfliktów 
między jednostkami i grupami, formy obscenii i pornografii, chorobliwe 
obrazy przemocy – gdzie nie obowiązuje żadne prawo do ich przekazywania. 
Równie pewne jest to, że prawo do wolnego przekazywania opinii, winno 
zawsze respektować takie zasady, jak prawda, sprawiedliwość i poszanowanie 
życia prywatnego” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka 
w środkach społecznego przekazu, Watykan 2000, nr 23).

Etyczna powinność edukacji obywatelskiej  
przez media

Media nie tylko realizują określone funkcje, ale także poprzez tworzone teksty 
i programy powinny pełnić zadania definiowane jako misja publiczna42. Czy 
edukacja obywatelska jest częścią misji publicznej i jak ją rozumieć? Szukając 
odpowiedzi na to pytanie odwołam się do kilku dokumentów prawnych 
i etycznych.

1. Ustawa o radiofonii i telewizji w tekście ujednoliconym z 2012 
roku w art. 1. ustęp 1, pkt 3a. mówi, że „zadaniem radiofonii i telewizji jest 
upowszechnianie edukacji obywatelskiej”. To zadanie obejmuje wszystkie 
podmioty. W ustępie 1a czytamy: „Zadania radiofonii i telewizji, o których 
mowa w ust. 1, są realizowane przez dostarczanie usług medialnych”. W art. 
13 czytamy: „Nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań 
określonych w art. 1 ust. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść”. Można 

42 Zob. M. Drożdż, Misyjność mediów – między ideałem a iluzją, dz. cyt., s. 73–87.
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zatem uznać, że to zadanie edukacji obywatelskiej jest powinnością wszystkich 
podmiotów dostarczających usługi medialne. Jaki jest zakres tej edukacji? 
Ustawa próbuje definiować zakres edukacji obywatelskiej odnosząc go bez-
pośrednio do zadań mediów publicznych. W art. 21 czytamy: „Publiczna 
radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach okre-
ślonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, 
zróżnicowane programy i  inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, 
kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstron-
nością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością 
i integralnością przekazu”. Artykuł 21 uszczegóławia zakres tych zadań, które 
możemy zaliczyć do edukacji obywatelskiej. W ustępie 2 w punkcie 2, 3 i 4 
napisano: „Programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny: 
2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za gra-
nicą; 3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz for-
mowaniu się opinii publicznej; 4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom 
uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych 
poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki spo-
łecznej”. Powinność edukacji obywatelskiej jest zatem zadaniem wpisanym 
w normatywność prawną. Edukacja obywatelska jest częścią zarówno zadań 
mediów w ramach tzw. usług medialnych oraz jest częścią misji publicznej, 
będącej bezpośrednią powinnością ustawową mediów publicznych. Te zadania 
wynikają z zapisów Ustawy o Radiofonii i Telewizji43.

2. Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 1 
lipca 1993 roku w sprawie etyki dziennikarskiej zawiera już art. 1 odniesienia 
do edukacji obywatelskiej. „W nawiązaniu do ustawowych praw i obowiąz-
ków zawartych w szczegółowych unormowaniach prawnych, media mają 
etyczną odpowiedzialność w stosunku do obywateli i społeczeństwa, któ-
ra musi być wyeksponowana w obecnych czasach, kiedy to informowanie 
i komunikowanie odgrywają tak bardzo istotną rolę w kształtowaniu postaw 
obywateli, w rozwoju społeczeństwa i demokratycznych struktur”. Narzę-
dziem i sposobem edukacji obywatelskiej jest zatem, po pierwsze, rzetelne 
przekazywanie informacji, które według tej rezolucji (pkt 4) powinno być 
oparte na prawdzie, popartej stosowną weryfikacją i udokumentowaniem 
zebranych materiałów, bezstronnością przekazu zarówno w prezentacji, opisie, 
jak i narracji. Po drugie, edukacja obywatelska realizuje się także poprzez 
medialne opinie (pkt 5), które dotyczą ocen lub komentarzy na temat 

43 Ustawa o radiofonii i  telewizji w tekście ujednoliconym z 2012 roku, http://prawo.sejm.gov.pl/
isap.nsf/download.xsp/WDU19930070034/U/D19930034Lj.pdf (20.11.2018).
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aktualnych wydarzeń w formie ogólnych uwag, pomysłów, ocen. „Chociaż 
opinie są z natury subiektywne i nie mogą być utożsamiane ze standardem 
pojęcia prawdy, to jednak należy żądać, aby wypowiadane opinie były uczciwe 
i etyczne. Opinie […] nie powinny zaprzeczać lub fałszować rzeczywistych 
faktów i danych. Opinie też muszą być uczciwe!” (pkt 6) Dokument Zgro-
madzenia Parlamentarnego Rady Europy przenosi zatem zadania edukacji 
obywatelskiej realizowanej poprzez informacje i opinie na poziom powinności 
etycznej. Media mają „etyczną odpowiedzialność w stosunku do obywateli 
i społeczeństwa, informowania i komunikowania, które przekazywane przez 
dziennikarzy wszystkich mediów, ze znaczącym wsparciem ze strony nowych 
technologii, ma niezwykłe znaczenie dla rozwoju jednostki i społeczeństwa. 
Jest niezbędnym warunkiem demokracji, bo pełna demokracja wymaga 
gwarantowania obywatelom uczestnictwa w sprawach publicznych. Należy 
zaznaczyć, że takie uczestnictwo byłoby niemożliwe, jeżeli obywatele nie mie-
liby dostępu do informacji dotyczących spraw publicznych, której potrzebują, 
a która powinna być dostarczana im przez media (pkt 17)44”.

3. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy z 1989 
roku: w punkcie 1 i 2 czytamy, że „szacunek dla prawdy i prawa obywateli do 
poznania prawdy jest podstawowym obowiązkiem dziennikarza. Spełniając 
ten obowiązek dziennikarz powinien zawsze bronić zasad wolności poprzez 
rzetelne zbieranie i publikowanie informacji, a także bronić prawa do uczci-
wego komentowania i krytyki”. Deklaracja ta wskazuje na powinność etyczną 
dziennikarzy realizowania podstawowego prawa obywateli do poznania praw-
dy. Dziennikarz ma prawo do własnych poglądów, do swojego światopoglądu, 
niemniej jednak cokolwiek wprowadza w obieg publiczny, poprzez określone 
media, powinien czynić z elementarną świadomością misji tego prawa do 
prawdy i powinności przekazywania prawdy45.

4. Etyka w mediach Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Prze-
kazu z roku 2000. Dokument ten definiuje zadania z obszaru edukacji oby-
watelskiej w ten sposób: „Przekaz społeczny służy społeczeństwu, ułatwiając 
świadomy udział obywateli w procesie politycznym. Środki społecznego 
przekazu jednoczą ludzi w osiąganiu wspólnych celów i zadań, pomagając 
im w ten sposób kształtować i podtrzymywać autentyczne wspólnoty politycz-
ne. Środki społecznego przekazu są niezbędne dla dzisiejszych społeczeństw 

44 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Rezolucja 1003 z 1 lipca 1993 roku w sprawie etyki 
dziennikarskiej, w: M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Warszawa 
2012, s. 449–456.
45 Por. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, http://centruminformacji.tvp.
pl/15781036/-deklaracja-zasad-fij (20.11.2017).
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demokratycznych. Zapewniają informacje na temat problemów i wydarzeń. 
Pozwalają liderom porozumiewać się natychmiast i bezpośrednio z obywa-
telami w pilnych kwestiach. Są ważnymi narzędziami kształtowania odpo-
wiedzialności, ponieważ wykazują niekompetencję, korupcję i nadużycia, 
zwracając uwagę na potrzebę kompetencji, ducha obywatelskiego i oddania 
się obowiązkom. Język tego dokumentu nie ma charakteru normatywnego, ale 
w tym opisie zadań mediów i dziennikarzy mieści się powinność etyczna takie-
go tworzenia mediów, które będą służyć dobru osoby i wspólnoty (pkt 8)46”.

5. Karta Etyczna Mediów w Polsce została podpisana 29 marca 1995. 
W preambule tej Karty stanowiącej najważniejszy kodeks etyczny mediów 
w Polsce czytamy: „Dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy, szanując 
niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, 
świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, 
przyjmują tę kartę oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą nastę-
pującymi zasadami”. Zasady te są znane, ale pozwolę sobie wymienić zasadę 
szóstą, która wskazuje na nieosiągalny ideał: „zasada pierwszeństwa dobra 
odbiorcy – co znaczy, że podstawowe prawa czytelników, widzów i słucha-
czy są nadrzędne wobec redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów 
i nadawców” (pkt 6). Możemy powiedzieć, że ta zasada etyczna wskazuje na 
potrzebę i konieczność realizacji funkcji medialnych w duchu powinności 
etycznej troski o dobro odbiorców. Bardzo idealistyczny cel47.

6. Kodeks Etyki Dziennikarskiej z 13 października 2001 już we wstępie 
wskazuje na zadania dziennikarzy i mediów wpisujące się w zakres tego, co 
wcześniej zostało określone jako edukacja obywatelska. „Przyjmując zasady 
Karty Etycznej Mediów i deklaracji Międzynarodowej Federacji Dzienni-
karzy, uznajemy, że zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnych 
i bezstronnych informacji oraz różnorodnych opinii, a także umożliwianie 
udziału w debacie publicznej; wolności słowa i wypowiedzi musi towarzy-
szyć odpowiedzialność za publikacje w prasie, radiu, telewizji czy internecie, 
a dobro czytelników, słuchaczy i widzów oraz dobro publiczne powinny mieć 
pierwszeństwo wobec interesów autora, redaktora, wydawcy lub nadawcy”48.

46 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w mediach, Watykan 2000.
47 Por. Karta Etyczna Mediów, http://centruminformacji.tvp.pl/15781069/karta-etyczna-mediow 
(20.11.2017).
48 Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, http://sdp.pl/s/kodeks-ety-
ki-dziennikarskiej-sdp (20.11.2017).



R o z d z i a ł  I V  –  Etyczne odsłony jakości dziennikarstwa 329

***

Reasumując te analizy, trzeba podkreślić, iż problemem nie jest to, że media 
i dziennikarze uczestniczą w różnym stopniu zaangażowania i refleksyjności 
w kreowaniu wizji świata poprzez opinie i angażują się subiektywnie na pozio-
mie komentarzy. Nie jest problemem także to, iż ludzie chcą być w mediach 
i chcą się przez media przekazywać swoje opinie, uczestniczyć w dyskursie 
publicznym, realizować swoje określne cele perswazyjne, budując przy tym 
swój pożądany wizerunek. Problemem jest to, czy w jednym i drugim wypad-
ku, wszyscy współtworzący media działają w prawdzie i działają uczciwie: 
prawdziwie na poziomie informacji, uczciwie na poziomie subiektywnych 
opinii i komentarzy, do których mają prawo. Profesjonalizm dziennikarski 
nie jest bowiem tylko kwestią warsztatową, ale jego integralną częścią jest 
etyczność działań dziennikarskich, które w polskich i międzynarodowych 
kodeksach etyki dziennikarskiej wyznaczają wysokie standardy profesjo-
nalizmu dziennikarskiego, do którego wszyscy dziennikarze muszą sięgać 
i realizować, ponieważ – jak czytamy w Deklaracji Zasad Międzynarodowej 
Federacji Dziennikarzy – dziennikarz godny tego miana powinien uważać za 
swój obowiązek przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej (pkt 9)49.

49 Por. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, online, https://view.officeap-
ps.live.com /op/-view.aspx?src=http://sdp.pl/pws/forum_linki/DEKLARACJA_ZASAD_FIJ.doc 
(10.01.2019). 
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3.  
Dromologia newsa – 

szybkość a informatywność 
i obiektywność przekazu

News dziennikarski w trzech odsłonach

Niniejsze analizy, dotycząca dromologii newsa, próbują dotknąć niektórych 
wyzwań XXI wieku, wobec których staje dziennikarstwo informacyjne 
i śledcze. Żyjemy w swoistym społeczeństwie newsowym, dlatego wyzwania 
tego zjawiska stanowią przedmiot analiz różnych perspektyw badawczych. 
Moje spojrzenie na newsa medialnego i dziennikarskiego dokona się z trzech 
perspektyw: teorii informacji, filozofii mediów oraz aksjologii komuniko-
wania. To spoj rzenie w trzech odsłonach ma na celu pokazać zasadnicze, 
pożądane cechy informacji dzien nikarskiej oraz wynikające z nich aksjolo-
giczne i etyczne implikacje. Newsy dziennikarskie mają swoje cechy opisane 
i wyjaśniane przez teorię dziennikarstwa i genologię. Do tego dochodzi bogate 
doświadczenie praktyczne profesjonalizmu dziennikarskiego, które wydoby-
wa, niektóre istotne cechy newsa, gwarantujące atrakcyjność i skuteczność 
komunikowania medialnego. To doświadczenie należy zawsze uwzględniać 
w analizach medioznawczych i teoretycznych rozważaniach. Niektóre z tych 
cech newsa preferowanych jako pierwszorzędne, np. szybkość i wyłącz ność, 
nie przynależą wprost i nie wynikają z istoty informacji, ale są generowane 
bardziej przez wieloraki kontekst współczesnych mediów: uwarunkowania 
komercyjne, specyfika odbiorców, jakość warsztatu dziennikarskiego oraz 
wielu innych uwarunkowań cywilizacyjnych. Warto więc zobaczyć na newsa 
i  jego współczesny kontekst, a zatem także na wyzwania, które się z tym 
łączą z tych trzech perspektyw, po to żeby nie zatracić istotnych cech newsa, 
jego faktycznej atrakcyjności i skuteczności, nie zaniedbując przy tym jego 
uwarunkowań aksjologiczno-etycznych.
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Informatywność newsa – perspektywa  
semantyczno-pragmatycznej teorii informacji

News jest w sensie teorii informacji nową wiadomością, zawiera nowe treści 
informacyjne. Nie każda zatem wiadomość, nie każdy komunikat jest infor-
macją, ale tylko ta wiadomość, która ma sens dla odbiorcy. To jest główna 
teza semantyczno-pragmatycznego ujęcia informacji. Informacja jest w tym 
ujęciu treścią przekazywaną przez komunikat, jest funkcją wiadomości ze 
względu na odbiorcę. Nie ma zatem informacji i newsów bez odbiorców. 
Teoria informacji porządkuje relacje pomiędzy wiadomością, komunikatem 
i informacją. Wiadomość może być przekazana komunikatem. Komunikat 
jest zakodowaną wiadomością zawierającą informację. Informacja jest w tym 
ujęciu treścią przekazywaną przez komunikat, jest funkcją komunikatu. 
Komunikat jest w  takim rozumieniu nośnikiem treści informacji50. Taki 
porządek używanych terminów stanowi pomoc w próbach definiowania lub 
tylko podawania pewnych operacyjnych uściśleń informacji, także medialnej. 
Terminy te wyznaczają pewien dominujący kierunek w rozumieniu infor-
macji, mianowicie tendencję semantyczno-pragmatyczną, podkreślającą rolę 
podmiotu w kodowaniu i dekodowaniu komunikatów, będących nośnikiem 
informacji. Na tej płaszczyźnie odnaleźć można kilka ciekawych propozycji 
rozumienia informacji, stanowiących przede wszystkim punkt odniesienia 
jakościowych teorii informacji:

 � informacją jest każdy czynnik, który można wykorzystać do sprawne-
go i celowego działania;

 � informacja jest to czynnik zmniejszający niewiedzę odbiorcy. Infor-
macja jest ilością niepewności, jaką komunikat usuwa51. Ta defini-
cja stanowi podstawę do mierzenia informacji. Informację mierzy 
się prawdopodobieństwem pojawiania się w  przekazie określonych 
symboli; jest to definicja czysto formalna, nieuwzględniająca treści 
przekazywanych symboli. To sformalizowanie informacji stanowiło 
jednak moment przełomowy dla teorii ilości informacji, teorii jakości 

50 Zob. B. Stefanowicz, Informacja, Warszawa 2004, s. 13–50.
51 Jest to określenie Shannona; zob. C.E. Shannon, Ein/Aus. 0 1. Ausgewählte Schriften. Kommu-
nikations- und Nachrichtentheorie. Kryptologie, Schaltkreise, PCM und Entropie, Berlin 2000, s. 48n. 
Komunikatem nazywamy odpowiednio zbudowaną wiadomość zawierającą pewną ilość informa-
cji, przy czym komunikat zawiera tym więcej informacji, im mniejsze jest prawdopodobieństwo 
jego wystąpienia. Jednostkę ilości informacji nazywamy bitem. Jest to ilość informacji decyzyjnej 
zawartej w komunikacie.
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informacji oraz teorii komunikacji stosowanych już parę lat później 
w naukach humanistycznych i socjologicznych52;

 � informacja jest to czynnik, dzięki któremu człowiek lub urządzenie 
mogą lepiej działać;

 � informacją jest to wszystko, co nas zmienia53;
 � informacja to treści sygnału mające sens dla odbiorcy. Jest to uję-

cie holistyczne, które reprezentuje Carl Friedrich von Weizsäcker54. 
Podkreśla on pragmatyczno-semantyczny charakter informacji. Dla 
Weizsäckera matematyczno-techniczne pojęcie informacji, na którym 
oczywiście bazuje, wydaje się za wąskie i dlatego poszerza go o zakres 
semantyczny i pragmatyczny55.

Semantyczno-pragmatyczne ujęcie Weizsäckera można streścić w kilku 
podstawowych tezach: nie ma informacji bez jej odbioru: mówienie o infor-
macji nadanej, a nie odebranej jest nieuprawnione (1); informacja ma ze swej 
natury relacyjny charakter: jednym z kresów relacji musi być układ odbioru 
informacji i  jej adaptacji do już istniejących zasobów informacyjnych (2); 
informacja nie musi być – jako taka – celowo nadana przez jej nadawcę: może 
być także przypadkowa i niezamierzona, choć, oczywiście, źródłem emisji jej 
nośników musi być jakiś emitent (3); informacja nie jest ani energią, ani mate-
rią, ale nie może bez nich istnieć: jest w nich ufundowana poprzez sygnały, 
których nośnikami, tj. substancją, są oddziaływania energio-materialne (4); 
informacja jest bytem abstrakcyjnym: odzwierciedla w swych relacjach skutki 
przetwarzania wyabstrahowanych zmian oddziaływań energio-materialnych 
ujętych w formy sygnałów (5). Wszystkie te tezy prowadzą do ogólnego 
stwierdzenia, że informacja to treści sygnału mające sens dla odbiorcy56.

52 Zob. W. Schramm, Information theory and mass communication, “Journalism Quarterly”, 32 
(1955), s. 131–146.
53 Jest to definicja Gregory Batesona ze szkoły komunikacji Palo Alto; zob. G. Bateson, Ökologie 
des Geistes. Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven, Frankfurt 
am Main 1983 (5).
54 Zob. C.F. von Weizsäcker, Zeit und Wissen, dz. cyt., s. 342–345; C.F. von Weizsäcker, Erstma-
ligkeit und Bestätigung als Komponenten der pragmatischen Information, w: Offene Systeme I, Hrsg. 
E.U. von Weizsäcker, Stuttgart 1974, s. 82–113; E.U. von Weizsäcker, C.F. von Weizsäcker, Wie-
deraufnahme begrifflichen Frage: Was ist Information? w: Informatik. Vorträge anläßlich der Jahresver-
sammlung vom 14 bis 17. Oktober 1971 zu Halle (Saale), Hrsg. J.-H. Scharf, Leipzig 1972, s. 535–
555; X, Information und Imagination, Hrsg. J.-H. Scharf, München 1973; C.F. von Weizsäcker, 
Information und Evolution, w: Informatik. Vorträge anläßlich der Jahresversammlung vom 14 bis 17. 
Oktober 1971 zu Halle (Saale), Hrsg. J.-H. Scharf, Leipzig 1972, s. 531–535; C.F. von Weizsäcker, 
Evolution und Entropiewachstum, w: Informatik, dz. cyt., s. 515–530.
55 Por. J. Buczkowska, Funkcje znaku a przepływ informacji, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznaw-
stwa i filozofii przyrody, red. M. Lubański, S. Ślaga, t. 14, Warszawa 1994, s. 71–79.
56 C.F. von Weizsäcker, Die Einheit der Natur, München 1971, s. 351n.
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Teoria informacji podkreśla rolę podmiotów kodujących i dekodujących 
wiadomości, które stają się dopiero w kontekście odbiorcy informacjami. 
Dlatego określenie „mam newsa” nabiera właściwego znaczenia przy uwzględ-
nieniu odbiorcy i jego uwarunkowań, kontekstu jego wiedzy. Wynika z tego 
jasny postulat profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego, że atrakcyjność 
i skuteczność newsów, wymaga dobrej orientacji w stanie wiedzy naszych 
odbiorców informacji, gdyż w  przeciwnym wypadku będziemy zalewać 
naszych odbiorców rzekomymi newsami, a  faktycznie quasi-informacja-
mi, pseudo-informacjami, czy też dezinformacjami. Informacja jest zatem 
czynnikiem zmniejszającym niewiedzę odbiorcy, informacja jest ilością nie-
pewności, jaką komunikat usuwa, informacja to treści medialne mające sens 
dla odbiorcy. Te określenia wskazują, że nie ma informacji bez jej odbioru: 
mówienie o informacji nadanej, a nie odebranej jest z tego punktu widzenia 
teorii informacji nieuprawnione, gdyż informacja ma ze swej natury relacyjny 
charakter: jednym z kresów relacji musi być układ odbioru informacji i jej 
adaptacji do już istniejących zasobów informacyjnych. Analiza ta potwier-
dza daleko idący związek informacji z wiedzą odbiorcy i brak możliwości 
jednoznacznego definiowania informacji bez uwzględnienia podmiotowych 
uwarunkowań odbiorcy informacji.

