ARTYKUŁY
Proces formowania się podstaw
katolickiej doktryny medialnej
w XIX i XX wieku
Dr Jan Mróz – K UL S t a l o wa W o l a
Ur. 25.05.1963 r. w Baranowie Sandomierskim. Od 1989 r. 3-letnie studia Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie. Do 2003 r. pracownik Policji w Tarnobrzegu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych ukończone
w 1998 roku. We wrześniu 2002 r. obrona rozprawy doktorskiej w zakresie socjologii. Obecnie pracownik Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Prowadzi badania z zakresu sytuacji społecznej regionu Podkarpacia oraz problemów bezrobocia.
Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną z socjologii a jednocześnie współtworzy czasopismo „Społeczeństwo i Rodzina”.

W sposób szczególny od początku pontyfikatu Jana Pawła II, a później od wejścia w życie
ustawy o radiofonii i telewizji w Polsce (1992 r), można zaobserwować jak wielką rolę odgrywać mogą media, w tym media katolickie lub pro-katolickie. W ostatnich latach zainteresowanie Kościoła katolickiego tematyką masowego komunikowania – w wymiarze teoretycznym
a zwłaszcza praktycznym – wydaje się wzrastać. Intuicyjnie, śledząc uważnie to co staje się
treścią przekazów medialnych, możemy domyślać się przyczyn wzrostu takiej aktywności. Po
pierwsze media są dziś wszechobecne i nie da się żyć bez mediów, oddziaływać bez mediów,
zaistnieć bez mediów. Po drugie nie można nie doceniać kulturotwórczej roli mediów – ich
wpływu na kształtowanie u odbiorcy: postaw, systemu odniesień, stosunku do pewnych wartości, prawd, zachowań. Po trzecie nie można nie zauważać, oprócz pozytywnej roli mediów,
ich negatywnych stron – manipulowania odbiorcą, lansowania złych trendów, wzorców, ekshibicjonizmu życia prywatnego w programach typu reality – show, zobojętniania ludzkiej
wrażliwości i ludzkiego wstydu poprzez emanację przemocy i seksu. Nie może więc dziwić
fakt, że w placówkach naukowych podległych Kościołowi tematyka ta została wprowadzona
do programu kształcenia, organizowane są spotkania, seminaria i konferencje naukowe, a
głos hierarchów kościelnych (stanowisko Kościoła) odnoszący się do współczesnych znaków
czasu jest coraz częściej słyszalny w środkach społecznego przekazu.
Odnosząc się tylko do najnowszej historii, medialne doniesienia o zjawiskach
dziejących się w polskim Kościele katolickim – choćby uwikłania niektórych
księży we współpracę z SB, pedofilia, odchodzenie z kapłaństwa, influencja polityczna w IV RP – unaoczniają, że Kościół

katolicki jest jedną z najważniejszych instytucji życia społecznego i politycznego
w Polsce. Naturalnie nie w tych wyabstrahowanych, gloryfikowanych przez
media okolicznościach a w codziennej
posłudze Kościoła tkwi ważność i siła tej
instytucji. O niej jednak mniej się mówi i
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pisze. Zmierzam do tego, że każde media
upolitycznione (z racji ideologicznych,
programowych, partykularno-pragmatycznych, podporządkowania) mogą
przedstawiać spaczony obraz Kościoła,
pewne rzeczy celowo wyolbrzymiając, a
pewne pomijając lub marginalizując.