W analizie semantyczno-pragmatycznej pojęcia informacji używa się także 
dwóch pojęć pomocniczych, mianowicie: pojęcie nowości (aspekt nowości 
informacji: informacja pierwsza) oraz pojęcie potwierdzenia (aspekt potwier-
dzenia: informacja kolejna). Pojęcia te pozwalają nie tylko na wyjaśnienie 
istoty informacji, ale pokazują wręcz konieczność semantyczno-pragmatycz-
nego ujmowania informacji. Nowość jest warunkiem koniecznym i cechą 
konstytutywną informacji. Natomiast potwierdzenie jest potrzebne, aby 
informacja stała się wiedzą dla odbiorcy; kolejne zaś potwierdzenie może 
osłabić wartość nowości informacji. Informacją jest bowiem tylko to, co jest 
nowością dla odbiorcy. Każda informacja poszerza przestrzeń semantyczną 
odbiorcy. Budowa nowych poziomów i kręgów semantycznych dokonuje się 
poprzez potwierdzenie nowych informacji. Analiza informacji przy pomocy 
pragmatycznych pojęć „nowości” i „potwierdzenia” otwiera także możliwość 
łączenia i wykorzystania teorii informacji w teoriach komunikacji. W więk-
szości procesów komunikacji następuje bowiem sprzężenie zwrotne, umoż-
liwiające interakcję, w której odbiorca staje się nadawcą i odwrotnie. Im 
doskonałej wytwarza informację, tym trudniej odróżnić odbiorcę od nadawcy. 
Odbiorca i nadawca stają się elementami względnymi w procesach komuni-
kowania informacji. Pierwsze próby zastosowania teorii informacji (z końca 
lat czterdziestych) w socjologicznych teoriach komunikacji pojawiły się już 
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na początku lat pięćdziesiątych. Taki model komunikacji zaproponował już 
Wilbur Schramm w latach pięćdziesiątych w swoim modelu komunikacji 
opartej na wspólnocie doświadczeń57. Warto więc zapytać, jakie znaczenie ma 
to rozróżnienie dla newsów dziennikarskich. Mianowicie takie, że każdy news 
musi być albo nową wiadomością, albo jest potwierdzeniem nowej wiadomo-
ści. W kolejnych, takich samych wydaniach ta sama wiadomość już newsem 
nie jest, nawet przy zmianie formy, gdyż wtedy staje się pseudo-informacją dla 
tego samego odbiorcy. Z tej analizy teoretycznej istoty informacji wynikają 
podstawowe, wręcz podręcznikowe cechy newsa dziennikarskiego i zasady 
efektywnego informowania, z których zwrócę uwagę na trzy:

 � zasada kreatywności: twórczość w treści, formie i przekazie;
 � zasada nowości: atrakcyjność, świeżość, aktualność, innowacyjność;
 � zasada informatywności: ubogacająca wiedzę, trafność, odpowied-

niość do audytorium, pełność, wszechstronność.
News musi być zatem w pierwszym rzędzie informatywny, co wynika 

z tych zasad oraz cech kontekstowych informacji, takich jak:
 � świadomość jej niedostępności lub duże koszty pozyskania;
 � potwierdzenie faktów znanych dla odbiorcy i potwierdzających jego 

dotychczasową opinię i przekonania;
 � plastyczność i  obrazowość opisu faktów i  zdarzeń, a  więc język, za 

pomocą którego informacja jest przekazywana; stąd zapewne wyni-
ka duża popularność i fachowość osób umiejących barwnie opisywać 
czasami wręcz banalne fakty i wydobywać z nich ciągle newsy;

 � źródło pochodzenia informacji: informacje nawet mniej ważne (mniej 
wartościowe) i nieaktualne stają się bardziej „ważne”, jeżeli są podane 
przez źródło uznawane za wiarygodne, cieszące się dużym autorytetem;

 � liczba powtórzeń tych samych informacji.
Tak więc ocena wiadomości ze względu na to, czy są one newsem, czy 

dostarczają one informacji, musi być ostrożna. Można bowiem przyjąć słuszną 
tezę, że każda wiadomość, jest dla kogoś newsem, ale współczesnym mediom 
nie o to chodzi, by nadawać cały dzień te same wiadomości, które zawsze 
będą dla kogoś newsem. Mediom i nam chodzi raczej o to, by zdobywać 
i przekazywać newsy dla ciągle szerokiego spektrum odbiorców, a wtedy 
trzeba zachować podstawowe zasady, wynikające z teorii informacji, służą-
cej profesjonalnemu warsztatowi dziennikarskiemu. Dynamizm informacji 
i  jej podstawowa właściwość semantyczno-pragma tyczna polega na tym, 
że informacja modyfikuje struktury zasobów wiedzy, zmniejszając przede 

57 Zob. W. Schramm, Information theory and mass communication, dz. cyt., s. 131–146.
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wszystkim niewiedzę. Transformacja przyrostu informacji w wiedzę dokonuje 
się zaś dzięki procesom myślenia, dzięki rozumieniu. Podstawowym zadaniem 
mediów i wyzwaniem dla dziennikarzy jest to, by przyrost informacji nie 
powiększał chaosu, ale dzięki rozumieniu wzbogacał ich wiedzę.

Warto podkreślić, że w teorii informacji informacja nie jest wprost formą 
czy strukturą, lecz czynnikiem związanym, i co więcej – jak zauważa Janina 
Buczkowska – czynnikiem determinującym jakąś obserwowaną formę czy 
strukturę postrzegalnych zmysłowo procesów czy przedmiotów58. Struktura 
i dynamizm procesów przyrodniczych i komunikacyjnych zależy od zawartych 
w nich i determinujących je, elementów informacji59. Informacja jest zatem 
zasadą, według której tworzy się struktura. W takim sensie informacja jest 
czynnikiem strukturotwórczym. Informacja posiada w sobie dynamizm two-
rzenia. Determinuje ona elementy tej struktury i relacje pomiędzy nimi. Przy-
pisywany informacji dynamizm jest jedną z jej podstawowych właściwości. 
Informacja, jako element dynamiczny, związana jest z procesem jej przekazy-
wania. Weizsäcker ujmuje to w ten sposób, iż informacją wytwarza informację, 
produkuje informację. W procesie, w którym jest przekazywana informacja, 
jest tworzona bądź utrwalona jakaś struktura. Takie ujęcie, potwierdza pod-
stawową tezę Weizsäckera, dotyczącą natury i sposobu istnienia informa-
cji, iż jest ona obok materii i energii trzecim powszechnym, dynamicznym 
i strukturotwórczym elementem rzeczywistości. Strukturotwórczy charakter 
informacji ujawnia jej dynamizm, jej dynamiczność. Informacja jest przeka-
zywana w sposób aktualny w dynamicznych procesach, a jej przekaz łączy się 
z pewną przemianą polegającą na zwiększeniu lub zmianie uporządkowania 
struktury, będącej odbiorcą informacji60. Proces, w którym jest przekazywana 
informacja charakteryzuje się tym, że w jego wyniku powstaje lub zmienia się 
struktura odbiorcy. Ta zmiana u odbiorcy jest też pewnym procesem. Nale-
żałoby przyjąć ten dynamiczny aspekt informacji jako sposób jej istnienia61. 
Informacja, związana ze strukturą w sensie statycznym, istnieje jedynie jako 
informacja potencjalna. Informacja w sensie aktualnym jest nierozerwalnie 
związana z procesem, w którym jest przekazywana przy pomocy odpowiednich 
nośników62. Przekaz i aktualizacja informacji potencjalnej zakłada istnienie 

58 Por. J. Buczkowska, Funkcje znaku a przepływ informacji, dz. cyt., s. 90.
59 Por. C.F. von Weizsäcker, Die Einheit der Natur, dz. cyt., s. 95n.
60 Por. J. Buczkowska, Funkcje znaku a przepływ informacji, dz. cyt., s. 94–98.
61 Zob. C.F. von Weizsäcker, Die Einheit der Natur, dz. cyt., s. 351n.
62 Zob. C.F. von Weizsäcker, Aufbau der Physik, München 1985, s. 93n; H. Lyre, Quantentheorie 
der Information. Zur Naturphilosophie der Theorie der Ur-Alternativen und einer abstrakten Theorie 
der Information. Mit einem Geleitwort von Carl Friedrich von Weizsäcker, Paderborn 2004, s. 62–65.
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procesów komunikacji, które – zgodnie z teorią Shannona – posiadają okre-
ślone elementy i określoną strukturę. Podstawowymi elementami tej struktury 
są: odbiorca i nadawca, określona forma jako nośnik i kanał przekazu infor-
macji oraz dynamizm kodowania i dekodowania informacji. Nośnik jako 
konieczny warunek przekazu informacji, spełnia rolę dynamicznego łącznika 
pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Wybór i charakter nośnika informacji zależy od 
układów wymieniających informację oraz procesów umożliwiających jej aktu-
alizację. Każdy proces przyrodniczy posiada naturalne, właściwe sobie nośniki 
informacji, np. impulsy, drgania, przedmioty materialne lub ich fizyczne 
cechy. Człowiek wprowadza również i posługuje się w procesach przekazu 
informacji formalnymi strukturami semiotyczno-syntaktycznymi. Należą do 
nich także struktury językowe. Język, rozumiany bardzo szeroko, jako jaka-
kolwiek struktura formalna umożliwiająca komunikację, jest konieczną formą 
łączącą informację aktualną z potencjalną63. W takiej koncepcji odsłania się 
konieczność poznawczej łączności trzech aspektów informacji: semiotyczno-
syntaktycznego, semantycznego i pragmatycznego, co więcej koncepcja ta 
ukazuje także strukturalną jedność tych trzech wymiarów informacji. W ten 
sposób wracam do podstawowej problematyki moich analiz, która pokazuje 
konieczność uwzględnienia trójwymiarowej perspektywy analiz informacji. 
Propozycja obiektywizacji semantyki informacji oraz uwzględnienie trzech 
podstawowych i nieusuwalnych aspektów informacji, jej syntaktyki, seman-
tyki i pragmatyki, umożliwia wypracowanie wspólnego, interdyscyplinarnego 
pojęcia informacji o charakterze operacyjnym i pozwala na stworzenie platfor-
my styczności kwantytatywnych i kwalitatywnych teorii informacji, mających 
podstawowe znaczenie dla praktyki dziennikarskich newsów.

W kontekście przeprowadzonej analizy jakości i wartości informacji może-
my wyprowadzić kilka podstawowych cech informacji dziennikarskich, które 
wynikają bezpośrednio z analiz teorii informacji i dotyczą wprost jej istoty. 
Stanowią one także postulowane i pożądane cechy newsów dziennikarskich, 
gwarantujące ich efektywność w procesach komunikowania informacyjnego. 
Warto wymienić kilka z nich, odwołując się do semantyczno-pragmatycznego 
rozumienia informacji, wedle którego informację przekazywaną przez okre-
ślony komunikat będę zapisywać jako informacją aktualną, która jest treścią 
komunikatu mającego sens dla odbiorcy w kontekście zadań Q, I(K, U, Q, 
O, A). Aspekt pragmatyczny informacji wymaga uwzględnienia procesu 
odbioru I(K) przez użytkownika U. W celu podkreślenia tego faktu stosuję 
zapis I(K, U, Q, O), w którym I (informacja) oznacza informację zawartą 

63 Por. J. Buczkowska, Funkcje znaku a przepływ informacji, dz. cyt., s. 97.
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w K (komunikat) i odebraną przez U (użytkownik) w kontekście rozwiązy-
wania zadania Q (zadanie, problem) o obiekcie O (fakt, wydarzenie, obiekt), 
opisującym jego cechy i atrybuty A (opis szczegółów faktu i wydarzenia). 
W tym pragmatycznym sensie informacja nabiera wymiaru podmiotowo-su-
biektywnego, uzależnioną od U. Jest to informacja w sensie pragmatyczno-
semantycznym lub infologicznym. Informacja w tym sensie odpowiada poję-
ciu informacji aktywnej, aktualnej, wyróżnianej jako informacja przyjmowana 
przez konkretnego odbiorcę podczas realizacji konkretnych zadań. Wyniki 
owej interpretacji przez człowieka zależą od kontekstu semantycznego odbior-
cy, a więc jego tezaurusa pojęciowego oraz od psychologicznych uwarunkowań 
jednostki oraz jej inteligencji. Przedstawione poniżej cechy informacji postu-
lowanych w dziennikarstwie jako cechy podstawowe, nie należy traktować 
jako cechy postulowane i wskazywane przez etykę dziennikarską, ale należy 
je uznać jako przymioty i cechy newsów dziennikarskich, wynikające wprost 
z ich istoty, którą pokazuje teoria informacji.

1. Aktualność informacji: cechę tę zwykle interpretuje się jako dostatecz-
ną zgodność (dokładność) informacji ze stanem rzeczywistym opisywanego 
obiektu w określonym czasie. Na obniżanie się poziomu aktualności ma 
wpływ czas. To on sprawia, że obiekt O opisywany przez określony komunikat 
K ulega ciągłej transformacji, a w związku z tym pojawiają się wciąż nowe, 
bardziej aktualne, wartości atrybutu A. Czasami zmiany te są bardzo powol-
ne, a czasami gwałtowne. Do pierwszych nożna zaliczyć te atrybuty, które 
opisują podstawowe właściwości strukturalne obiektu lub przyjęte zasady 
funkcjonowania. Nie powinny szybko zmieniać się na przykład uwarunko-
wania legislacyjne lub podatkowe, warunkujące funkcjonowanie obiektów 
gospodarczych. Szybko się zmieniają informacje, dotyczące zdarzeń, faktów, 
tego wszystkiego, „co niesie dzień”. Aktualność informacji jest w dużej mie-
rze pojęciem subiektywnym, niemniej jednak podlega także obiektywizacji 
w kontekście nadawcy i odbiorcy.

2. Rzetelność informacji: często odwołuje się do tej cechy jako jednej 
w istotnych charakterystyk jakościowych informacji, lecz się jej nie definiu-
je. Należy przyjąć, że zależy ona głównie od takich czynników, jak obiekty-
wizm obserwacji i ocen w procesie gromadzenia danych oraz poprawność 
metodologii gromadzenia i przetwarzania informacji. Zwraca się przy tym 
uwagę, że groźne jest modyfikowanie informacji, na przykład w niektórych 
sytuacjach reporterskich, w kierunku „pożądanym” przez adresata informacji. 
Zauważa się też, że „zbieranie informacji dla innych” często jest traktowane 
jako mniej ważne niż „zbieranie informacji dla siebie”, a więc mniej rzetelne. 
W interpretacji infologicznej rzetelność informacji wiążemy z rzetelnością 
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i obiektywizmem procedur zbierania i przetwarzania informacji, a więc nie 
jest związana bezpośrednio z elementami komunikatu K, lecz zależy od takich 
czynników, jak: metoda zbierania informacji, metoda obserwacji O, rodzaj 
wykorzystanego źródła pozyskania wartości atrybutu A, poprawność okre-
ślenia i identyfikacji obiektu O, poprawność określenia stosowanych pojęć, 
przyjętych definicji, klasyfikacji, właściwie sformułowanych pytań w ankie-
tach i  formularzach, poprawność i  kompletność instrukcji stosowanych 
w badaniach oraz wielu innych czynników związanych z procesem zbierania 
i przetwarzania informacji. Jeżeli w procesie zbierania informacji I(K) zostały 
rzetelnie dobrane metody i rzetelnie zrealizowane wszystkie zaplanowane 
procedury, to nie ma podstaw do kwestionowania rzetelności I(K).

3. Dokładność informacji: jest to cecha często utożsamiana z rzetelnością 
informacji. Tymczasem między tymi pojęciami zachodzi zasadnicza różnica, 
co daje się wyjaśnić na podstawie podejścia infologicznego. Rzetelność zosta-
ła określona wcześniej, zatem teraz ograniczę się do analiz jej dokładności. 
Cecha ta oznacza stopień bliskości pozyskanej wartości atrybutu A i  jego 
wartości prawdziwej, która w praktyce nie jest znana, a którą można byłoby 
otrzymać, gdyby proces i metodologia zbierania informacji i ich opracowania 
(przetwarzania) były poprawne – rzetelnie dobrane i realizowane. Dokładność 
można rozpatrywać dwojako: jako stopień uszczegółowienia informacji oraz 
w znaczeniu przyjmowanym w matematyce i odnoszonym do wartości mie-
rzalnych. W pierwszym znaczeniu odnosi się do tych elementów komunikatu 
K, które decydują o stopniu szczegółowości I(K), to znaczy właściwego ujęcia 
(zdefiniowania) obiektu O, atrybutu A oraz czasu t. W ujęciu drugim oznacza 
ona dokładność pomiaru wartości atrybutu A. Ponieważ każda z tych danych 
może być podana z różnym stopniem dokładności, to dokładność informacji 
I(K) jest wypadkową dokładności cząstkowych. Widać więc, że dokładność 
i rzetelność, oznaczają dwie różne, choć ściśle z sobą powiązane cechy pożąda-
ne. Dokładność wiąże się z takimi elementami komunikatu, jak O, A, oraz t, 
zaś rzetelność wynika z odpowiedniego ukształtowania elementów wspo-
magających formułowanie komunikatu. Dokładność oznacza więc stopień 
zgodności informacji ze stanem faktycznym obiektu O, rzetelność opisuje 
powody, ze względu na które informacja jest mniej lub bardziej dokładna. 
W obu przypadkach dokładność można wiązać zarówno z pojedynczymi 
komunikatami (informacjami jednostkowymi), jak i z ich zbiorami.

4. Kompletność informacji: często wymienianą cechą pożądaną infor-
macji jest jej kompletność. Wymaganie to teoretycznie oznacza konieczność 
dostarczenia wszystkich informacji należących do przestrzeni I. W praktyce 
spełnienie tego wymagania jest niemożliwe z powodu wielu uwarunkowań 
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związanych z gromadzeniem wszystkich informacji, jakie mogą się zmieścić 
w tej przestrzeni. Żądania tego nie da się zrealizować zwłaszcza wobec nie-
wyczerpywalności informacji. Trzeba też pamiętać, że duża ilość informacji 
może spowodować zagubienie się człowieka w wielu szczegółach. Umysł czło-
wieka nieprzypadkowo wykształcił zdolność świadomego postrzegania tylko 
znaczących fragmentów i zarysów otaczającej rzeczywistości i pomijania czy 
niedostrzegania nieistotnych. Brakujące fakty są często zastępowane doświad-
czeniem, intuicją, przeświadczeniami itp. Odkrywamy zazwyczaj tylko to, do 
czego jesteśmy przygotowani (czego oczekujemy) lub co jaskrawo odbiega od 
oczekiwań. Dlatego też, zamiast kompletności informacji, należy formułować 
postulat w sprawie ich wystarczalności, czyli takich i tylu informacji, które 
stają się wystarczająco dobrą podstawą do podjęcia racjonalnych działań (lub 
zaniechania jakichkolwiek działań). Tę wystarczalność wyznaczy odpowiednio 
wyselekcjonowany podzbiór O, podzbiór atrybutów A oraz wycinek cza-
su na osi T. Z kompletnością informacji wiąże się pojęcie jej redundancji. 
Redundancja (nadmiarowość) informacji polega na tym, że dana informacja 
posiada pewien nadmiar nie wpływający na wzbogacenie treści, którą niesie. 
Naturalnie o redundancji można jedynie mówić w odniesieniu do informacji 
I(K, U) dostarczonych przez pewien zbiór K komunikatów. Ta niepożądana 
cecha może wynikać z wielu powodów. Komunikaty spełniające przynajmniej 
jeden z tych warunków tworzą jawną redundancję. Koncepcja redundancji 
jest ściśle związana z pojęciem informacji. Redundancja jest tym, co przewi-
dywalne lub konwencjonalne w przekazie. Przeciwieństwem redundancji jest 
entropia. Redundancja (łac. redundantia – powódź, nadmiar, zbytek), inaczej 
„nadmiarowość” w stosunku do tego, co konieczne lub zwykłe. Określenie 
może odnosić się zarówno do nadmiaru zbędnego lub szkodliwego, niece-
lowo zużywającego zasoby, jak i do pożądanego zabezpieczenia na wypadek 
uszkodzenia części systemu. Redundancja jest wynikiem dużego, a entropia 
małego prawdopodobieństwa pojawienia się informacji poprzez określony 
komunikat. Tak więc przekaz z małą przewidywalnością jest entropiczny 
i zawiera wiele informacji. I odwrotnie – przekaz o dużej przewidywalności 
jest redundantny i zawiera niewiele informacji. Komunikaty redundantne 
niosą pseudoinformację. Redundancja jest nie tylko użyteczna w komuni-
kowaniu, ale i absolutnie konieczna. Teoretycznie komunikacja może istnieć 
bez redundancji, ale w praktyce sytuacje takie są rzadkie lub nie zdarzają się 
w ogóle. Pewien stopień redundancji jest konieczny w praktycznej sytuacji 
komunikacyjnej. Przedstawiona krytyka redundancji informacji nie byłaby 
pełna, gdybyśmy nie odnotowali także pewnych zalet jej występowania. Otóż 
niekiedy taka nadmiarowość jest potrzebna do sprawdzenia prawdziwości 
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otrzymanych wiadomości, o czym pisałem już wcześniej. Dodatkowo może 
być ona nader przydatna w procesach odtwarzania informacji zagubionych 
lub w procesach weryfikacji poprawności informacji i przy wykrywaniu i usu-
waniu błędów. Postulat w sprawie konieczności odstąpienia od wymagania 
kompletności informacji na rzecz jej wystarczalności pociąga za sobą pewne 
ważne skutki. Z jednej strony, redukuje koszty i czas jej gromadzenia, a potem 
ułatwia wykorzystanie. Z drugiej zaś, w razie podejmowania jakichkolwiek 
działań w takich warunkach lub formułowania ocen trzeba pamiętać, że brak 
„kompletnych” informacji nieuchronnie wiąże się z wprowadzeniem elementu 
niepewności co do trafności tych decyzji i ocen. Trzeba więc w takich oko-
licznościach liczyć się z możliwymi pomyłkami. Wymaga to uświadomienia 
faktu, że podejmowane w takich warunkach decyzje wiążą się zawsze z okre-
śloną dozą niepewności.

5. Jednoznaczność informacji: jednoznaczność jest związana ze stosowa-
niem odpowiednio jednoznacznego języka oraz precyzyjnie zdefiniowanych 
pojęć. Jednoznaczność informacji I(K) w interpretacji infologicznej zależy 
więc od przyjętych zasad przedstawiania elementów komunikatu K, czyli 
zasad oznaczania obiektów O i atrybutów A wraz z ich wartościami. Język 
naturalny jest obciążony wieloma wadami pod względem jednoznaczności, jak 
synonimia i homonimia. Toteż najczęściej zachodzi konieczność budowania 
odpowiednich sztucznych języków stosownie do specyfiki rozpatrywanego 
obszaru problemowego, którego dotyczą zapisywane informacje. Wadą takich 
języków jest to, że w praktyce ze względu na swoją sztuczność nie są wystarcza-
jąco rozwinięte i elastyczne, co często wywołuje problemy ich wykorzystania 
do zapisania wszystkich danych. Zaletą ich jest wszakże jednoznaczność: 
każda jednostka leksykalna jest tak budowana, aby jednoznacznie opisywała 
określony obiekt lub atrybut. Do takich sztucznych języków należą wszelakie 
kody i symbole dostosowywane do potrzeb zapisywania określonego rodzaju 
danych. W newsach dziennikarskich jednoznaczność wynika z precyzji i uży-
wanego języka, by odbiorca nie miał trudności czy wątpliwości z dekodowa-
niem odebranych wiadomości.

6. Komunikatywność i zrozumiałość informacji: jest to cecha umożliwia-
jąca zrozumienie informacji przez użytkownika bez szczególnych zabiegów 
dotyczących interpretacji treści semantycznej dostarczanej w komunikacie K. 
Podobnie jak jednoznaczność, komunikatywność zależy od języka, w jakim 
zostały wyrażone elementy komunikatu K. W tym wszakże wypadku język 
ten, oprócz jednoznaczności jednostek leksykalnych, powinien być zgodny 
z tezaurusem pojęciowym użytkownika, czyli uwzględniać znane mu pojęcia 
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i terminologię. Forma dziennikarskich newsów winna zatem uwzględniać 
możliwości i uwarunkowania percepcji odbiorców.

7. Elastyczność informacji: elastyczność określa się jako stopień zaspo-
kajania obecnych i przyszłych potrzeb różnych użytkowników. Zależy ona 
od sposobu agregowania i udostępniania informacji oraz od jej aktualności. 
Najbardziej elastyczne są informacje jednostkowe, zwłaszcza jeżeli opisują 
dużo szczegółów dotyczących badanej rzeczywistości. Elastyczność informacji 
I (K) to możność jej wykorzystania przez różnych użytkowników. W takim 
wypadku oczywiste jest, że im bardziej elementarny jest obiekt O oraz jego 
atrybut A, wymieniane w komunikacie K, tym więcej użytkowników może 
skorzystać z tej samej informacji I(K) do różnych celów i w różnych układach 
i relacjach z innymi informacjami. W konsekwencji tym bardziej elastyczna 
jest owa informacja. Wraz z agregacją i uogólnieniem elastyczność informacji 
maleje, co wynika z zawężonego zakresu ich przydatności.

8. Relewantność informacji: relewantność informacji I(K) to stopień jej 
zbliżenia do problemu Q, z jakim użytkownik ma do czynienia. Naturalnie, 
stopień ten zależy od związku obiektu O, atrybutu A i czasu t, wymienionych 
w komunikacie K, z owym problemem Q. Relewantność informacji podlega 
także wartościowaniu społecznemu i etycznemu. Nie wynika ona wprost 
z  jej istoty, ponieważ główną miarą relewantności informacji stanowią jej 
uwarunkowania społeczno-aksjologiczne, czyli kontekst nadawcy i odbiorcy, 
uwzględniający wymiar etyczny komunikowania społecznego64.

Szybkość newsa: perspektywa filozofii mediów

Żyjemy w  świecie coraz większego tempa życia. Newsy dziennikarskie 
odzwierciedlają to tempo i w jakimś wymiarze go kreują, podkręcając szybkość 
informacji, a tym samym szybkość życia. Szybkość informacji należy zatem 
do cech, wynikających nie z istoty informacji, ale z jej kontekstu medialno-
cywilizacyjnego. Ciekawą analizę współczesnych wyzwań i procesów cywiliza-
cyjnych, przez pryzmat szybkości, podejmuje Paul Virilio, francuski teoretyk 
mediów i kultury medialnej. Jego projekt dromologii medialnej jest cieka-
wą konstrukcją teoretyczną z obszaru filozofii mediów, dostarczającą wielu 
inspirujących idei i praktycznych postulatów o charakterze aksjologicznym. 

64 Por. M.  Drożdż, In-formacja  – semantyczno-pragmatyczny aspekt informacji, w: Wyzwania 
racjonalności, red. S. Wszołek, R. Janusz, Kraków 2006, s. 226–242; B. Stafanowicz, Informacja, 
dz. cyt., s. 89–118.
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Należy przy tym spojrzeć także krytycznie na jego tezy i wnioski, odsłaniające 
postmodernistyczne zakorzenienie jego koncepcji. Virilio określa dromologię 
jako fikcję teoretyczną, zaliczając ją jednak, według własnej metodologii, 
do kategorii nauk. Chce w ten sposób pokazać kluczowy charakter pojęcia 
szybkości, które staje się dla niego podstawą zrozumienia zjawisk i procesów 
kulturowych zachodzących we współczesnym świecie. Jego koncepcja mediów 
jest właściwie teorią rozwoju cywilizacji z uwzględnieniem uwarunkowań 
militarnych, wojen, walk, rozwoju broni itp. Szybkość, prędkość i przy-
spieszenie są kategoriami, wokół których koncentruje się jego opis rozwoju 
cywilizacji. Przyspieszenie jest motorem postępu. Media są jednym z istotnych 
mechanizmów szybkości i tym samym środków zdobywania i utrzymania 
władzy. Współczesne systemy medialne i  informacyjne stanowią przykład 
stanu ogromnego przyspieszenia procesów komunikacji. Koncepcja mediów 
Virilio opiera się zatem na założeniach historyczno-antropologicznych i histo-
ryczno-politycznych. Bazując na tych założeniach konstruuje on podstawowe 
tezy swojego projektu medialnej dromologii, zawierającej kilka podstawowych 
tez65.

1. Teza epistemologiczna. Szybkość i przyspieszenie są kategoriami a priori 
ewolucji cywilizacji i rozwoju komunikacji; narzędzia poznawcze człowieka 
zostają zastąpione przez wysoce wydajne środki techniczne. Virilio określa 
elektroniczne media jako nową „maszynę widzenia, już nie tylko rozpoznającą 
zarysy form, ale całkowicie interpretującą pole wizualne, mise en scène, dalekie 
lub bliskie złożone otoczenie (…). Czyż nie mówi się nadto o owej nowej dys-
cyplinie technicznej – «wizjonice», o możliwości widzenia bez patrzenia, gdzie 
kamera sterowana jest przez komputer, a ten ostatni przejmuje – w imieniu 
maszyny, już nie telewidza – zdolność analizy otaczającego środowiska, auto-
matycznej interpretacji sensu wydarzeń66”. Media zmieniają naturę ludzkiego 
poznawania, które jest uwarunkowane i wspomagane cyfrową technologią 
przetwarzania danych i konstruowania przedmiotu poznania. „Oto nadeszły 
czasy widzenia syntetycznego, czasy automatyzacji postrzegania, (…) wspo-
maganego komputerowo”67. Ze względu na naturalne ograniczenia możliwo-
ści ludzkiego poznania jest ono poszerzane i uzupełniane funkcjonowaniem 
„maszyn widzenia, przeznaczonych do tego, by widzieć, by przewidzieć za 
nas samych, włącznie; maszyn do syntetycznego postrzegania, które mają 

65 Por. C. Pias, Postrukturalistische Medientheorien, w: Theorien der Medien, Hrsg. S. Weber, Kon-
stanz 2003, s. 286.
66 P. Virilio, Maszyna widzenia, w: Widzieć, myśleć, być…, red. A. Gwoźdź, dz. cyt., s. 39.
67 P. Virilio, Maszyna widzenia, w: Widzieć, myśleć, być…, red. A. Gwoźdź, dz. cyt., s. 43.



R o z d z i a ł  I V  –  Etyczne odsłony jakości dziennikarstwa 343

być w stanie zastąpić nas w pewnych zakresach, w niektórych ultraszybkich 
operacjach, gdzie nasze zdolności wizualne są niewystarczające, nie tyle już 
z powodu ograniczonej głębi ostrości naszych organów wzroku (…), co zbyt 
małej głębi czasu naszej fizjologicznej percepcji obrazu68”.

2. Teza technologiczna. Prędkość światła jako nieprzekraczalna bariera 
implikuje katastroficzny stan zatrzymania, w którym medialna teleobecność 
prowadzi do zaniku lub implozji przestrzeni. „Czasowa częstotliwość światła – 
pisze Virilio – stała się czynnikiem określającym apercepcję fenomenów ze 
szkodą dla częstotliwości przestrzennej. Stąd możliwość owych niebywałych 
zwodzeń w czasie rzeczywistym, owe manewry zwodnicze, które mniej doty-
czą samego przedmiotu (na przykład rakiety) niż obrazu i  jego obecności 
w nieskończenie krótkiej chwili, w której dokonuje się ich wirtualne i aktu-
alne wymieszanie dla detektora lub obserwatora”69.

3. Teza historyczna. Procesy „przyspieszenia” mają charakter teleologiczny, 
prowadząc do destrukcji wartości i do apokaliptycznego końca, „chyba, że 
dożyjemy powstania mieszanki, fuzji/konfuzji dwóch pojęć [realności i wir-
tualności], paradoksalnego nadejścia rzeczywistości jednorodzajowej, poza 
dobrem i złem70”.

4. Teza filozoficzna. Relacja między rzeczywistością a jej obrazem, realno-
ścią a imaginacją. Media ukazały nową przestrzeń dyskursu filozoficznego. 
„W ciągu dwóch stuleci debata filozoficzna i naukowa przeniosła się więc 
z zagadnień obiektywności obrazów mentalnych na zagadnienia ich aktual-
ności. Nie chodzi już zatem wyłącznie o mentalne obrazy świadomości, lecz 
raczej o wirtualne, wytworzone w sposób instrumentalny obrazy (…) i ich 
paradoksalnie faktyczny charakter”71. W przestrzeni rzeczywistości tworzonej 
przez media „kwestie prawdopodobieństwa i nieprawdopodobieństwa zyskują 
przewagę nad kwestiami prawdy i fałszu. Przesunięcie ośrodka zaintereso-
wania z rzeczy na jej obraz, a zwłaszcza z przestrzeni na czas oraz na natych-
miastowość, doprowadzi nas w końcu do zastąpienia klarownej alternatywy: 
rzeczywistość albo odwzorowanie, alternatywą bardziej relatywną: aktualne 
albo wirtualne72”.

W oparciu o tak skonstruowane podstawowe tezy swojego projektu Virilio 
rozróżnia cztery fazy w rozwoju cywilizacji: fazę prehistoryczną (prędkość 

68 P. Virilio, Maszyna widzenia, w: Widzieć, myśleć, być…, red. A. Gwoźdź, dz. cyt., s. 42.
69 P. Virilio, Maszyna widzenia, w: Widzieć, myśleć, być…, red. A. Gwoźdź,. dz. cyt., s. 55.
70 P. Virilio, Maszyna widzenia, w: Widzieć, myśleć, być…, red. A. Gwoźdź, dz. cyt., s. 54.
71 P. Virilio, Maszyna widzenia, w: Widzieć, myśleć, być…, red. A. Gwoźdź, dz. cyt., s. 41.
72 P. Virilio, Maszyna widzenia, w: Widzieć, myśleć, być…, red. A. Gwoźdź, dz. cyt., s. 54.
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metaboliczna), fazę techniczną (prędkość technologiczna), fazę elektroniczną 
(prędkość elektronicznych środków komunikacji) oraz fazę aktualną i przy-
szłościową (prędkość cybernetyczna). Historia cywilizacji ujawnia również 
trzy rewolucje dromologiczne: rewolucję środków transportu, rewolucję 
elektronicznych mediów oraz rewolucję cybernetyczno-telematyczną, pod-
porządkowującą i uzależniającą człowieka od maszyny.

Paradoksy i konsekwencje szybkości  
z perspektywy aksjologicznej

Analiza rozwoju cywilizacji z perspektywy rewolucji dromologicznych pozwa-
la zrekonstruować główne tezy jego projektu teorii mediów. Projekt ten uka-
zuje wizję przyszłości pełną pesymizmu, negacji, rezygnacji. Nowe media 
elektroniczne niszczą naturalne relacje między czasem i przestrzenią. Medialne 
nośniki, osiągając absolutną granicę prędkości, prędkość światła, umożliwiają 
globalny przekaz informacji w czasie rzeczywistym. Virilio, doceniając pozy-
tywne aspekty tych technologicznych innowacji, generalnie odnosi się jednak 
krytycznie do nowych mediów, pokazując ich negatywne konsekwencje dla 
człowieka i społeczności73. Do pierwszej z nich należą procesy glokalizacji74, 
destrukcji dystansu, przewartościowanie teraźniejszości, hiperkoncentracja 
wydarzeń w czasie rzeczywistym, implozja przeszłości i przyszłości w teraź-
niejszość. Zwrócę uwagę na kilka z nich:

1. Glokalizacja: odzwierciedla ona tendencje współczesnych mediów, 
dążących do niwelowania dystansu i redukowania wydarzeń do przestrzeni 
lokalnej. Z jednej strony media zawierają w sobie potencjalne możliwości 
wzmacniania i rozszerzania procesów globalizacji, z drugiej zaś strony, przy-
czyniają się do swoistego kurczenia się świata, do zmniejszania się perspektywy 
ocen. Świat staje się małą, mówiąc językiem McLuhana, „globalną wioską”, 
w której, dzięki potężnym dawkom newsów z całego świata, zanikają wszelkie 
granice, dystanse, dyferencje, w której następuje kompresja czasu i przestrzeni, 

73 Por. A. Lagaay, Paul Virilio – Licht im Dunkel: Medientheorie als Dromologie, w: Medientheorien. 
Eine philosophische Einführung, Hrsg. A. Lagaay, D. Lauer, Frankfurt–New York 2004, s. 159–163.
74 Glokalizacja podkreśla wartość lokalności, określając procesy przeciwne do globalizacji, widocz-
ne szczególnie w rozwoju mediów lokalnych. Zob. S. Michalczyk, Media lokalne w komunikacji 
społecznej. Aktualne potrzeby badawcze, http://oportal. pl/konferencja/ doc/michalczykstanislaw.
doc (20.05.2009). Pojęcie to wprowadził angielski badacz R. Robertson (por. R. Robertson, Globa-
lization. Social Theory and Global Culture, London 1992). Por. Ph. Petit, P. Virilio, Cybermonde: la 
politique du pire, Paris 1996.
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a rzeczywistość jest redukowana do wymiarów obrazu ekranu, szpalty, strony, 
kwadransa radiowego itd75.

2. Dominacja „maszyn widzenia i słyszenia”: inną konsekwencją rozwoju 
mediów elektronicznych jest według Virilio „tyrania obrazów i dźwięków” 
i dominacja „maszyn widzenia i słyszenia”, „nowe uprzemysłowienie widzenia, 
powstanie regularnego rynku syntetycznego postrzegania”76. Rozwój mediów 
audiowizualnych implikuje rozwój wirtualnego świata obrazów, wpływających 
na sposoby zachowań, ocen i postaw. Rozwój ten dla Virilio wydaje się proble-
matyczny, gdyż poddaje człowieka absolutnej dominacji „maszyn” i pozbawia 
go możliwości przeciwstawienia się temu zniewoleniu.

3. Bomba informacyjna: kolejną negatywną konsekwencją „przyspieszenia” 
i „szybkości” nowych mediów jest potencjalne zagrożenie globalnym kolap-
sem informacyjnym. Virilio mówi w tym kontekście o „bombie informacyj-
nej”77. Im bardziej świat jako „kosmopolis” lub „omnipolis”78, jest powiązany 
i zależny od globalnej, integralnej sieci informacyjno-komunikacyjnej, tym 
bardziej narażony jest na globalną katastrofę.

4. Paradoks szybkości: kolejną konsekwencją elektronicznej rewolucji dro-
mologicznej jest tzw. paradoks szybkości79. Im większa jest prędkość i zakres 
przekazu informacji, tym mniejsza jest możliwość percepcji u odbiorcy aż 
do całkowitego przesytu i kolapsu informacyjnego. Szybkość mediów oraz 
spowolnienie reakcji odbiorcy i powstanie stanu biernej konsumpcji mediów 
stanowią swoisty paradoks komunikacji medialnej. Media wprowadzają 
człowieka w stan kulturowego letargu, zamykając go w ciasnej przestrzeni 
„medialnego cockpitu”, z którego może on objąć w czasie rzeczywistym cały 
świat, pozostając w stanie inercji, pasywności, lenistwa i bezwładności80.

5. Bunkier medialny: ostatnia faza rewolucji dromologicznej polega na 
zawładnięciu przez media przestrzeni ludzkiej indywidualności, sfery ludzkiej 
komunikacji, sfery myślenia. Ta faza rozwoju cywilizacji, która już się roz-
poczęła, jest jednocześnie fazą implozji perspektyw poznania poprzez newsy 
medialne. Aby ten stan wyraźniej zobrazować, używa Virilio przekonującej 
metafory, analogicznej do metafory jaskini platońskiej. Człowiek poznający 

75 Por. P. Virilio, Geschwindigkeit und Politik. Ein Essay zur Dromologie, Berlin 1980, s. 187.
76 Por. P. Virilio, Maszyna widzenia, dz. cyt., s. 39.
77 Por. P. Virilio, Information und Apokalypse. Die Strategie der Täuschung, München 2000 (wyd. 
org.: La bombe informatique, Paris 1998).
78 A. Lagaay, Paul Virilio – Licht im Dunkel: Medientheorie als Dromologie, dz. cyt., s. 160.
79 Por. P. Virilio, Rasender Stillstand, Frankfurt am Main 1997 (wyd. org.: L’inertie polaire, Paris 
1990).
80 Por. P. Virilio, Revolutionen der Geschwindigkeit, Berlin 1993, s. 30n.
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świat nie stoi już na otwartej przestrzeni, wpatrzony w szeroki horyzont praw-
dziwej rzeczywistości, ale znajduje się wewnątrz technologicznie doskonałego 
bunkra, w którym ma do czynienia tylko z cieniem rzeczywistości dostarcza-
nej przez medialne newsy. Człowiek jest skazany na te medialne cienie, nie 
mogąc opuścić bunkra i zobaczyć innego świata. Ludzka egzystencja stanowi 
sama dla siebie samotne, bezsensowne więzienie, bez perspektyw i możliwości 
wyzwolenia.

Można uznać niektóre stwierdzenia i analizy za przesadzone, negatywne 
i pesymistyczne, ale nie można ich nie przemyśleć, co jest intencją Virilio. 
Mamy tutaj do czynienia z pesymistyczną, negatywnie zorientowaną odmia-
ną determinizmu technologicznego. Zwrócenie jednak uwagi na kategorię 
szybkości i przyspieszenia, oraz pokazanie ich jako mechanizmów rządzących 
nie tylko światem dziennikarskim, jest wystarczająco heurystyczne, żeby przy-
najmniej pomyśleć, czy szybkość i złączona z nim wyłączność informacji, 
w stylu „my jako pierwsi”, „tylko u nas”, nie stanowią mechanizmu zniewa-
lającego dziennikarzy, obniżającego jakość ich przekazów informacyjnych 
i stanowiącego także zagrożenia dla etyczności ich działań dziennikarskich. 
W swojej wizji mediów i człowieka poddanego ich oddziaływaniom widzi 
Virilio koniec racjonalnej cywilizacji, koniec możliwości myślenia. Jego filozo-
fia mediów współtworzy i wzmacnia postmodernistyczną tendencję destrukcji 
i negacji racjonalności. W wielu punktach swoich analiz medialnych dotyka 
Virilio rzeczywistych zagrożeń i negatywnych konsekwencji rozwoju mediów 
i cywilizacji medialnej, ale jego analiza tej sytuacji zbyt mocno związana jest 
z postmodernistyczną wizją świata i zatrzymuje się bardziej na poziomie nega-
tywnej i pesymistycznej diagnozy problemów, niż szuka racjonalnej strategii 
ich rozwiązań. Co więcej, kreśli on perspektywę niemożności zatrzymania lub 
zmiany dokonujących się nieuchronnie destrukcyjnych procesów. Z jednej 
strony Virilio reprezentuje medialny aprioryzm, uznając media jako koniecz-
ny paradygmat dla pojęcia „szybkości” oraz akcentuje ich pozytywną rolę dla 
rozwoju cywilizacji, z drugiej zaś strony wyraża tęsknotę za jakimś pozytyw-
nym, przedmedialnym stanem. Z jednej strony pokazuje destrukcyjną rolę 
mediów dla przyszłości cywilizacji, z drugiej zaś strony jest zafascynowany 
medialną rewolucją dromologiczną i nie widzi dla rozwoju cywilizacji lepszej 
alternatywy niż obecna. Tego typu poglądy, mimo zewnętrznych pozorów 
sprzeczności, są wyrazem wewnętrznej „koherentnej ambiwalencji”81. Wydaje 
się, że Virilio z całym zaangażowaniem broni człowieka przed dominacją 
maszyn, technologii i  techniki, kreśląc katastroficzne wizje negatywnych 

81 Por. A. Lagaay, Paul Virilio – Licht im Dunkel: Medientheorie als Dromologie, dz. cyt., s. 169.
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konsekwencji dominacji technologii nad człowiekiem. Jest to jednak obrona 
pozorna i nieskuteczna. Obrona ta bowiem nie ma na celu dowartościowa-
nia osobowej wartości i godności człowieka jako osoby i jej ochrony przed 
technicznymi determinantami świata mediów, ale raczej ma na celu pokazać 
małość i słabość człowieka wobec potęgi i nieuchronności procesów destruk-
cji dokonujących się w obecnej i przyszłej fazie rozwoju cywilizacji medial-
nej. Skutkiem tych procesów jest również relatywizacja wszelkich wartości 
poznawczych i etycznych. Media dokonują „sfałszowania czasowości, gdzie 
prawda i fałsz zostały unieważnione82”, stwarzają sytuacje, gdzie „filozoficzne 
kwestie prawdopodobieństwa i nieprawdopodobieństwa zyskują przewagę 
nad kwestiami prawdy i fałszu83”. Negacja wartości etycznych jest metodą 
destrukcji etyki jako przestrzeni normatywności, jednym z elementów procesu 
prowadzącego do „paradoksalnego nadejścia rzeczywistości jednorodzajo-
wej, poza dobrem i złem84”. Destrukcja możliwości poznawczych człowieka, 
zastąpienie ich przez medialną „maszynę widzenia” ma również konsekwencje 
etyczne. „Wynikają z tego problemy etyczne, (…) przede wszystkim pojawiają 
się – po dokonaniu się podziału postrzegania środowiska na to, co ożywione, 
podmiot, i to, co nieożywione, przedmiot, maszynę widzenia – filozoficzne 
problemy podwojenia punktu widzenia”85. Konsekwencją takiej sytuacji jest 
negacja podmiotowej odpowiedzialności człowieka. Reasumując, można 
powiedzieć, że filozoficzna koncepcja mediów Virilio neguje potrzebę i moż-
liwość normatywnej refleksji etycznej w przestrzeni mediów. Jego filozofia ma 
w dużej mierze performatywny charakter. Dokonana przez niego analiza pro-
cesów dekonstrukcji cywilizacji zdaje się podkreślać aktywną i performatywną 
funkcję jego koncepcji mediów, która jest nie tylko „filozofią szybkości”, ale 
sama stanowi praktyczny znak ostrzegawczy dla współczesnych mediów, które 
mogą siebie i ludzi – mówiąc językiem Postmana – „zagonić na śmierć”.

Wolność newsów a prawe sumienie

Z pojęciem newsa wiąże się także wolność informacji. Newsy dziennikarskie 
są wyrazem, przejawem i miarą wolności słowa. Wolność słowa, która bywa 
określana z różnych perspektyw jako swoboda i wolność wypowiedzi, jako 

82 P. Virilio, Maszyna widzenia, dz. cyt., s. 50.
83 P. Virilio, Maszyna widzenia, dz. cyt., s. 54.
84 P. Virilio, Maszyna widzenia, dz. cyt., s. 54.
85 P. Virilio, Maszyna widzenia, dz. cyt., s. 39–40.
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wolność mediów, wpisuje się w szerszy kontekst wolności komunikowania. 
Wolność komunikowania z  kolei wypływa z wolności człowieka. Dlate-
go granice i uwarunkowania wolności newsów, mogą mieć tylko wymiar 
aksjologiczny. Wolność bowiem jest wartością, dlatego też podstawowymi 
uwarunkowaniami wolności jest ludzki świat wartości, którego ochrona jest 
podstawowym zadaniem etyki informacji. Nie ma zatem wolności informacji 
bez uwarunkowań wartości. Nie chodzi oczywiście o cenzurę, ograniczenia, 
ideologiczne zniewolenie czy różnego rodzaju środki przymusu, również zwią-
zanego z szybkością informowania. Pośpiech i szybkość przekazu informacji 
nie może zepchnąć na margines czy przekreślić podstawowych zasad etycznych 
i ich fundamentów. Po pierwsze, wolność informacji domaga się fundamentu 
prawdy i sprawiedliwości. Po drugie, nie ma wolności informacji bez wolności 
komunikowania, co z kolei jest uwarunkowane wolnością i niezależnością 
mediów oraz ich pluralizmem i tolerancją. Po trzecie, nie ma wolności bez 
odpowiedzialności i prawego sumienia, w którym się dokonują ludzkie wybo-
ry. Po czwarte, nie ma wolności informacji bez wartościowania etycznego. 
Sprawa nie jest jednak taka prosta, ponieważ pojęcie „etyczności” nie jest 
jednoznaczne w świecie pluralizmu, wolności i niezależności mediów. Jednak 
pluralizm światów wartości oraz odmienne rozumienie etyki i jej uzasadnień, 
nie zwalniają nikogo z realizacji wspólnego i uniwersalnego etycznego celu 
w tworzeniu i przekazywaniu newsów: obrony godności człowieka i  jego 
osobowej wartości oraz dobra wspólnego. Realizacja tych celów możliwa jest 
na fundamencie prawego sumienia, czyli na płaszczyźnie odkrywanej prawdy 
człowieku, możliwej do akceptacji ponad filozoficznymi i światopoglądowymi 
podziałami. Wolność newsa wynika z jego istoty. Stanowi ona zasadniczą 
i pierwszorzędną cechę informacji integralnie złączoną z innymi cechami 
informacji, gwarantującymi jej atrakcyjność, aktualność i szybkość. Natomiast 
we współczesnym świecie mediów coraz częściej podstawową rolę odgrywa 
kontekst informacji, który zaburza jej istotne cechy, sprowadzając atrakcyj-
ność i szybkość informacji do gry kontekstowej, naruszając pierwszorzędne 
cechy informacji, także kosztem „etyczności” działań informacyjnych, pro-
wadząc w konsekwencji do „zabójczych” konkurencji medialnych, w których 
szybkość przekazu newsów odgrywa podstawową rolę, często kosztem ich 
jakości i ważności. Proces ten stanowi wyzwanie dla współczesnych mediów 
oraz dla dziennikarstwa informacyjnego, które należy dostrzec i podjąć, by 
jakość newsów dziennikarskich nie przegrywała konkurencji z szybkością 
ich przekazu, dlatego też analizy z obszaru dromologii newsa mogą stanowić 
w tym względzie teoretyczną pomoc do podjęcia tych wyzwań.
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4.  
Rzetelność informacyjna 

gwarancją mądrości w mediach

Mówienie o mądrości w mediach może rodzić różne skojarzenia. Mądrość 
w mediach może być postrzegana z jednej strony jako wyidealizowany postulat 
perfekcyjności mediów czy iluzoryczna formuła retoryczna, ale z drugiej strony 
może i powinna być miarą racjonalności działań medialnych, idealną w istocie 
miarą, ale ważną do tego, by człowiek nie zagubił się w gąszczu informacji 
i opinii kształtujących cywilizację medialną. Pojęcie „mądrość w mediach” 
przenosi nas rzeczywiście w świat wielkich kwantyfikatorów aksjologicznych: 
mądrości, prawdy, obiektywności, odpowiedzialności, szacunku itd. Wielkość 
tych wartości sprawia, że czasem aż trudno je odnieść do banalnej, prymi-
tywnej i skrzeczącej głupotą rzeczywistości medialnej. Nie można jednak 
zrezygnować z tych wartości, mimo że wydają się one być nazbyt abstrak-
cyjne, idealistyczne, uniwersalne i nieprzystające do realnego świata. Trzeba 
jednocześnie poszukiwać jakiegoś klucza, pozwalającego otwierać tę wielką 
wartość mądrości i wydobywać z niej ważne wartości składowe, stanowiące 
realną miarę racjonalności naszych działań medialnych. Celem niniejszego 
artykułu jest poszukiwanie takiego klucza, który pozwoli mówić o mądrości 
w mediach w korelacji uniwersalnych wartości do realnego świata mediów. 
Tym kluczem wydaje nam się być rzetelność informacyjna mediów. Obej-
muje ona zarówno prawdziwość i obiektywność informacji, jak i uczciwość 
i etyczność opinii. Zasadnicza funkcja mediów, która ujawnia ich mądrość, to 
funkcja informacyjna, realizowana przez dwa podstawowe zadania mediów: 
zadanie informacyjne i zadanie opiniotwórcze. Informacja i opinia ujawniają 
poziom mądrości mediów. Natomiast jakość informacji i opinii zależy od ich 
rzetelności. W ten sposób zbudowaliśmy sylogizm, stanowiący klucz analiz 
mądrości w mediach poprzez ich rzetelność informacyjną. Ten klucz pozwala 
również na formułowanie ważnych tez, będących podstawą formułowania 
końcowych wniosków. Pierwsza teza brzmi: nie można mówić o jakimkolwiek 
poziomie mądrości przekazów medialnych bez zachowania standardów rze-
telności informacyjnej. Druga teza mówi o tym, że nie może być rzetelności 
informacyjnej bez zachowania standardów prawdziwości i obiektywności 
informacyjnej oraz uczciwości i etyczności wygłaszanych opinii. Tak określa 
te standardy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Rezolucji 1003 z 1 
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lipca 1993 roku w sprawie etyki dziennikarskiej. W punkcie czwartym czytamy: 
„Przekazywanie informacji powinno być oparte na prawdzie, popartej stosow-
ną weryfikacją i udokumentowaniem zebranych materiałów, bezstronnością 
przekazu zarówno w prezentacji, opisie, jak i narracji. Plotka nie może być 
przekazywana jako informacja. Tytuły informacji, jak i ich streszczenia muszą 
odzwierciedlać tak dokładnie, jak tylko jest to możliwe istotę prezentowa-
nych faktów i danych86”. W punkcie piątym i szóstym Rezolucja wskazuje na 
podstawowe uwarunkowania etyczne w tworzeniu i upowszechnianiu opinii 
medialnych: „Wyrażanie opinii może dotyczyć ocen lub komentarzy na temat 
aktualnych wydarzeń w formie ogólnych uwag, pomysłów, ocen. Chociaż 
opinie są z natury subiektywne i nie mogą być utożsamiane ze standardem 
pojęcia prawdy, to jednak należy żądać, aby wypowiadane opinie były uczciwe 
i etyczne. Opinie mające formę komentarza na temat wydarzeń lub działań 
dotyczących jednostek czy instytucji nie powinny zaprzeczać lub fałszować 
rzeczywistych faktów i danych. Opinie też muszą być uczciwe!87”. Przedsta-
wione przykładowe standardy z poziomu europejskich regulacji etycznych 
pozwalają na postawienie trzeciej tezy, że rzetelność informacyjna ma swój 
etyczny fundament i kontekst oraz swoją etyczną nośność w kształtowaniu 
mądrości przekazów w mediach. W przeszłości miałem wątpliwości co do 
tego określenia, gdyż odnosiłem wrażenie dewaluacji tego pojęcia oraz łatwe 
szafowanie nim bez precyzyjnego odniesienia do jednoznacznych wartości 
etycznych, tj. prawdziwości, obiektywności i uczciwości. Doszedłem jednak 
do przekonania, że pomimo tego, iż wiele osób nadużywa pojęcia rzetelno-
ści, traktując je jako słowo „wytrych” do wszystkiego, stosując je często jako 
niewiele mówiący substytut mało określonych wartości etycznych, jednak 
warto uczynić z pojęcia rzetelności informacyjnej klucz rozumienia mądro-
ści mediów. Pojęcie rzetelności informacyjnej ma w sobie cechy określenia 
wartości archetypicznej, zawierającej podstawowe, uniwersalne wartości 
ważne w wartościowaniu działań medialnych: prawdziwości, obiektywności 
i uczciwości przekazu. Celem niniejszych analiz jest próba uzasadnienia słusz-
ności tych trzech tez: nie można mówić o jakimkolwiek poziomie mądrości 
przekazów medialnych bez zachowania standardów rzetelności informacyjnej;

 � nie może być rzetelności informacyjnej bez zachowania standardów 
prawdziwości i obiektywności informacyjnej oraz uczciwości i etycz-
ności wygłaszanych opinii;

86 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Rezolucja 1003 z 1 lipca 1993 roku w sprawie etyki 
dziennikarskiej, w: M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników…, dz. cyt., s. 449.
87 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Rezolucja 1003 z 1 lipca 1993 roku w sprawie etyki 
dziennikarskiej, w: M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników…, dz. cyt., s. 450.
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 � rzetelność informacyjna ma swój etyczny fundament i  kontekst 
oraz swoją etyczną nośność w  kształtowaniu mądrości przekazów 
w mediach.

Próba uzasadnienia tych tez będzie się odwoływać do kilku pól tematycz-
nych: troski o informatywność przekazów medialnych, dążeń do obiektyw-
ności informacji, odpowiedzialności za prawdziwość treści medialnych oraz 
odpowiedzialności za kontekst przekazu.

Potrzeba mądrych informacji

Wiedza to skondensowany i uporządkowany zbiór informacji. Jeśli wiedzę 
łączymy z mądrością, to zatem informacja jest także tworzywem mądrości. 
Informacja odgrywa we współczesnej kulturze medialnej i wszelkich proce-
sach społecznych podstawową rolę, tak iż cywilizację medialną nazywa się 
także cywilizacją informacyjną, mówiąc przy tym o kształtowaniu się nowej 
jakości społeczeństwa informacyjnego. Stanowi ona także podstawowy element 
struktury procesów i wartości poznawczych. Informacja jest także integralnie 
związana z  komunikacją. Komunikacja jest, w najbardziej ogólnych uję-
ciach, procesem przekazywania i wymiany informacji przy pomocy mediów 
i określonego systemu znaków. Istnieje wiele prób definiowania informacji 
w określonych przestrzeniach semantycznych88. Można powiedzieć, że nie ma 
jednego, uniwersalnego, wspólnego dla wszystkich dziedzin określenia infor-
macji. Wprost przeciwnie, każda z nauk definiuje informację w nieco inny, 
specyficzny dla siebie sposób, przypisując jej cechy wyodrębnione w badanych 
przez siebie zjawiskach. Jednak pojawiające się coraz częściej próby użycia 
pojęcia informacji jako pojęcia podstawowego dla wyjaśniania szerokiej klasy 

88 Próby ogólnego określenia istoty informacji były i są podejmowane wielokrotnie, jednak ciągle 
są definicje fragmentaryczne i niepełne. W analizach teorii informacji podkreśla się coraz częściej 
semantyczne aspekty pojęcia informacji. Rozwój semantycznych teorii informacji związany jest 
z rozwojem teorii znaczenia, a w szczególności jej logiczno-semantycznych aspektów. Teoria znacze-
nia natomiast rozwija się w oparciu o analizę procesów informacyjnych. Obie teorie coraz częściej 
traktowane są łącznie jako całościowe ujęcie poznawcze. Wkład teorii informacji do teorii znaczenia 
polega na próbie łączenia środków logiczno-semantycznych i matematycznych. Jedną z przyczyn 
pojawienia się semantycznych teorii informacji jest ogromna rola, jaką odgrywają zagadnienia sen-
su, znaczenia, interpretacji w ocenie teorii naukowych i w analizach z zakresu metodologii nauk. 
Zob. J. Buczkowska, Funkcje znaku a przepływ informacji, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa 
i filozofii przyrody, t. 14, red. M. Lubański, S. W. Ślaga, Warszawa 1994, s. 13–128; W. Nawrocki, 
W poszukiwaniu istoty informacji, w: Analiza pojęcia informacji, red. J.  Jadacki, Warszawa 2003, 
s.  37–62. Zob. także: M.  Lubański, Filozoficzne zagadnienia teorii informacji, Warszawa 1975; 
H. Lyre, Informationstheorie. Eine philosophisch-naturwissenschaftliche Einführung, München 2002; 
Analiza pojęcia informacji, dz. cyt.
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zjawisk wskazują na potrzebę szczegółowej analizy jego znaczenia89. Naukowe 
próby nadania jednoznacznej treści pojęciu „informacja” pojawiły się wraz 
z propozycjami ogólniejszych teorii, odnoszących się początkowo do zjawisk 
komunikowania, sterowania i porozumiewania się ludzi, a później także do 
innych procesów oddziaływania zachodzących w przyrodzie (np. w fizyce 
czy genetyce). Mieczysław Lubański stwierdza, że „teoria biorąca początek 
od Hartleya, Shannona oraz Wienera została nazwana «teorią informacji». 
Jest to nazwa za szeroka. Teoria ta bowiem nie zajmuje się istotą i aspektem 
jakościowym informacji, a jedynie podaje sposoby mierzenia ilości informacji, 
i to w tym tylko przypadku, kiedy mamy do czynienia z pewnym układem 
prawdopodobieństw. […] Toteż bardziej adekwatną nazwą omawianej koncep-
cji byłaby: ilościowa teoria informacji90”. W okresie ostatnich dwudziestu lat 
pojawiły się nowe ujęcia problematyki informacji, starające się także uwzględ-
nić inne aspekty informacji i odpowiedzieć na pytania filozofii nauki o naturę 
samej informacji91.

Na tle powyższych uwag widać wyraźnie, że informację analizuje się 
przede wszystkim w dwóch aspektach: ilościowym i jakościowym, na dwóch 
płaszczyznach teoretycznych analiz: teorii ilości i teorii wartości informacji. 
W perspektywie ilościowej informację ujmuje się jako element rzeczywistości 
przyrodniczej czy społecznej, który nadaje tej rzeczywistości charakter zorga-
nizowanych, dynamicznych struktur. Informacja jako dynamiczny element 
organizujący rzeczywistość jest tak powszechna, jak powszechna jest w przy-
rodzie organizacja. Informacja nie istnieje jednak tak, jak istnieją konkretne, 
dobrze wyodrębnione obiekty fizyczne. Istnieje ona na sposób podobny do 
dwu pozostałych składników rzeczywistości fizycznej, jakimi są materia i ener-
gia. Ilościowy i dynamiczny aspekt informacji nadają jej charakter realnego 
składnika rzeczywistości w tym sensie, w jakim są nimi materia i energia. Sama 
informacja nie jest więc ani energią, ani materią, ale nie może bez nich istnieć, 
gdyż w nich jest ufundowana poprzez sygnały. Przejawia się na wiele różnych 
sposobów w procesach i strukturach rzeczywistości. Dlatego niezwykle ważne 
dla zrozumienia natury jest określenie jej sposobu istnienia i poznania. Jest 
to pytanie z filozoficznego punktu widzenia trudne, a jednocześnie istotne. 
Próby zastosowania teorii informacji poza zagadnieniami ilościowymi, dla 
których została opracowana, wyłoniły konieczność szerszego, aniżeli tylko 
ilościowe, ujęcia zagadnienia informacji. Obok aspektu ilościowego, bardzo 

89 Zob. J. Buczkowska, Funkcje znaku a przepływ informacji, dz. cyt., s. 89n.
90 M. Lubański, O pojęciu informacji, „Studia Philosophiae Christianae” 1974, nr 10, s. 74.
91 Zob. H. Lyre, Informationstheorie, dz. cyt., s. 177–213.
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szybko ujawniły się problemy dotyczące związków informacji z  językiem 
oraz problemy dotyczące natury, własności oraz wartości informacji92. Tymi 
zagadnieniami zajmuje się przede wszystkim teoria wartości informacji, która 
analizuje informację w aspekcie teleologiczno-pragmatycznym, z uwzględnie-
niem racjonalności podmiotu, który dekodując odebrane informacje, realizuje 
określone cele i działania. W tych dwóch aspektach informacja związana jest 
ściśle z komunikacją, a co za tym idzie, z osobowym podmiotem poznającym 
i doświadczającym jej wartości.

Informacja stanowi podstawowy element przekazów medialnych, 
wewnętrzną treść form medialnych. W języku potocznym pojęcie informa-
cji bywa używane zamiennie z takimi słowami, jak: „wiadomość”, „wieść”, 
„nowina”, „zawiadomienie”, „pouczenie” itp93. Już te potoczne określenia 
wskazują na to, że informacja dotyczy przede wszystkim ludzi, ich spraw 
i rzeczy, stając się „wartością” w różnych aspektach tego pojęcia. Dotyka 
również aspektu etycznego, kiedy staje się podstawą i  źródłem wyborów 
i działań moralnych. Informacja jako wartość poznawcza, związana z prawdą 
o rzeczywistości, staje się integralną częścią sytemu etycznego. Można powie-
dzieć, że zachowanie i urzeczywistnianie porządku moralnego jest w dużym 
zakresie skutkiem „dobrej” informacji lub przeciwnie – jego naruszenie jest 
skutkiem dezinformacji. W tym kontekście widoczny staje się aspekt wartości 
informacji. „Dobra” informacja oznacza prawdziwą informację, czyli taką, 
która odzwierciedla prawdę o rzeczywistości. Zadaniem etyki mediów jest 
dostarczenie takich zasad, w oparciu o które wszelkie działania medialne 
związane byłyby z komunikowaniem informacji rzetelnych: mających walor 
informacyjny, prawdziwych i obiektywnych.

Informatywność przekazu medialnego 
wyznacznikiem rzetelności

Pierwszym wyznacznikiem rzetelności informacji jest jej informatywność. 
Informacja jest w sensie teorii informacji nową wiadomością, zawiera nowe 
treści informacyjne. Nie każda zatem wiadomość, nie każdy komunikat jest 
informacją, ale tylko ta wiadomość, która ma sens dla odbiorcy i niesie nową 
treść. To jest główna teza semantyczno-pragmatycznego ujęcia informacji. 

92 Zob. M. Lubański, Filozoficzne zagadnienia teorii informacji, dz. cyt., s. 61–70; M. Lubański, 
Informacja – system, w: Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, red. 
M. Heller, M. Lubański, S. W. Ślaga, Warszawa 1997, s. 68–108.
93 Zob. W. Nawrocki, W poszukiwaniu istoty informacji, dz. cyt., s. 37.
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Informacja jest zatem czynnikiem zmniejszającym niewiedzę odbiorcy, infor-
macja jest ilością niepewności, jaką wiadomość medialna usuwa. W analizie 
semantyczno-pragmatycznej pojęcia informacji używa się także dwóch pojęć 
pomocniczych, mianowicie: pojęcie nowości (aspekt nowości informacji: 
informacja pierwsza) oraz pojęcie potwierdzenia (aspekt potwierdzenia: 
informacja kolejna). Z tej analizy teoretycznej istoty informacji wynikają 
podstawowe, wręcz podręcznikowe cechy informacji medialnej i zasady efek-
tywnego informowania, z których zwrócimy uwagę na trzy: zasadę kreatyw-
ności, nowości i informatywności. 

Informacja musi być zatem w pierwszym rzędzie informatywna, co wyni-
ka z tych zasad oraz cech kontekstowych informacji. Dynamizm informacji 
i  jej podstawowa właściwość semantyczno-pragmatyczna polega na tym, 
że informacja modyfikuje struktury zasobów wiedzy, zmniejszając przede 
wszystkim niewiedzę. Transformacja przyrostu informacji w wiedzę dokonuje 
się zaś dzięki procesom myślenia, dzięki rozumieniu. Z tej analizy rodzą się 
dwa podstawowe postulaty. Informacja medialna musi respektować zasadę 
kreatywności, zasadę nowości, zasadę informatywności oraz postulat drugi: 
podstawowym zadaniem mediów, w którym ujawnia się powinność mądrości 
ich treści jest to, by przyrost informacji medialnych nie powiększał chaosu, 
ale dzięki rozumieniu wzbogacał wiedzę i mądrość odbiorców.

Rzetelność informacji opiera się na jej informatywności. W kontekście 
przeprowadzonej szkicowo analizy wartości informacji możemy wyprowadzić 
kilka podstawowych cech rzetelności informacyjnej, która wynika bezpośred-
nio z analiz teorii informacji i dotyczy wprost jej istoty. Stanowi ona także 
zbiór postulowanych i pożądanych cech newsów dziennikarskich, gwarantu-
jących ich efektywność w procesach komunikowania informacyjnego.

W ten sposób informacja nabiera cech szczególnego rodzaju wartości. 
Staje się ona niejako podstawowym tworzywem komunikacji. Dlatego istnieje 
dziś w świecie mediów bardzo silna rywalizacja o odbiorców i zasięg oddzia-
ływania. Ze względu na masowy charakter i zakres oddziaływania mediów, 
ich poznawcza i informacyjna funkcja nabiera szczególnego znaczenia spo-
łecznego. Funkcja ta uznawana jest za pierwotną w stosunku do innych (np. 
artystycznej, ludycznej czy propagandowej). „Dzięki sugestywnej formie 
podawczej – pisze Bolesław Lewicki – w ramach której dużą rolę gra przysta-
walność ekranowych obrazów do mechanizmu ludzkiego postrzegania, każdy 
przekaz medialny jest przede wszystkim informacją o rzeczywistości. To jest 
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ich podstawowa rzeczywistość funkcjonalna”94. Problemem zaś epistemolo-
gicznym oraz etycznym staje się to, czy i w jakim stopniu owa funkcjonalność 
odpowiada prawdzie.

Informacja w mediach ma ze swej natury relacyjny charakter (relacje infor-
macyjne mogą być wieloczłonowe). Jednym z elementów tej relacji jest układ 
odbioru informacji i jej adaptacji do już istniejących zasobów informacyjnych. 
Układ ten związany jest zawsze bezpośrednio lub pośrednio z racjonalno-
ścią osobowego podmiotu, odbierającego i  przetwarzającego informację. 
Informacja – jako taka – nie musi być celowo nadana przez jej nadawcę, 
może być także przypadkowa i niezamierzona, choć rzecz jasna, źródłem 
emisji jej nośników musi być jakiś nadawca. Wartość informacji dotyczy 
tylko osobowych podmiotów, uczestniczących w relacji komunikacyjnej, 
jaką jest przekaz czy wymiana informacji. Informacja odzwierciedla skutki 
przetwarzania psychoduchowych danych człowieka i poznawanego przezeń 
świata. Informacja – inaczej mówiąc – to treści znaku (sygnału) jako nośni-
ka informacji, mający sens dla odbiorcy lub – jeszcze precyzyjniej – infor-
macja to sens znaczeniowy nadany przez jej odbiorcę treściom odebranego 
przez niego sygnału. W takim ujęciu relacja pomiędzy „posiadaniem sensu” 
a sygnalizowaną treścią ma charakter konieczny. Dopiero zaistnienie tej relacji 
stanowi o powstaniu informacji. Chodzi tu o zależność polegającą na tym, 
że informacja konstytuowana jest przez łączne występowanie nadawcy i jego 
aktywności nadawczej (nadawanie sensu), sygnału, odbiorcy oraz jego aktyw-
ności „odbiorczej” (przynajmniej w postaci przypisania sygnałowi jakiegoś 
sensu). Odbiór informacji stanowi o jej wartości. Aktywność odbiorcy nie jest 
tylko prostą reakcją na jakiś bodziec sygnału, ale jest działaniem racjonalnym, 
które nadaje informacji odpowiednie znaczenie i odpowiednią wartość95. Nie 
bez znaczenia jest tutaj oczywiście nadawca, który wiąże z odpowiednimi 
znakami-sygnałami odpowiednie treści, nadaje im sens, który komunikuje 
odbiorcom. Wartość odebranej informacji jest uwarunkowana działaniami 
nadawcy i odbiorcy. Poprzez obecność i działanie wszystkich uczestniczą-
cych w procesach tworzenia, przekazywania i odbioru informacji nabiera 
ona charakteru wartości etycznej. Wymiar etyczny informacji nie jest czymś 
dodatkowym i fakultatywnym, ale wynika z samego relacyjno-semantycznego 
charakteru informacji i procesów informowania. Takie ujęcie informacji i jej 
wartości stanowi założenie personalistycznej etyki mediów.

94 A. Baczyński, Telewizja a świat wartości, dz. cyt., s. 124; B.W. Lewicki, Wprowadzenie do wiedzy 
o filmie, Wrocław– Warszawa–Kraków 1964, s. 32–35.
95 Zob. W. Nawrocki, W poszukiwaniu istoty informacji, dz. cyt., s. 56–57.
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Wartość samej informacji staje się dziś czymś szczególnie nośnym, ponie-
waż w mediach możliwe są rozliczne „symulacje” informacji. Dokonują się 
w nich procesy, w których – zamiast jednoznacznego i koniecznego przekazu 
prawdy o rzeczywistości – operuje się sferą przypuszczeń, skojarzeń, prawdo-
podobieństw, niejednoznaczności, sytuacyjności zachowań, co stanowi z kolei 
impuls do zajmowania przez człowieka wciąż nowych postaw, wydawania 
nowych opinii czy działań operacyjnych i zadań interpretacyjnych. Media ofe-
rują i przekazują ludziom nieprzerwany strumień informacji różnymi kana-
łami i w różnych formach. Ten nie tylko strumień, ale już morze informacji 
medialnych stawia człowieka w sytuacji niepewności i zagubienia. Świadczą 
o tym chociażby niektóre określenia związane z informacyjną funkcją mediów, 
tj. „niepewność”, „nieokreśloność do końca”, „zmienność”, „odbicie cząst-
kowe”, „entropia informacji”, „tezaurus wiadomości”, „komunikat transfor-
mowany”, „szok informacyjny”, „upojenie informacją” itp96. Źródłem tego 
stanu zagubienia, a bardzo często też etycznych dylematów, wydaje się być 
brak trwałych fundamentów postrzegania i przekazu prawdy oraz szeroko 
rozpowszechniony sytuacjonizm etyczny. Ten ostatni, z kolei, zdaje się mocno 
warunkować przekaz i odbiór informacji. Dlatego mówiąc z etycznego punktu 
widzenia o wartości informacji, mamy na myśli jej odniesienie do prawdy 
oraz do norm moralnych97.

Rzetelność informacyjna jako troska 
o prawdziwość i obiektywność przekazu

W powierzchownym podejściu do środków społecznego komunikowania 
zagadnienie prawdy zawęża się do prawdomówności. Prawda to zgodność 
treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy. W tej relacji nie może być nawet 
pozoru czy cienia fałszu. Prawdę poznajemy na drodze nieustannego poszu-
kiwania, dzięki współpracy i pomocy innych. Dziennikarz nie może zatem 
ograniczać się tylko do prawdomówności98. Sprawa prawdy jest o  wiele 
bardziej skomplikowana. Złożoność problemu ujawnia się nam wtedy, gdy 

96 Por. W. Nawrocki, W poszukiwaniu istoty informacji, dz. cyt., s. 50.
97 Zob. więcej: M. Drożdż, Dromologia newsa – szybkość a informatywność i obiektywność, w: News 
i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku, red. M. Palczewski, M. Worsowicz, Łódź 2010, 
s.  25–52; M.  Drożdż, In-formacja  – semantyczno-pragmatyczny aspekt informacji, w: Wyzwania 
racjonalności, red. S. Wszołek, R. Janusz, Kraków 2006, s. 226–242.
98 Zob. Z. Sareło, Media w służbie osoby…, dz. cyt., s. 92.
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uwzględnimy wewnętrzną celowość społecznego przekazu oraz implikowane 
w niej zadania dziennikarzy i wydawców99.

Proces społecznego przekazu jest środkiem budowania wspólnoty i rozwo-
ju osoby poprzez udostępnienie wszystkim ludziom informacji. Te ostatnie 
spełniają swoją rolę, gdy są prawdziwe. Nie chodzi tu jednak o prawdziwość 
w  znaczeniu subiektywnym, tzn. gdy nadawca wiadomości wyraża swój 
faktyczny sąd na temat relacjonowanej rzeczywistości, lecz o prawdziwość 
w znaczeniu obiektywnym. Do prawdziwości w pierwszym znaczeniu można 
ograniczyć się tylko w bezpośrednim komunikowaniu, chociaż też nie w każ-
dym przypadku. I tak np. nauczyciele lub sędziowie w wypełnianiu swych 
zadań mają obowiązek troski o prawdę obiektywną. Wszędzie tam, gdzie 
mamy do czynienia z osobą i  jej istotnymi dobrami, nie jest dopuszczalna 
jakakolwiek subiektywna dowolność. Godność osoby jest tak ważną warto-
ścią, że w stosunku do niej należy zawsze zachowywać najwyższą ostrożność. 
We wszystkich więc działaniach, które odnoszą się do osoby, konieczne jest 
poszukiwanie maksymalnej pewności. Tego rodzaju pewność jest konieczna 
również w procesie społecznego komunikowania. Proces ten ze swej istoty jest 
ukierunkowany na osobę i jej indywidualny oraz społeczny rozwój. Wszystkie 
nawet niezamierzone błędy w społecznym przekazie na równi z obiektywną 
prawdą stają się źródłem, z którego poszczególni ludzie i grupy społeczne 
czerpią treści do kształtowania siebie, swej tożsamości i własnego odniesienia 
do innych ludzi oraz do świata w ogóle100.

Dlatego nie sposób zgodzić się z minimalistycznymi postulatami, aby 
dziennikarze jedynie nie kłamali świadomie. Postulaty te oparte są na zało-
żeniu, że z racji nieuniknionego powiązania mediów z grupami interesów 
ekonomicznych i politycznych oraz z powodu konieczności szybkiego przeka-
zywania informacji nie jest możliwe respektowanie wymogu, aby przekazywać 
prawdę w znaczeniu obiektywnym. Szacunek dla godności człowieka i ludzka 
racjonalność nie pozwalają odrzucić idei prawdy obiektywnej jako podstawo-
wego kryterium moralnie poprawnego działania w dziedzinie społecznego 
przekazu. Dziennikarstwo bez zobowiązania przekazywania prawdy, z góry 
musiałoby być zawodem przegranym. Chociaż człowiek jest bardzo mocno 
uwarunkowany czynnikami czysto subiektywnymi i poznanie przez niego 
prawdy absolutnej jest czasem bardzo trudne, to nie znaczy jednak, że zwol-
niony jest on przez to z wysiłku, by tej prawdy poszukiwać. Przekaz informacji 
przez dziennikarza winien być zatem jak najbardziej obiektywny, wolny od 

99 Por. Z. Sareło, Media w służbie osoby…, dz. cyt., s. 96–105.
100 Por. Z. Sareło, Media w służbie osoby…, dz. cyt., s. 96–105.
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własnych sądów, sugestii i interpretacji101. Powinien być on tak prowadzony, 
by zapewnić każdemu odbiorcy możliwość poznawania obiektywnej prawdy. 
Poszukiwanie prawdy oraz umożliwienie każdemu człowiekowi jego prawa 
do uzyskania prawdziwej, pełnej i bezstronnej informacji jest zasadniczym 
i fundamentalnym obowiązkiem każdego dziennikarza102. Każdy odbiorca – 
co wielokrotnie podkreślane jest w kodeksach – posiada niezbywalne prawo 
do prawdy103.

Wartość informacji wynika z  jej związków z  prawdą i  nieustannym 
poszukiwaniem prawdy. Nie jest nam ona dana w całości, lecz zadana do 
nieustannego odkrywania. Informacja ze swej natury związana jest z prawdą. 
Można też powiedzieć, że informacja to jakby swoisty dator formarum verita-
tis. W akcie informacyjnym występują zawsze trzy składniki, a mianowicie: 
nadawca (źródło informacji prawdziwej lub fałszywej), komunikat (przekaz, 
czyli zbiór informacji wyrażony w określonym kodzie) i odbiorca, czyli ten, 
który dzięki zdolności rozumienia ma udział w przekazywanej prawdzie104. 
Komunikat zawiera treść przekazywaną za pomocą określonego kodu języ-
kowego. Pomiędzy nadawcą a odbiorcą istnieje relacja komunikacyjna o róż-
nej skali interpodmiotowości. Zarówno ta relacja, jak i wszelkie działania 
podmiotowe osób w niej uczestniczących w decydującej mierze wpływają 
na wartość informacji. W  innym, pozapodmiotowym wymiarze, na ich 
wartość wpływa także sposób jej przekazywania105. W procesie komunikacyj-
nym informacje przekazywane są za pomocą znaków. Znak jest narzędziem 
(medium) poznawczym, działającym dwutorowo (jako sama wartość i jako 
nośnik wartości) i choćby z samego tego powodu jest on „wartościowy” dla 
człowieka. Z jednej strony łączy on podmiot ze światem dzięki przedsta-
wionej treści, z drugiej – od świata nas oddziela poprzez swoją medialność. 
Znak ujawnia więc nowe związki i aspekty przedmiotu poznawanego, któ-
rych nie może dać bezpośrednia obserwacja, ale również może zniekształcić 
prawdę o poznawanej rzeczywistości. Traktowanie mediów jako systemów 

101 Por. Z. Sareło, Media w służbie osoby…, dz. cyt., s. 92–93.
102 Zob. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Dziennikarski kodeks obyczajowy, Warszawa 1991, 
nr I 1.
103 Zob. też, Karta etyczna mediów, Warszawa 1995, Wstęp.
104 Zob. D. Krallmann, A. Ziemann, Grundkurs Kommunikationswissenschaft, w: Die naturwissen-
schaftliche Perspektive auf Kommunikation, dz. cyt. s. 21–46; H. Lyre, Informationstheorie, dz. cyt., 
s. 10–43.
105 Różne są sposoby przekazywania informacji, m.in.: bezpośredni (konwersacja bezpośrednia), 
synchroniczny (rozmowa telefoniczna), asynchroniczny (poczta elektroniczna, chat), równoległy 
(telekonferencje), szeregowy (przekaz wieloczłonowy), wielokanałowy (multimedia), sekwencyjny 
(w którym ważna jest kolejność otrzymywania informacji) itp. Zob. H. Lyre, Informationstheorie, 
dz. cyt., s. 214n.; Wstęp do informatyki, red. B. Stefanowicz, Warszawa 1998, s. 31n., 139n.
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znakowych ma ważne konsekwencje etyczne, ponieważ dotyczy takich działań 
ludzkich, które znajdują się w obszarze wartościowania etycznego, między 
innymi tworzenia, generowania, kodowania, przetwarzania, przechowywania, 
przekazywania, odtwarzania informacji w nowych kontekstach, odbierania, 
dekodowania i zastosowania. Są to działania, które nadają kształt informacji, 
wpływają znacząco na jej wartość, a ze względu na zaangażowanie człowie-
ka w procesy i relacje z nimi związane posiadają swój wymiar poznawczy, 
dotyczący prawdziwości informacji, oraz wymiar aksjologiczno-etyczny106. 
Uwzględnienie tych dwóch wymiarów winno leżeć u podstaw etyki mediów 
i etyki informacji.

Wartość informacji wynika także z jej odniesień do porządku etycznego. 
Warto zatrzymać się nad etyczną wartością informacji jako takiej. Otóż przed-
miotem informacji jest poznana prawda, ale także dobro i piękno. Ujawnia 
się w tym druga szczególna właściwość informacji, a mianowicie jej zdolność 
odsłaniania twórczości działającego podmiotu. Człowiek twórczo odkrywa-
jący prawdę o rzeczywistości ma prawo dysponowania tą prawdą, a także 
prawo dysponowania informacją o poznanej prawdzie. To prawo rodzi rów-
nież powinności takiego dysponowania prawdą, by służyła ona zawsze dobru 
osoby ludzkiej. Wszystkie zatem czynności związane z informacją (tworzenie, 
przekazywanie, odbieranie, zastosowanie) winny się dokonywać w kontekście 
zasad etycznych opartych na poszanowaniu wartości i godności osoby.

Informacja jest nie tylko procesem ukierunkowanym na wartość praw-
dy w celu jej osiągnięcia i zakomunikowania jej innym, ale także procesem 
zorientowanym na wytwarzanie innych wartości, które na prawdzie się budują 
i kształtują. Odkrycie prawdy, a także dobra i piękna, orientuje uwagę „odkryw-
cy” nie tylko na zawierającą się w niej informację o poznanej rzeczywistości, 
ale także na faktory, mogące ją ograniczyć lub zniekształcić. Różne możliwości 
poznawcze człowieka, wolność działania, różnorodność ujęć aksjologiczno-
-etycznych mogą sprawić, że informacje nie będą nośnikiem pełnej prawdy 
o rzeczywistości lub – co gorsza – będą fałszować rzeczywistość. Najczęstszymi 
zjawiskami negatywnymi związanymi z aspektem etycznym informacji są: 
relatywizowanie informacji, fałszowanie informacji, manipulacja informacją, 

106 W  literaturze przedmiotu mówi się o  wielu innych aspektach informacji: technologicznym, 
społecznym, ekonomicznym, psychologicznym, prawnym itd. U podstaw tych wszystkich aspek-
tów znajduje się jednak wymiar poznawczy oraz aksjologiczno-etyczny, ponieważ, niezależnie od 
aspektu ujmowania informacji, zawsze u podstaw wszelkich odniesień człowieka do informacji win-
na być odpowiedzialność moralna. Zob. W. Skrzydlewski, Technologia kształcenia. Przetwarzanie 
informacji. Komunikowanie, Poznań 1990, s. 34n.; Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, 
red. M. Kocójowa, Kraków 2004; A. Górski, Informacja naukowa na tle przeobrażeń procesów komu-
nikacji społecznej i jako wyzwanie gospodarki rynkowej, Szczecin 1997, s. 29–90.
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kompresja informacji itd. W ten sposób zniekształcone informacje nie będą 
nośnikiem prawdy, która jest czymś głębszym i niezależnym od tworzonej 
przez człowieka i komunikowanej informacji107. Tylko informacja oparta na 
prawdzie i przekazująca prawdę, może urzeczywistniać dobro. Można w tym 
momencie sięgnąć do ciekawych analiz Romano Guardiniego, mogących 
z powodzeniem znaleźć swoje zastosowanie w podstawach etyki informacji: 
„O ile chodzi o coś, co należy do dziedziny wolności ludzkiej, musi to podlegać 
człowiekowi i on ponosi za to odpowiedzialność. Jeśli ją odrzuca, […] wtedy 
nie mamy niczego do dyspozycji, jak gdyby w rezerwie, ale zjawia się coś 
anonimowego. Powiedzmy to językiem psychologów: wtedy zaczyna rządzić 
podświadomość, która jest chaotyczna i w której możliwość niszczenia jest co 
najmniej taka sama, jak możliwość budowania i uzdrawiania. Ale to jeszcze 
nie wszystko. Gdy sumienie człowieka nie bierze odpowiedzialności za uży-
wanie jego mocy, wtedy biorą je w posiadanie «demony». […] Owe złe moce 
kierują człowiekiem, posługując się jego instynktami, pozornie naturalnymi, 
a w rzeczywistości buntowniczymi, jego logiką pozornie ścisłą, a naprawdę 
tak łatwo podlegającą wpływom, jego egoizmem tak bezsilnym, pomimo 
całej jego bezwzględności108”. Można w duchu Guardiniego powiedzieć, że 
człowiek dysponujący informacją ponosi za nią odpowiedzialność i to odpo-
wiedzialność najbardziej wewnętrzną, mianowicie odpowiedzialność moralną. 
Wypełniając tę odpowiedzialność, człowiek winien mieć świadomość, że poza 
obiektywnym porządkiem moralnym, na którym może się oprzeć, nie posiada 
niczego w rezerwie, co mogłoby mu pomóc w urzeczywistnianiu własnej wol-
ności i odpowiedzialności za informację i komunikację, w której uczestniczy. 

107 Manipulacja informacją jest dziś podstawowym narzędziem realizowania określonych celów 
medialno-propagandowych. Dopóki informacje nie będą w maksymalnym stopniu identyfikowal-
ne z  prawdą, tak długo będziemy mieli do czynienia z  manipulowaniem informacją. „Niegdyś 
prasa miała być «nocnym stróżem», przywołującym do porządku osoby publiczne, by nie uległy 
prywatnym słabościom. Politycy, którzy zbłądzili, mieli się bać prasy. Potem prasa, już wspólnie 
z  radiem i  telewizją, stała się czwartą władzą, równie potężną jak legislacyjna i  sądy, choć przez 
nikogo niewybieraną. Jest to mocna władza, ale ograniczona potęgą trzech pozostałych i kapitału. 
Kapitał jest związany z mediami najsilniej, bo stanowią one dla niego najlepszy obszar inwestycji. 
Dzisiaj, gdy kreowana przez media elektroniczne, a najbardziej przez telewizję i internet, sztuczna 
rzeczywistość ogarnia cały świat, media zaczęły dominować nad rzeczywistością realną i wysunęły 
się na pierwszy plan. W takiej sytuacji jesteśmy też świadkami przede wszystkim manipulowania 
informacją” (S. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów. Szanse i zagrożenia, Katowice 
2000, s. 65). Zob. A. Lepa, Świat manipulacji, dz. cyt.; P. Hahne, Siła manipulacji, Warszawa 1997, 
s. 19–50; A. Lepa, Świat propagandy, Częstochowa 1994, s. 15–112; A. Pratkanis, E. Aronson, 
Wiek propagandy…, dz. cyt., s. 227–308; B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i prak-
tyka propagandy, Wrocław 1999, s. 7–83; J. Olędzki, Komunikowanie w świecie, Warszawa 2001, 
s. 94–95; M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo 
dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, Wrocław 2002, s. 97–206; D. Winn, 
Manipulowanie umysłem. Pranie mózgu, warunkowanie, indoktrynacja, Wrocław 2003, s. 227n.
108 R. Guardini, Koniec czasów nowożytnych…, dz. cyt., s. 68–69.
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Innymi słowy, podstawowa wartość informacji wiąże się z aspektem etycznym 
na wszystkich etapach jej obecności w procesach komunikacji, ponieważ 
za wszystkie działania związane z informacją odpowiedzialny jest w różnym 
stopniu i zakresie osobowy podmiot. 

Rzetelność informacyjna jako odpowiedzialność 
za treść i kontekst przekazu

Analizując współczesny przekaz informacji oraz naturę samej informacji 
medialnej, można z łatwością zaobserwować fakt, że informacje te prezentują 
rzeczywistość przez pryzmat subiektywnego poznania ich twórców i odbior-
ców, czyli – inaczej mówiąc – są nośnikiem informacji o rzeczywistości, w któ-
rej sądy poznawcze łączą się z przekonaniami wartościującymi. Co więcej, 
w tej wielowarstwowej formie informacji, sąd poznawczy miesza się z  jego 
subiektywną interpretacją, przekonaniem, zaangażowaniem sfery wolitywno-
-emocjonalnej. Mówiąc językiem mediów, informacja do tego stopnia łączy 
się i miesza z komentarzem, interpretacją, subiektywną oceną wartościującą, 
że przekazana i odebrana semantyczna zawartość informacji może zniekształ-
cać, zasłaniać lub fałszować prawdę o rzeczywistości. Z punktu widzenia teorii 
informacji każda treść informacyjna zawiera określone quantum informa-
cji, natomiast język mediów, posługując się własną terminologią określania 
form medialnych, pokazuje różnice pomiędzy informacją a  jej komenta-
rzem lub interpretacją. Informacje winny przekazywać obiektywną prawdę 
o rzeczywistości, natomiast komentarz czy interpretacja jest subiektywnym 
wartościowaniem poznanych faktów, wyrażaniem poglądów, opinii na ich 
temat, pokazywaniem emocjonalnego zaangażowania, stopnia pewności, co 
do prawdziwości poznanych faktów itp. Wartość informacyjna określonych 
przekazów zależy od tego, w jakim stopniu oddzielone są w nich informacje 
od komentarza – tak, by odbiorca mógł poznać w stopniu zadowalającym 
prawdę o rzeczywistości, odbierając określoną treść informacyjną. 

Z etycznego punktu widzenia zjawisko to ma ważne konsekwencje. Inter-
pretacje bowiem podlegają także wartościowaniu etycznemu, gdyż wyrażają 
nie tylko prawdę o rzeczywistości, więc mogą być prawdziwe lub fałszywe, ale 
także komunikują świat wartości komentującego lub interpretującego sądy 
poznawcze podmiotu. Dlatego też odpowiedzialność etyczna nie dotyczy 
tylko dysponowania informacją, ale również sposobem jej przekazu i inter-
pretacją dla własnego dobra, dla dobra innych podmiotów uczestniczących 
w komunikacji oraz dla całej społeczności, do której ta interpretacyjna treść 
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informacyjna dociera. Wymiar odpowiedzialności za prawdziwość informacji 
i dobro człowieka określa pole i zakres przekazu informacji. Zniekształcanie 
informacji może być efektem tzw. szumów informacyjnych, a więc szerokiego 
kontekstu przekazu, utrudniającego przekaz medialny albo w sposób podmio-
towy niezamierzony, albo na skutek przedmiotowych uwarunkowań przekazu, 
albo też poprzez wolne i świadome działanie jakiegoś uczestnika komunikacji. 
W tym ostatnim wypadku mamy do czynienia z manipulacją informacji, 
która jest działaniem przeciwko prawdzie i dobru osoby. We współczesnych 
środkach komunikacji funkcjonuje wiele sposobów manipulowania infor-
macją, które w sensie etycznym jest zawsze wprowadzaniem w błąd albo jest 
kłamstwem. Najczęściej jedno i drugie przybiera postać tak „spreparowa-
nej informacji”, że stwarza pozory informacji prawdziwej. Manipulacja jest 
naruszaniem prawdy w sposób świadomy, dla szukania określonych celów. 
Manipulacją nie jest tak zwana prawda referencjalna, to znaczy taka, która 
jest efektem poznania, być może czasem niepełnego i zniekształconego, przez 
jeden tylko podmiot poznający, działający w oparciu o subiektywne kryteria, 
ale działający w dobrej woli109. Komunikat z takiego źródła może być niepełny 
i zdeformowany, ale nie jest zmanipulowany. Nie zawsze więc „zniekształcona” 
informacja czy też „interpretacja” informacji jest manipulacją czy kłamstwem, 
chociaż może być dezinformacją. Z wymiarem etycznym kłamstwa wiąże się 
w pierwszym rzędzie wartość prawdy. Zanim komunikat znakowy, będący 
nośnikiem informacji, zostanie przekazany w procesach komunikacji innym 
podmiotom, podmiot nadający informację winien poznać prawdę. Warun-
kiem zaistnienia komunikatu informacyjnego, również niosącego fałsz, czyli 
kłamstwa – jest rozpoznanie prawdy110. Człowiek interpretujący poznaną 
prawdę działa w świetle tej właśnie wartości i albo ją przekazuje i komuni-
kuje samą lub z dodatkiem własnego komentarza, albo niestety komentarz 
i  interpretacja tak zniekształca samą informację, że w efekcie dokonuje się 
manipulacja poznanej prawdy. Kryterium wartościowania etycznego tych 
działań stanowi zgodność przekazywanych informacji wraz z ich interpretacją 

109 A. Lepa wymienia następujące rodzaje manipulowania: informacje nieprawdziwe (kłamliwe), 
informacje nieważne lub mało ważne z pominięciem najważniejszych, informacje ważne, ale prze-
kazywane jako mało ważne lub bez znaczenia, informacje spreparowane w wyniku celowych inter-
wencji, preferowanie informacji wieloznacznych, żeby trudno było wybrać właściwą, informacje 
przekazywane w nadmiarze, aby spowodować „szum informacyjny” i w efekcie uprawiać dezinfor-
mację. Zob. A. Lepa, Świat manipulacji, dz. cyt., s. 39n; A. Lepa, Manipulowanie człowiekiem jako 
problem współczesnej pedagogii, „Ethos” 1992, nr 17, s. 77–87; H.I. Schiller, Sternicy świadomości, 
Kraków 1976, s. 13n.; K. Czuba, Media i władza, Warszawa 1996, s. 12n.; A. Zwoliński, Słowo 
w relacjach społecznych, Kraków 2003, s. 204–295; P. Kwiatkowski, Niewiadomości. Rzecz o dzien-
nikarzach, Poznań 1995, s. 243–267.
110 Zob. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, Warszawa 2003, s. 373.
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z poznaną prawdą i  założonym dobrym celem komunikowania informacyjne-
go. Przekazując sobie informacje „podmioty działają ze względu na cel – pisze 
Robert Spaemann. Cele są perspektywicznymi wycinkami z całości przy-
szłości, do której kształtu przyczynia się działanie. Podmiot izoluje pewne 
wydarzenia jako «cele działania», inne zaś sprowadza do statusu skutków 
ubocznych. […] Ludzie jednak z reguły wiedzą, że abstrahują od pewnych rze-
czy, i jako poczytalnych traktujemy tylko tych, którzy przez swe działanie dają 
poznać, że o tym wiedzą111”. Działanie ze względu na cel jest możliwe dzięki 
uprzedniej refleksji i poznanej prawdzie o celu działania. Taka refleksja nad 
wartością działania ze względu na cel w oparciu o poznaną prawdę dokonuje 
się w sumieniu człowieka. „Refleksja, która odkrywa i ocenia bezinteresow-
ność aktów – pisze Wojciech Chudy – reflektując zarazem sprawczość czynu 
ludzkiego wobec konstytucji osobowej człowieka, jest sumieniem. Stanowi 
ono podstawowy wymiar konstytucji wewnątrzosobowej, określa osobę jed-
nostkową, […] w perspektywie wspólnoty osób obdarzonych rozumem”112. 
Przekaz informacji wraz z jej interpretacją wiąże się zatem z oceną sumienia 
w kontekście odpowiedzialności moralnej za prawdę. Odpowiedzialność za 
prawdę utrwala podmiotową sprawczość osoby i osadza ją w perspektywie 
aksjologii, w której „informacja prawdziwa” i „przekazana w prawdzie” ma 
swoją nieocenioną wartość, również etyczną. Fundamentalną zasadą dla 
etycznej oceny działań medialnych, wynikającą z samej wartości prawdy, jest 
zasada, w myśl której informacja (jako działanie informacyjne osobowego 
podmiotu) nie może świadomie dążyć do wprowadzania w błąd, niezależnie 
od tego, czy czyni to bezpośrednio, pośrednio czy tylko przez zaniechanie. 
Godziwe korzystanie z prawa do informowania wymaga, aby treść przekazy-
wanej informacji była prawdziwa i − przy zachowaniu innych zasad moral-
nych, szczególnie opartych na sprawiedliwości i miłości – całkowita. Prawo 
i powinność do prawdziwych informacji implikuje nakaz unikania w każdym 
przypadku jakiejkolwiek manipulacji prawdą.

Nie tylko jednak odpowiedzialność za prawdę stanowi o etycznym charak-
terze informacji, ale także jej relacyjność otwiera nową przestrzeń problematy-
ki etycznej związanej z procesem komunikowania i informowania. Informacja 
jest integralnie związana z komunikowaniem, przekazywaniem określonych 
treści. To, czy osoba ludzka przekaże prawdę, będzie ją komunikować innym 
w swoich komunikatach, zawierających informację i komentarz, czy też prze-
inaczy realność świata, próbując w swej subiektywności świadomie i w sposób 

111 R. Spaemann, Osoby. Eseje o różnicy pomiędzy „kimś” a „czymś”, Warszawa 2001, s. 201–202.
112 W. Chudy, Filozofia kłamstwa, dz. cyt., s. 374.
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zamierzony zdeformować dany jej fragment rzeczywistości, jest najgłębszą 
treścią ethosu komunikacji i  informacji. Człowiek bowiem realizuje siebie 
zarówno poprzez własny osobisty wysiłek bezpośredniego poznania prawdy 
o świecie, ale także urzeczywistnia się poprzez procesy komunikacji wartości. 
Od prawdziwości poznania tych wartości bezpośrednio lub medialnie zależy 
jakość tego urzeczywistniania, czyli realizacja dobra lub zła.

Rzetelność informacyjna w kontekście szybkości 
przekazu medialnego

Współczesne media charakteryzują się swego rodzaju konkurencją w szyb-
kości dostarczenia nowych informacji. Szybkość newsów, natychmiastowość 
przekazu stanowi ogromne wyzwanie przede wszystkim dla dziennikarzy, 
nadawców, dla mediów, dla rzetelności i obiektywności przekazu. W krótkim 
okresie trudno jest poznać pełny kontekst informacji i sprawdzić jej wiarygod-
ność113. Media ścigają się wręcz w pierwszeństwie przekazu danej informacji. 
Dziennikarze i reporterzy, przygotowujący materiały informacyjne, są cały czas 
pośpieszani i naciskani ramami czasowymi. Warsztat dziennikarski wymaga, 
by w dążeniu do prawdy nie zaniedbać żadnej czynności, która mogłaby przy-
czynić się do pełniejszego poznania badanej rzeczywistości. Tymczasem brak 
czasu i pośpiech utrudniają czy wręcz uniemożliwiają realizowanie tych zadań 
profesjonalizmu dziennikarskiego. Dotykamy tutaj praktycznego problemu, 
który staje się coraz trudniejszy do pokonania. Współczesne media funkcjo-
nują w tej zabójczej, swego rodzaju, konkurencji w szybkości i wyłączności 
dostarczenia nowych informacji. Pośpiech w przekazywaniu niekorzystnie 
odbija się zarówno na jakości informacji, jak i  jakości pracy dziennikarza, 
utrwalając stereotyp, że dobry news to „zły news”, „im gorzej, tym lepiej” dla 
pracy dziennikarzy. W dążeniu do jak najszybszego przekazania informacji 
dziennikarze rezygnują często ze sprawdzenia jej wiarygodności. Nie ulega 
oczywiście wątpliwości, że ten, kto pierwszy daną wiadomość opublikuje, 
zajmie tym samym prestiżową pozycję medialną. Jednakże mając zaledwie 
kilkanaście minut na zredagowanie newsa czy relacji reporterskiej, nikt nie 
jest w stanie sprawdzić wiarygodności informacji, choćby przez odszukanie 
innego źródła tejże informacji. 

113 Por. Karta etyczna mediów, dz. cyt., nr I 2l; zob. Z. Sareło, Media w służbie osoby..., dz. cyt., 
s. 95.
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Jest to swoisty paradoks szybkości i atrakcyjności newsów. W dążeniu do 
jak najszybszego przekazania informacji dziennikarze muszą czasem z koniecz-
ności rezygnować z niektórych standardów warsztatowych. Pośpiech powo-
duje też, że informacje są podawane w formie skrótowej i mogą stać się przez 
to niepełne, nierzetelne i w konsekwencji także nieprawdziwe. Może w nich 
braknąć wszystkich ważnych danych potrzebnych do jej pełnego zrozumienia, 
a więc np. kontekstu, okoliczności. To zaś może powodować, że zostanie 
ona źle zinterpretowana przez odbiorcę, a więc będzie od strony nadawcy 
newsem dziennikarskim, a u odbiorcy może się stać faktycznie z racji różnych 
braków informacją nieprawdziwą. W rezultacie przekazywane w mediach 
informacje są często nie tylko ogólnikowe i powierzchowne, ale też niosą ze 
sobą wiele przekłamań. W ten sposób prawda we współczesnych mediach 
zostaje podporządkowana „natychmiastowości” przekazu. Z  etycznego 
punktu widzenia natomiast poprawna jest odwrotna zależność. Działania 
zmierzające do poznania prawdy z konieczności muszą opóźniać przekaz. 
Nie ma bowiem prawdy całkowicie danej w jednym akcie. Ona jest owocem 
trudnych poszukiwań. Dziennikarz musi i powinien przyjmować na siebie 
funkcję poszukiwacza prawdy. W praktyce oznacza to, że musi dysponować 
odpowiednią ilością czasu, żeby krytycznie i samokrytycznie spojrzeć na two-
rzone newsy, by przybliżały a nie oddalały odbiorcy od prawdy.

Szybkość i natychmiastowość implikuje także zjawisko nadużywania ste-
reotypów, prowadzi do upraszczania, spłaszczania i powierzchowności ujęć. 
W ten sposób można zniekształcać obraz rzeczywistości bez jakiejkolwiek 
złej woli. Niestety praktykuje się także dziennikarstwo, które określa się 
mianem „dziennikarstwa stadnego”, w którym eksploatuje się jakiś temat 
aż do granic wytrzymałości i dziennikarskiej i odbiorców, gdyż konkurencja 
czy „wielcy gracze medialni” o tym mówią, wszyscy go podejmują, będąc 
czasem świadomym, że nie jest to najważniejsze, lekceważąc przy tym inne 
ważniejsze tematy, aż do pojawienia się następnego newsa, który ktoś pierwszy 
wylansuje, a inni by być „na topie” będą to intensywnie eksploatować. To 
jest właśnie jeden z przejawów społeczeństwa newsowego, kształtowego przez 
dromologiczne media.

Problem obiektywności przekazu wiąże się z  zagadnieniem tworzenia 
informacji uwzględniających całokształt opisywanej rzeczywistości. To jest 
wymóg obiektywności i rzetelności przekazu. Dobór informacji nawet waż-
nych i obiektywnie ujętych może prowadzić do kształtowania fałszywego 
obrazu świata i relacji ludzkich, jeżeli będzie koncentrować się wokół wąskich 
wycinków życia. Podstawowym warunkiem prawdziwości społecznego prze-
kazu informacji jest poprawne poznanie rzeczywistości. Dziennikarz nie 
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może ograniczyć się tylko do swoich intuicji, ale prezentowaną rzeczywistość 
musi gruntownie i w sposób obiektywny poznać. Z natury swojego zawodu 
dziennikarz zobligowany jest do takiego działania, by dochodzić zawsze do 
sedna sprawy114. W dążeniu do poznania pełnego obrazu rzeczywistości nie 
można zaniedbać żadnych działań, mimo ograniczeń czasowych, presji ram 
czasowych i konkurencyjnego pośpiechu. Dziennikarz musi dysponować cza-
sem w celu jak najpełniejszego poznania prawdy z uwzględnieniem całego 
kontekstu zdarzenia lub sytuacji115. Nieuwzględnienie bowiem chociażby 
kontekstu zdarzenia niesie ze sobą możliwość różnorodnego zinterpretowania 
faktu przez odbiorcę. Dopiero uwzględnienie i przekazanie pełnego kontekstu 
czyni informację w pełni prawdziwą i w pełni użyteczną dla odbiorcy. Do 
obowiązków dziennikarza należy zatem rzetelne prezentowanie wszystkich 
stanowisk wraz z pełną argumentacją. Nie może on ulegać pokusie przeka-
zywania prawdziwych informacji w sposób „powyrywany” z kontekstu. Nie 
można bazować tylko na opinii jednej ze stron. Kierując się zasadą przekazy-
wania całej i pełnej prawdy, dziennikarz powinien ze wszystkich sił starać się 
poznać wszelkie dostępne na dany temat stanowiska i rzetelnie przedstawić je 
odbiorcy. W świetle tych zasad warsztatu dziennikarskiego, gwarantującego 
rzetelność, obiektywność, a tym samym prawdziwość przekazu, widzimy, jak 
wielkim wyzwaniem i zagrożeniem dla dziennikarstwa jest presja czasowa 
i pośpiech116.

Uczciwość miarą rzetelności informacyjnej

Niniejsze analizy pokazały, że prawdę odnajduje się w kreatywnym proce-
sie intelektualnego poznania, na który składa się recepcja zmysłowo-inte-
lektualna, interpretacja, analiza oraz konfrontowanie z  dotychczasowym 
doświadczeniem osobistym oraz społecznym. Proces ten może być pomyślnie 
realizowany tylko przy postawie szczerości i uczciwości, która jest warunkiem 
poszukiwania i odkrywania prawdy. Uczciwość umożliwia przezwyciężanie 
subiektywistycznych uprzedzeń, nastawień i „urobionych” sądów w rozpo-
znawaniu rzeczywistości. Postawa szczerości pełni rolę instancji krytycznej 
w odniesieniu do własnych konstrukcji myślowych i  do własnych pasji, 

114 Zob. W.L. Rivers, C. Mathews, Etyka środków…, dz. cyt., s. 101.
115 Zob. W.L. Rivers, C. Mathews, Etyka środków…, dz. cyt., s. 101.
116 Zob. Karta etyczna mediów, dz. cyt., nr 2.



R o z d z i a ł  I V  –  Etyczne odsłony jakości dziennikarstwa 367

a w konsekwencji przyczynia się do minimalizowania subiektywistycznych 
przeszkód w poznawaniu prawdy obiektywnej. 

Człowiek, który za wartość naczelną przyjmuje dobro, staje się wewnętrz-
nie niezależny, a co za tym idzie – staje się uczciwy. Można jednak znać 
prawdę, ale się nią nie kierować i jej nie przekazywać. Człowiek odkrywający 
prawdę winien w uczciwy i odpowiedni sposób ją przedstawić, przede wszyst-
kim sobie. To komunikowanie się człowieka z prawdą dokonuje się w sposób 
wolny i świadomy w ludzkim sumieniu. Prawda wpisuje się wewnętrznie 
w „słuszną autonomię sumienia”117. Słuszna autonomia moralna sumienia jest 
możliwa tylko wówczas, gdy sumienie osoby jest wewnętrznie ukształtowane 
i związane z całą prawdą o osobie i jej działaniu. Tylko wtedy możemy mówić, 
że człowiek jest wobec swojego sumienia uczciwy, że człowiek jest w ogóle 
uczciwy. Uczciwość jawi się zatem w pełni jako wartość moralna w blasku 
prawdy. Bez prawdziwych i prawych ludzkich sumień nie będzie uczciwości 
w myśleniu i działaniu i odwrotnie, bez uczciwości nie będzie prawdziwych 
i prawych sumień.

Człowiek chcący dotrzeć do prawdy nie powinien bynajmniej trwać 
w bierności, lecz przeciwnie – odsłanianie się prawdy w jego sumieniu doma-
ga się od niego otwartości i aktywności poznawczej, a także zaangażowania 
intencjonalnego i  aksjologicznego w  ten proces. Podmiotowa otwartość 
jawi się jako warunek sine qua non manifestacji prawdy w człowieku. Od 
niej zależy sposób manifestowania się prawdy i  jej właściwe poznanie. Tak 
zdobyta prawda staje się podstawą prawdziwości sumienia jako zdolności 
wydawania prawdziwych i pewnych sądów wartościujących. Na fundamencie 
zamanifestowanej się człowiekowi i przyjętej przez niego w uczciwości prawdy 
o rzeczywistości, powinien on kształtować własne sumienie i swoje działania 
komunikacyjne. Podstawą tych działań powinna być rzetelność informacyjna, 
czyli prawdziwość i obiektywność informacji oraz uczciwość opinii. 

117 Określenie to, używane często przez etykę personalistyczną i inne orientacje etyczne, podkre-
śla podmiotowość (sumienie) i  wolność (autonomia) ludzkiego działania w  kontekście prawdy 
(słuszność).
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5.  
Etyczne ramy komunikowania 

w sytuacjach zagrożeń

Etyczne ramy informowania w sytuacjach zagrożeń

Problematyka etycznych ram komunikowania w sytuacjach zagrożeń zosta-
nie ujęta z perspektywy aksjologii dziennikarskiej. Celem niniejszych analiz 
jest pokazanie roli i funkcji mediów oraz zadań dziennikarzy w sytuacjach 
zagrożeń w świetle wybranych kodeksów etyki dziennikarskiej. Sytuacje real-
nych zagrożeń bezpieczeństwa, zdrowia i życia obywateli we współczesnych 
społeczeństwach zostały także ukazane w kontekście wybranych procesów 
wirtualizacji i mediatyzacji realnego świata. 

Podstawowym zadaniem i misją mediów jest przekazywanie informacji. 
Kodeksy etyki dziennikarskiej poświęcają wiele miejsca etycznemu kontek-
stowi informowania wskazując na zasadę prawdy, obiektywizmu, uczciwości, 
tolerancji i odpowiedzialności za słowo. Zasady te tworzą również etyczne 
ramy dla działań mediów i dziennikarzy w sytuacja zagrożeń.

Przywołam trzy przykłady regulacji etycznych w sytuacjach zagrożeń. 
Z tych nielicznych wskazań deontologii dziennikarskiej możemy również 
odczytać próby definiowania takich sytuacji.

1. Regulacje polskie: Kodeks Etyki Dziennikarskiej prezentuje w 3 punktach 
(pkt 14-16) powinności etyczne dziennikarzy w sytuacjach zagrożeń umiesz-
czając je w rozdziale zatytułowanym: Przestępstwa i sytuacje wyjątkowe118:

 � powinność rozwagi i  zachowanie granic w  opisie sytuacji wyjątko-
wych: „Przy ujawnianiu przestępstw i osób podejrzanych o ich doko-
nanie, należy zachować daleko idącą rozwagę, unikać opisów umożli-
wiających naśladowanie czynów antyspołecznych” (pkt 14).

 � powinność obiektywizmu z  perspektywy niezaangażowanego obser-
watora: „W relacjach z wojen, zamieszek i demonstracji dziennikarze 
powinni zachować postawę niezaangażowanych obserwatorów, tak by 
nie stać się przedmiotem manipulacji” (pkt 15). 

118 Kodeks Etyki Dziennikarskiej, nr 14-16, http://sdp.pl/s/kodeks-etyki-dziennikarskiej-sdp 
(20.03.2017).
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 � powinność szacunku i  troski o godność człowieka: „Niedopuszczal-
ne jest pokazywanie w bliskim planie scen śmierci, a krwawe skutki 
wojen i katastrof, przejawy okrucieństwa i przemocy mogą być opisy-
wane i pokazywane jedynie pod warunkiem zachowania równowagi 
między ścisłością relacji a względem na wrażliwość odbiorców, zwłasz-
cza rodzin ofiar i osób im bliskich” (pkt 16).

2. Regulacje europejskie: Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy z 1lipca 1993 roku w sprawie etyki dziennikarskiej. Rezolucja ta jest jednym 
z najbardziej transparentnych europejskich dokumentów z obszaru etyki dzienni-
karskiej stanowionych prze gremia polityczne. Dokument ten omawia powinności 
dziennikarzy w sytuacji zagrożeń w rozdziale zatytułowanym: Sytuacje konfliktowe 
i przypadki wymagające specjalnej ochrony119.

 � etyczny obowiązek obrony podstawowych ludzkich wartości i  praw 
człowieka: „W społeczeństwie sytuacje napięć i konfliktów pojawiają 
się często pod wpływem takich czynników, jak terroryzm, dyskrymi-
nacja mniejszości, ksenofobia lub wojna. W tej sytuacji media mają 
moralny obowiązek bronić demokratycznych wartości: poszanowa-
nia ludzkiej godności, rozwiązywania problemów w sposób pokojo-
wy, tolerancji, konsekwentnego sprzeciwiania się przemocy, językowi 
nienawiści i konfrontacji, odrzucać wszystkie rodzaje dyskryminacji 
wynikające z odmienności kulturowej, seksualnej lub religijnej” (pkt 
33).

 � etyczna troska o dialog społeczny w sytuacjach konfliktów: „Nikt nie 
może pozostać neutralny wobec obrony wartości demokratycznych. 
W tym celu media powinny odgrywać większą rolę w ograniczaniu 
napięć i  powinny zachęcać do wzajemnego zrozumienia, tolerancji 
i zaufania między różnymi wspólnotami w regionach, gdzie górę biorą 
konflikty” (pkt 34).

 � etyczna powinność ochrony dzieci i  młodzieży przed przemocą: 
„Mając na względzie bardzo wyraźny wpływ mediów, w tym szczegól-
nie telewizji, na postawy dzieci i młodzieży, należy zwrócić uwagę, aby 
nie przekazywać programów, wiadomości przedstawiających gloryfi-
kację przemocy, wykorzystujących seks i konsumeryzm lub rozmyśl-
nie posługujących się niestosownym językiem” (pkt 35).

3. Regulacje światowe: Międzynarodowe zasady etyki profesjonalnej w dzien-
nikarstwie przygotowane pod egidą UNESCO. Kodeks ten zawiera 10 punktów, 

119 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Rezolucja 1003 z 1 lipca 1993 roku w sprawie etyki 
dziennikarskiej, nr 33-35, w: M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników..., dz. cyt., s. 454–455.
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z których aż 2 odnoszą się do sytuacji obrony demokracji i odpowiedzialno-
ści mediów za sprawiedliwość, bezpieczeństwo i pokój społeczny, zarówno 
w sytuacjach zwyczajnych, jak i wyjątkowych120:

 � powinność przezwyciężania przemocy i  nienawiści: w  punkcie 9 
kodeks ten wskazuje na etyczną powinność powstrzymywania się 
przed usprawiedliwianiem wojen i zbrojeń oraz wszelkich form prze-
mocy, nienawiści lub dyskryminacji, kolonializmu, nędzy itp. (pkt 9).

 � powinność szacunku dla uniwersalnych wartości ludzkich: w punkcie 
8 kodeks podkreśla potrzebę poszanowania uniwersalnych wartości, 
zwłaszcza pokoju, demokracji, praw człowieka, wyzwolenia narodo-
wego, sprawiedliwości i rozmaitości kultur (pkt 8).

 � Mimo tych przykładowo podanych powinności etycznych mediów 
i  dziennikarzy w  trosce o  bezpieczeństwo i  dobro obywateli trzeba 
powiedzieć, że deontologia dziennikarska w medialnym komuniko-
waniu o bezpieczeństwie jest bardzo skąpa i fragmentaryczna. Zasad-
niczym brakiem kodeksów etycznych jest to, że niewiele mówią one 
o etycznej powinności profesjonalnego przygotowania się do trudnych 
sytuacji, takich na przykład jak zamach terrorystyczny. Brak wystar-
czającej wiedzy, kompetencji i  umiejętności dziennikarzy w  takich 
sytuacjach będzie niestety preferował działania w duchu sensacyjności, 
ekskluzywizmu, podatności na manipulację przez grupy terrorystycz-
ne, wpisywanie się stadne dziennikarstwo poprawności mainstreamo-
wej, czy też nawet działania dziennikarskie o słabej odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo obywateli.

W komunikowaniu medialnym w  sytuacjach zagrożeń, prawda jako 
podstawowa wartość dziennikarska, jest warunkowana inną ważną w tych 
sytuacjach wartością, jaka jest bezpieczeństwo i dobro obywateli. Podstawową 
wartością, jaka jawi się w tym kontekście funkcjonowania mediów i działalno-
ści dziennikarskiej jest człowiek ze swoją indywidualną godnością i relacjami 
społecznymi. Ta analiza pozwala postawić tezę, że dziennikarstwo jest dla 
człowieka, a nie odwrotnie, a więc nie człowiek dla dziennikarstwa, funkcjo-
nującego przecież w medialnej przestrzeni wielu zależności. Ta teza, będąca 
punktem wyjścia etyki dziennikarskiej, pozwala rozstrzygać wiele dylematów 
aksjologicznych, wskazując na podstawowe zasady etyczne, którymi winien 
się kierować dziennikarz, potrafiący zachować właściwą proporcję pomiędzy 
dążeniem do odkrywania prawdy, a troską i szacunkiem dla człowieka i jego 

120 Międzynarodowe zasady etyki profesjonalnej w dziennikarstwie przygotowane pod egidą UNESCO, 
http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad-uczniowski/news/kodeks-etyki-dziennikarskiej (20.03.2017).
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elementarnego bezpieczeństwa. W tej bowiem relacji rozgrywa się bowiem 
całość uwarunkowań etycznych dziennikarstwa.

„Ideologizacja” przemocy w mediach

W tym kontekście jakże ważną sprawą jest potrzeba troski o ochronę dzieci, 
szczególnie tych dorastających, przed negatywnym wpływem destrukcyj-
nych treści medialnych. W Rezolucji 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy z 1 lipca 1993, w punkcie 35 czytamy: „Mając na względzie 
bardzo wyraźny wpływ mediów, w tym szczególnie telewizji, na postawy 
dzieci i młodzieży, należy zwrócić uwagę, aby nie przekazywać programów, 
wiadomości przedstawiających gloryfikację przemocy, wykorzystujących seks 
i konsumeryzm lub rozmyślnie posługujących się niestosownym językiem121”. 
Warto przytoczyć to sformułowanie, ponieważ mieści się ono w rozdziale 
Sytuacje konfliktowe i przypadki wymagające specjalnej ochrony122. Dokument 
ten traktuje zagrożenia wobec dzieci przez negatywne i destrukcyjne treści 
medialne podobnie jak zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństw obywateli. 
W jednym i drugim przypadku media mają powinność przeciwdziałania 
takim zagrożeniom. „Dzieci są przyciągane przez «mały ekran» – mówił Jan 
Paweł II – naśladują każdy gest na nim przedstawiany i odczuwają, szybciej 
i lepiej niż każda inna osoba, emocje i uczucia z niego wynikające. Jak miękki 
wosk, na którym każdy – nawet najmniejszy – nacisk pozostawia ślad, tak 
wnętrza dzieci są wystawione na każdy bodziec, który wywołuje zdolność 
pomysłowości, fantazję, uczuciowość, instynkt. Wrażenia w  tym wieku 
wnikają głębiej w psychologię osoby ludzkiej i warunkują, często w sposób 
trwały, późniejsze relacje ze sobą samym, z innymi, z otoczeniem. Z tego 
właśnie przeczucia, co do delikatnego charakteru tej pierwszej fazy życia, już 
mądrość pogańska sformułowała znana wskazówkę pedagogiczną, według 
której «maxima debetur puero reverentia»”123. Największy szacunek należny 
dziecku to także ograniczanie przemocy w mediach, mającej oczywisty wpływ 
na przemoc w realnym świecie.

Pomimo trwającej dyskusji dotyczącej tego, jaki wpływ wywierają prze-
kazy medialne na postawy i rozwój dzieci, nie ulega wątpliwości, że jest to 

121 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Rezolucja 1003 z 1 lipca 1993 roku w sprawie etyki 
dziennikarskiej, nr 33–35, w: M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników…, dz. cyt., s. 454–455.
122 Por. M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników…, dz. cyt., s. 454–455.
123 Jan Paweł II, Komunikacja społeczna czynnikiem ochrony i rozwoju dzieci w rodzinie i w społeczeń-
stwie. Orędzie na 13. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1979 r., Watykan 1979, nr 2.
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wpływ w dużym stopniu negatywny i destrukcyjny. Istnieje na ten temat 
wiele solidnych badań. Każdy po włączeniu odbiornika telewizyjnego ma 
możliwość obejrzenia filmu, w którym ludzie są zabijani lub maltretowani, 
filmów rysunkowych, w których główni bohaterowie są nierzadko po prostu 
sadystami oraz programów informacyjnych, w których większość materiałów 
filmowych traktuje o wojnie, zabójstwach czy wypadkach. Dzieci zapamiętują 
więcej treści negatywnych niż pozytywnych, stają się pobudzone emocjonal-
nie, nierzadko wystraszone po tym, co zobaczyły.

Przemoc niestety bardzo dobrze się sprzedaje. Sceny zawierające przemoc 
są atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych ze względu na silne 
emocje, które te obrazy wywołują. Najpopularniejsze programy i filmy dla 
dzieci zawierają brutalne sceny. Według Georgea Gerbnera sceny przemocy 
można zazwyczaj nakręcić mniejszym kosztem, gdyż kiedy pokazuje się prze-
moc, która przyciąga widzów, można zadowolić się banalnymi i źle zagranymi 
opowiastkami124.

Chociaż każdy z nas ma wyrobiony pogląd na przemoc, to jednak wiele 
z tych poglądów nie ukształtowało się na skutek osobistego doświadczenia. 
Środki masowe są „żywym informatorem” o przestępstwach i zbrodniach. 
Wyniki badań amerykańskich naukowców wykazały, że aby obejrzeć na żywo 
tyle aktów przemocy, ile dziecko ogląda między 7 a 18 rokiem życia, trzeba 
byłoby żyć w środowisku przestępczym przez 580 lat! Po przeprowadzonej 
przeze mnie krótkiej analizie matematycznej okazało się, że jeśli polskie dziec-
ko ogląda dziennie 3 godziny telewizji, daje to rocznie 1100 godzin. Jeśli 
założymy, że sceny przemocy pojawiają się tylko 10 razy na godzinę uzyskamy 
11 tysięcy scen przemocy w ciągu roku! 

Oczywiście, telewizja czy internet nie są jedynymi przyczynami wzrostu 
agresywności i zobojętnienia na cierpienie innych, ale ich współodpowiedzial-
ności nie można lekceważyć. Obowiązkiem mediów jest dbanie o to, by swymi 
programami nie działać na dzieci w sposób szkodliwy, ale przeciwnie – by 
dostarczać im pozytywnych wzorów i autorytetów, które kształtują ich postawy 
prospołeczne i prorodzinne. Trudno powiedzieć, jaka liczba scen destruktyw-
nych w porównaniu do konstruktywnych odzwierciedla rzeczywistość. Jednak 
przyjęcie negatywnego obrazu świata, w którym nie ma przyjaźni i życzliwości, 
a normę stanowi walka, podstęp i zemsta, powoduje, że w świadomości widzów 
tworzy się przekonanie o powszechności takich zachowań i niemożności innego 
postępowania. Nie wystarczy, by telewizja ograniczała obrazy przemocy, trzeba, 

124 Por. G. Gerbner, L. Gross, M. Morgan, N. Signorelli, Growing up with television: The cultivation 
perspective, w: Media Effects…, dz. cyt. s. 17–41.
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żeby prezentowała treści pozytywne. Nie powinna być wynalazkiem siejącym 
agresję w duszy ludzkiej, ale nośnikiem pozytywnych wartości.

Medialna banalizacja zła

Innym rodzajem zagrożenia jest tzw. medialna banalizacja zła. W masowej 
kulturze medialnej odzwierciedlają się pewne negatywne tendencje mentalno-
ści kulturowej, promujące banalność, wulgarność, prymitywność, absolutną 
swobodę itp. Tendencje te przyczyniają się niewątpliwie do zacierania granic 
między dobrem a złem, pogłębiając stan zamieszania etycznego. Ta tendencja 
ma negatywny wpływ na wrażliwość moralną człowieka, tak iż wielu ludzi 
nie operuje już w języku codziennym pojęciem zła, ale nazywa je pojęciami 
zastępczymi: niestosownością, brakiem kultury, nielojalnością, niesubordyna-
cją, naruszaniem porządku itp., które częściowo usprawiedliwiają zło lub je 
banalizują. Media posługują się tak zwaną metodą widoczności, eksponując 
często w nadmiarze zjawiska negatywne, czyniąc z nich główną siłę własnej 
atrakcyjności. 

Konsekwencją takiego działania może być postępujące lekceważenie 
i banalizacja zła. Proces ten może prowadzić do hipertrofii niewrażliwości 
na zło, to znaczy, że następuje systematyczna substytucja tego, co dobre, na 
gorsze, gorszego na złe, nadmiaru na zwyczajność, zwyczajności na nienor-
malność itd., substytucja, która w końcu zaciera granice pomiędzy dobrem 
a złem. Substytucja tego typu jest tym łatwiejsza, że służy jej język banalizu-
jący zło, np. słowo „zabić” zastępowane jest wyrażeniem „zadawanie śmierci 
z litości”, „kradzież” jest określana jako „zabranie rzeczy”, „kłamstwo” jako 
„ niewyjaśnialna sprawa”, „zniewolenie” jako „kształtowanie nowej wyobraź-
ni”, „pornografia” jako „język ciała”. Ta praktyka językowa nie świadczy o tym, 
iż zanika świadomość zła, ale raczej o tym, iż zło jest banalizowane oraz że 
zanika zdolność prawidłowego wartościowania etycznego. Widzimy czasem, 
jak dopiero tragedie i afery budzą sumienia z tego zamętu wartościowania 
etycznego125.

125 Por. M. Drożdż, Osoba i media…, dz. cyt., s. 204–208.
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Korespondent wojenny w kreowaniu 
teatru wojennego

Warto też popatrzeć na rolę korespondenta wojennego w kreowaniu teatru 
wojennego w kontekście komercyjnych mechanizmów medialnych. Kore-
spondent wojenny jako często jedyne źródło informacji z obszarów konfliktów 
wojennych jest szczególnie odpowiedzialny za jakość swoich korespondencji 
i  informacji. Uczestniczy on jednak w globalnych mechanizmach medial-
nych, które mogą wymuszać na nim kreowanie teatru wojennego. Zasada 
komunikowania prawdy, będąca teoretyczną podstawą i praktycznym kry-
terium etyki mediów, pokazuje, że podstawową powinnością korespondenta 
wojennego jest odkrywanie i przekaz prawdy w mocnych uwarunkowaniach 
odpowiedzialności za dobro wielu ludzi związanych z konfliktem wojennym. 
Wystąpienie ma na celu pokazanie tych uwarunkowań odpowiedzialności, 
stanowiących naturalną etyczną granicę działania korespondenta wojennego. 

Praca dziennikarza i  korespondenta wojennego wpisana jest niestety 
w ramy medialnego kreowania świata. Funkcjonalność nowych mediów z ich 
wielorakimi możliwościami rodzi wielorakie skutki: ontologiczne, episte-
mologiczne, społeczne, kulturowe, psychiczne, aksjologiczne. Konsekwencją 
epistemologiczną funkcjonowania mediów elektronicznych jest zmiana per-
spektywy postrzegania rzeczywistości. Media nie tyle odzwierciedlają opisy-
waną rzeczywistość, ale ja kreują. Świat kreowany przez media jest sztuczną 
konstrukcją, zależną od naszego poznania. „Zasadą naszego poznania nie jest 
realizm, lecz interpretacjonizm”126. Wolfgang Welsch, stosując fenomenologię 
postrzegania mediów w duchu Merleau-Ponty’ego127, rozróżnia świat natu-
ralny i świat sztuczny. Uważa on, iż naturalność i sztuczność są pojęciami 
względnymi, zależnymi od różnych interpretacyjnych punktów widzenia, per-
spektyw poznawczych i relacji zależności. W duchu konstruktywizmu, który 
przyjmuje on za własny punkt widzenia, Welsch twierdzi, że nie tylko świat 
mediów jest sztuczną konstrukcją, ale również świat codzienności, świat relacji 
dziennikarskich to sztuczne konstrukcje. „Wszystkie światy są w gruncie rzeczy 

126 W. Welsch, Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, w: 
Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, 
s. 463; por. W. Welsch, Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych świa-
tach, w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 1, red. 
A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1998; Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncep-
cji Wolfganga Welscha, cz. 2, red. R. Kubicki, Poznań 1998.
127 W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 465.
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światami sztucznymi”128. Istnieje tylko różnica stopnia sztuczności. „Niektóre 
światy są bowiem wyraźnie bardziej sztuczne niż inne”129. Welsch traktuje 
wszelką sztuczność w kategoriach artefaktu, czyli wytworu nienaturalnego.

Ten proces jest widoczny szczególnie w dobie nowych technologii medial-
nych. Nowe media zakwestionowały poglądy realizmu ontologicznego, 
zacierając granice i różnice między realnością a wirtualnością, między bytem 
realnym a jego zjawiskiem, między fenomenem a istotą. „W świecie elektro-
nicznym różnica między zjawiskiem a istotą została unieważniona. Istnienie 
na monitorze i istnienie w pamięci całkowicie się pokrywają. Zjawisko jest 
doskonałą reprezentacją «istoty’. Niczego jej nie brakuje. «Istota» nie zawiera 
niczego innego i nie jest niczym innym niż zjawiskiem”130. Ontologia mediów 
elektronicznych, według myśli Welscha, ma na celu ujawniać i wyjaśniać tę 
nową jakość rzeczywistości tworzonej przez media, w której „w miejscu sta-
bilności dominuje zmienność, w miejscu głębi – powierzchowność, w miejscu 
rzeczywistości – możliwość131”. Taki opis rzeczywistości medialnej korespon-
duje bardzo wyraźnie z ogólną koncepcją postmodernistycznej wizji rzeczy-
wistości jako zmieniającego się świata subiektywnych konstrukcji. Media nie 
przekazują obiektywnego sensu, ale stanowią fundament tworzenia sensu. 
„Bez kontaktu z medium w ogóle nie byłoby sensu. Czysty, pozbawiony znaku 
sens, jaki wymarzyła sobie tradycja metafizyczna, był fantomem”132 – twierdzi 
Welsch. Podkreśla on kreatywną rolę mediów w tworzeniu i „produkowaniu” 
sensu, nie tylko w aspekcie strukturalno-semiologicznym subiektywnych pro-
cesów dekodowania treści medialnych przez odbiorcę, ale przede wszystkim 
w aspekcie nowej ontologii medialnej, zgodnie z którą media kreują sztuczny 
świat, nową rzeczywistość wraz z zawartym w nim sensem. Ten mechanizm 
i te możliwości nowych mediów elektronicznych są niestety wykorzystywa-
ne w kontekście pracy dziennikarskiej i pracy korespondentów wojennych. 
Za kulisami „spektakli wojennych i terrorystycznych”, rozgrywających się 
za pośrednictwem mediów, kryją się czasem konstruktywistyczne założe-
nia i narzędzia tworzenia „sztucznych światów”, które przyciągają widzów 
i odbiorców mediów, ale niestety rodzą nowe zagrożenia poddania się mediów 
strategii i taktyce autorów realnych zagrożeń bezpieczeństwa, zdrowia i życia 
obywateli. Ten proces widoczny jest szczególnie w reakcjach medialnych 

128 W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 463.
129 W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 464.
130 W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 467–468.
131 W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 467–468.
132 W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 467–468.
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z wydarzeń terrorystycznych, kiedy media same mogą się stać narzędziem 
manipulacji przez terrorystów. 

Wirtualizacja i mediatyzacja zagrożeń

Konsekwencje oddziaływania nowych mediów w kontekście realnych zagro-
żeń współczesnego świata można opisać przy pomocy dwóch tendencji: wirtu-
alizacji i mediatyzacji rzeczywistości133. Medialna wirtualizacja rzeczywistości 
polega na permanentnym konfrontowaniu „realności dnia codziennego” 
z „realnością mediów”. Człowiek ciągle doświadcza, poprzez media, sztucz-
nych światów. Doświadczenie to zaczyna kwestionować wyłączność realnego 
świata, a następnie rozmywać poczucie realności, tak że „czysty podział na 
realność codzienną i realność mediów nie jest już możliwy134”. Długofalowym 
efektem działania światów medialnych jest wirtualizacja rzeczywistości135, 
która rozgrywa się zasadniczo w przestrzeni mediów, np. telewizji, blogów 
internetowych itd. Wirtualizacja rzeczywistości dokonuje się na kilku etapach 
i poprzez kilka różnych procesów medialnych. Po pierwsze, realna rzeczy-
wistość jest modelowana według zasad mediów. Po drugie, świat medialny 
i realność rzeczywistości wzajemnie się przenikają, relatywizując i zacierając 
coraz bardziej granice rzeczywistości. Po trzecie, media oddziałują na sam 
kształt rzeczywistości. Wiele realnych wydarzeń jest dzisiaj od początku insce-
nizowanych ze względu na możliwość ich prezentacji w mediach. Taką taktykę 
obierają najczęściej terroryści. Media kształtują realne stany rzeczywistości 
pozamedialnej, która jest coraz bardziej przesiąknięta elementami medial-
ności. Po czwarte, media zmieniają uwarunkowania czasowo-przestrzenne 
realnego życia człowieka oraz jego komunikacyjnych możliwości. Dzięki 
mediom „powstaje struktura wszechobecności bez obecności wyróżnionej. 
Przestrzeń i czas, tradycyjnie podstawowe współrzędne naszego świata, stają 
się w tym układzie marginalne136”. Zmiana tych uwarunkowań potwierdza 

133 „Zmiany są dzisiaj przeważnie dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, następuje wirtualizacja bądź 
odrealnienie tego, co rzeczywiste, czy też naszego rozumienia rzeczywistości. Po drugie, następuje – 
komplementarnie – rewaldacja nieelektronicznych doświadczeń rzeczywistości, i to przede wszyst-
kim momentów, które są charakterystyczne dla tych rzeczywistości, odróżniają je od rzeczywistości 
elektronicznych, stanowią specyfikę rzeczywistości nieelektronicznych i dlatego przypisuje się im 
szczególną wartość” (W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 470).
134 W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 470.
135 Por. W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 472.
136 W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 472.
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tezę, iż rzeczywistość jest w dużej mierze konstrukcją medialną137. Po pią-
te, media zamazują granicę między realnością a symulacją. Doświadczenie 
symulacji staje się coraz częściej wzorem dla zachowań realnych, a realność 
ocenia się coraz częściej zgodnie z wyobrażeniem medialnego ideału. Po 
szóste, wirtualizacja rzeczywistości, w sensie ścisłym, dokonuje się dzięki 
technologii komputerowej. Cyberprzestrzeń staje się miejscem przenikania 
się realności z wirtualnością. Nowe technologie zmieniają relacje i rozumienie 
obecności. Cyberprzestrzeń umożliwia nie tylko bycie przed obrazem, ale 
obecność w obrazie medialnym. Różnice między realnością a wirtualnością 
stają się efektem, produktem ludzkiej świadomości138. Wymienione wyżej 
medialne procesy wirtualizacji rzeczywistości stają się dla Welscha i innych 
autorów jednym z podstawowych argumentów konstruktywistycznej wizji 
świata. „Wobec nowych mediów – pisze Welsch – wyraźniej niż kiedykolwiek 
przedtem uświadamiamy sobie zasadniczo konstruktywistyczny charakter 
rzeczywistości, interpretacyjność wszystkich naszych ujęć rzeczywistości. 
Wskutek tego nawet nasz potoczny ogląd rzeczywistości przechodzi dzisiaj 
od realizmu do konstruktywizmu, od tego, co dane, do tego, co wykonane, od 
jedności do wielości i od realności do wirtualności. Dzięki obcowaniu z rze-
czywistościami medialnymi pojmujemy, że rzeczywistość zawsze była jakąś 
konstrukcją – tylko wcześniej nie chciano tego uznać”139. W argumentacji 
tej dokonuje jednak Welsch niedozwolonego metodologicznego uproszcze-
nia. Jego konstruktywistyczna interpretacja świata mediów staje się dla niego 
argumentem za odrzuceniem realnego świata codzienności.

Abstrahując od filozoficznych założeń konstruktywizmu, należałoby przy-
pomnieć podstawową prawdę, iż świat realnej rzeczywistości jest i pozostanie 
podstawą i bazą oraz warunkiem sine qua non świata medialnego. Nawet przy 
najbardziej radykalnych założeniach i działaniach konstruktywizmu nie moż-
na w dłuższej perspektywie opierać poznawania rzeczywistości na sztucznych 
światach medialnych.

137 Por. W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 472.
138 „Najbardziej godna uwagi jest właściwie nie dość ograniczona perfekcyjność cybernetycznych 
światów (i tutaj można realizować jedynie przewidziane programem, a nie np. dowolne sposoby 
zachowania), ale efekt świadomości, jaki te eksperymenty wywołują. Wstępując w świat wirtualny 
jak w realny, doświadczamy, że wirtualność także bywa realna, a stąd może zrodzić się przypuszcze-
nie, że wszystko, co realne, z innego punktu widzenia jest wirtualne” (W. Welsch, Sztuczne raje?, 
dz. cyt., s. 473).
139 W. Welsch, Sztuczne raje?, dz. cyt., s. 474.
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Zasada prymatu większych wartości

Jakie są etyczne ramy komunikowania medialnego w sytuacjach zagrożeń? 
Odpowiedź, w kontekście tych analiz, wydaje się oczywista. Te ramy stano-
wione są przede wszystkim przez wartości i są oparte na wartościach pozna-
wanych i odkrywanych w prawdzie własnego sumienia i uwarunkowanych 
wzajemnie prymatem większych wartości. Podstawowe granice wyznacza 
teza, że dziennikarstwo jest dla człowieka, a nie odwrotnie, a więc nie czło-
wiek dla dziennikarstwa. „Najwyższe kryteria prawdy i  sprawiedliwości 
w dojrzałym korzystaniu z wolności i odpowiedzialności, stanowią horyzont, 
na którym sytuuje się autentyczna deontologia (…) środków społecznego 
przekazu140”. Te słowa napisał Jan Paweł II w ostatnim swoim dokumencie 
Szybki rozwój (2005).

Prawda i sprawiedliwość w dojrzałym korzystaniu z wolności i odpowie-
dzialności – to jest podstawa etyki dziennikarskiej w każdej sytuacji pracy 
dziennikarskiej. Te cztery wartości stanowią jakby ramy przestrzeni, w której 
podejmowane są decyzje, wybory i działania dziennikarskie, także w sytu-
acjach zagrożeń. Wartości te są ze sobą sprzężone i wzajemnie się warunkują, 
to znaczy wyznaczają jedne dla drugich granice etycznych działań. Wszystkie 
one służą dobru osoby, więc poszanowaniu godności każdego człowieka oraz 
dobru i bezpieczeństwu społeczności. Jeśli zatem poszukujemy granic etycz-
nych dla odkrywania i przekazywania prawdy w dziennikarstwie w sytuacjach 
wyjątkowych i sytuacjach społecznych zagrożeń, to jej uwarunkowaniem sta-
nowiącym także aksjologiczną granicę jest sprawiedliwość, z której rodzi się 
szacunek dla ludzkiej godności oraz wolność złączone z odpowiedzialnością 
za dobro i bezpieczeństwo obywateli.

Zasady te pozwalają rozstrzygać większość dylematów sumienia, dotyczą-
cych dziennikar stwa, które zgodnie ze swoimi celami powinno pomniejszać 
sferę zła i powiększać sferę społecz nego dobra. To działanie dokonuje się 
w przestrzeni wielu medialnych i społecznych zależności. 

Pluralizm, wolność i niezależność mediów, pluralizm światów wartości 
oraz odmienne rozumienie etyki i jej uzasadnień, to wszystko jednak łączy 
się w realizacji wspólnych i uniwersalnych etycznych i społecznych celów 
sytuacjach społecznych zagrożeń:

 � odkrywania i przekazywania prawdy w imię odpowiedzialności,
 � realizacji wolności słowa w duchu odpowiedzialności,

140 Jan Paweł II, List apostolski „Szybki rozwój”, dz. cyt., nr 3.
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 � troski o  bezpieczeństwo obywateli i  dobro wspólne w  imię 
sprawiedliwości,

 � obrony godności każdego człowieka w duchu sprawiedliwości.
Realizacja tych celów w sytuacjach społecznych zagrożeń to nie tylko misja 

dziennikarzy, ale zadanie każdego człowieka, który znajduje się w jakimkol-
wiek miejscu procesów medialnego komunikowania.





Zakończenie

Człowiek nie ucieknie od mediów, nie wyizoluje się z cywilizacji medialnej, 
dlatego trosz cząc się o godność człowieka w mediach, należy odczytać wła-
ściwy sens obecności człowieka w mediosferze. Świat mediów jest bowiem 
naszym światem. Świat mediów jest światem człowieka. Media są naszą 
przestrzenią życia. Mediów nie można traktować jako rzeczywistości obcej, 
ponieważ każdy człowiek jest w różnym stopniu i charakterze włączony w świat 
mediów. Świat mediów jest bez wątpienia światem człowieka oraz integralną 
częścią współczesnej kultury. 

W dzisiejszym świecie, w naszym świecie, media są największym areo-
pagiem, największym forum wymiany myśli, funkcjonującym w różnych 
strukturach prawno-instytucjonalno-rynkowych. Niektórzy twierdzą – myślę, 
że słusznie – że media stają się dziś pierwszą władzą.

Myślę, że znaczącym w tej diagnozie roli mediów we współczesnym świecie 
jest ostatni list apostolski Jana Pawła II Szybki rozwój z 24 stycznia 2005 
roku. To znamienne, że Jan Paweł II był człowiekiem, który zawsze się trosz-
czył o wolność i odpowiedzialność mediów. W mediach widział szansę dla 
rozwoju człowieka. „Media są pierwszym areopagiem współczesnego świata. 
Jest nim świat komunikacji, zdolny jednoczyć ludzkość, czyniąc z niej – jak 
się powiada – «globalną wioskę». Media nabrały takiego znaczenia, że są dla 
wielu głównym narzędziem kierującym i inspirującym postawy indywidualne, 
rodzinne, społeczne”141. Wpływ mediów dotyka prawie każdej sfery życia 
człowieka, sfery prywatnej i publicznej, sfery kulturalnej, religijnej, wycho-
wawczej, ekonomicznej, politycznej.

Media rozumiane podmiotowo w ich właściwym sensie są przestrzenią 
działań ludzi, którzy tworzą i urzeczywistniają dobro i niestety także zło. 
Człowiek w swojej wolności może być i jest sprawcą dobra, i niestety także 
zła. I media nie są od tego wolne. Ale to nie znaczy, że mają tylko pozytywny 
lub tylko negatywny sprawczy wydźwięk. W analizie wpływu mediów na ludzi 
trzeba zachować krytyczne spojrzenie. Należy się jednak strzec generalizują-
cych tez, a nierzadko również sloganowych haseł, przypisujących mediom 
wszelkie możliwe zło. Nie można być także bezkrytycznie zafascynowanym 
nowymi możliwościami mediów, ich skutecznością oddziaływania i absolutnie 

141 Jan Paweł II, List apostolski „Szybki rozwój”, dz. cyt., nr 3.
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pojmowaną wolnością. Media to dzieło ludzi, „media to ludzie”142. Zarówno 
wszelkie dobro, jak i manifestujące się często krzykliwie medialne zło jest 
dziełem człowieka, dziełem ludzi uczestniczących w działaniach medialnych. 
Dlatego wszelka naprawa i odnowa – również mediów – może się dokonać 
tylko poprzez dowartościowanie wymiaru etycznego ludzkiego życia.

Celem moich analiz było pokazanie roli etyki mediów jako narzędzia 
służącego obronie podstawowych wartości ludzkich w  świecie mediów. 
Przedstawione w książce myśli opierają się na fundamencie personalistycznej 
wizji człowieka, otwierając się jednocześnie w dialogu kulturowo-aksjologicz-
nym na inne orientacje etyczne i systemy wartości w obszarze badań nauk 
o komunikacji społecznej i mediach. Mimo iż wielu autorów analizuje etyczny 
wymiar mediów z perspektywy prób deontologicznych regulacji mediów, nie 
można etyki mediów uważać tylko za etykę zawodową czy za jakąś kategorię 
etyki specjalistycznej. Obejmuje ona bowiem całokształt działań medialnych, 
podejmowanych przez szerokie spektrum ludzi zaangażowanych w komu-
nikację medialną na wszystkich etapach jej urzeczywistniania się. W takim 
ujęciu nie jest ona jedynie krytyczno-refleksywną platformą wartościowania 
etycznego, ale spełnia również funkcje krytyczno-prospektywną dla całej 
przestrzeni medialnej praxis.

Media są dziś szczególną przestrzenią sporów o wartości. Medialny dyskurs 
wokół wartości jest odzwierciedleniem szerszych kulturowych i filozoficz-
nych sporów aksjologicznych. Moje analizy opierały się na założeniu, które 
jest jednocześnie potwierdzonym wnioskiem, że mediosfera jest przestrzenią 
wartości powinności i celów, ponieważ jest przestrzenią ludzkich działań. Nie 
można więc odpowiedzialnie mówić i analizować mediów, bez fundamen-
talnego uwzględnienia tych wymiarów, z zachowaniem oczywiście autono-
mii i poprawności metodologicznej poszczególnych dyscyplin badawczych. 
U podstaw zarówno praktycznego funkcjonowania mediów, jak i teoretycz-
nych analiz oraz empirycznych badań mediów nie może zabraknąć odniesień 
do fundamentalnych wartości: godności osoby ludzkiej, szacunku dla drugie-
go człowieka, szacunku dla dialogu, wolności człowieka, poszanowania jego 
dóbr osobistych. Wartości te służą bowiem budowaniu integralnego logosu 
i ethosu medialnego, w którym każdy człowiek może odnaleźć przestrzeń 
duchowego rozwoju oraz fundament poszanowania godności drugiego czło-
wieka i szacunku dla własnej godności.

Niniejsza publikacja miała na celu pokazać rolę etyki mediów w obronie 
wartości, badając jej możliwości i narzędzia wartościowania oraz poszukując 

142 Zob. B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, Warszawa 2000.
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skutecznych metod przełożenia teoretycznych analiz etycznych na prakty-
kę działań medialno-dziennikarskich. Mam nadzieję, że niniejsze analizy 
pobudzą do myślenia oraz rozbudzą refleksję i dialog pomiędzy tymi, którzy 
w jakikolwiek sposób mają wpływ na jakość społecznej komunikacji. Etyka 
mediów ma pobudzać do takiej dialogicznej refleksji, by kształtować nową 
jakość współczesnych mediów opartą na racjonalności myślenia, uczciwości 
w działaniu, poszanowania wartości, godności i wolności człowieka w duchu 
otwartości i szczerego dialogu.





Summary

People cannot escape from the media. It is impossible to isolate oneself from 
the media civilisation, which is why it is necessary to grasp the proper mean-
ing of human presence in the media while taking care of human dignity in 
the media. The world of the media is our world. The world of the media is 
the human world. Media is our space of life. Media cannot be treated as an 
alien, foreign reality, because every human is included in the world of the 
media to a different extent and in a different way. The world of the media is 
doubtless the human world and an integral part of the contemporary culture. 

In the contemporary world, in our world, the media are the greatest are-
opagus, the largest forum for the exchange of thoughts, which functions 
within various legal, institutional and market structures. Some say – and 
I believe they are right – that the media has become the first power.

I think that an important contribution to this diagnosis of the role of 
the media in the contemporary world is the last apostolic letter of Pope 
John Paul II titled The Rapid Development and dated 24 January 2005. It is 
significant that John Paul II always took great interest in the freedom and 
responsibility of the media. It is in the media that he saw a great chance for 
human advancement. “The first Areopagus of modern times is the world of 
communications, which is capable of unifying humanity and transforming it 
into – as it is commonly referred to – «a global village». The communications 
media have acquired such importance as to be the principal means of guid-
ance and inspiration for many people in their personal, familial, and social 
behaviour.”143. The impact of the media is visible in nearly every sphere of 
human life, be it private or public, cultural, religious, educational, economic 
or political.

Media understood subjectively, in the proper meaning of the word, is 
the space for the actions of people who create and implement the good as 
well as, unfortunately, the evil. In their freedom, people can be and are the 
originators of the good and evil. And media is not free from this either. Yet 
this does not mean that media can only be positive or only negative in their 
actions. When analysing the impact of the media on people, critical percep-
tion must be maintained. However, one should avoid generalisations and 
often also slogans that attribute all that is evil to the media. On the other 

143 John Paul II, Apostolic letter “The Rapid Development”, Vatican 2005, issue 3.
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hand, one cannot be blindly fascinated by new possibilities of the media, 
by its effectiveness and the freedom understood as absolutely unrestrained. 
Media is made by people: “media is people.”144 Whatever is good as well as the 
often garish and appealing evil is made by people – those who participate in 
media actions. This is why any repair and renewal – also of the media – may 
be done only by the appreciation of the ethical dimension of human life. The 
purpose of my analyses was to show the role of the media ethics as a tool for 
defending basic human values in the world of the media. The ideas presented 
in the book are based on the foundation of a personalistic vision of a human 
being, nevertheless open, in the cultural and axiological dialogue, to other 
ethical orientations and systems of values within the social communication 
and media sciences. Although many authors analyse the ethical dimension of 
the media from the perspective of attempts made at deontological regulation 
of the media, media ethics cannot be regarded only as professional ethics or 
a category of specialist ethics. It includes a total of media actions taken by 
a broad range of people involved in media communication on all stages of 
its manifestation. When understood in this way, it is not only a critical and 
reflective platform for the ethical valuation, but it also has certain critical and 
prospective functions for the whole space of the media practice.

Nowadays media is a special space for disputes over values. The media 
discourse related to values reflects broader cultural and philosophical axiologi-
cal disputes. My analyses were based on the assumption that is at the same 
time the corroborated conclusion: that the media is a space of values related to 
obligation and purpose, because it is a space of human actions. It is therefore 
impossible to speak of and analyse the media without the fundamental con-
sideration of these dimensions, at the same time maintaining the autonomy 
and methodological appropriateness of specific research disciplines. The basic 
principles for the practical functioning of the media and for the theoretical 
analyses and empirical research of the media must therefore include references 
to the fundamental values such as: human dignity, respect of another human 
being, respect of the dialogue, personal freedom and respect of personality 
rights. These values contribute to the creation of an integral media logos and 
ethos, where everybody can find the space for spiritual growth and the founda-
tions for the respect of one’s own and other peoples’ dignity.

This publication was aimed at showing the role of the media ethics in the 
defence of the values, by researching its valuation tools and capability and 

144 See B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie [The Media Equation: How People Treat Computers, Tele-
vision, and New Media Like Real People and Places], Warsaw 2000.



Summary 387

by searching for effective methods of translating theoretical ethical analyses 
onto the practice of media and journalist actions. I hope these analyses will 
inspire thinking and encourage reflection and dialogue between those who 
have any influence on the quality of social communication. Media ethics 
is supposed to encourage this kind of dialogic reflection, so as to shape the 
new quality of the contemporary media, based on rational thinking, honest 
actions, respect of human values, dignity and freedom in the spirit of openness 
and sincere dialogue.
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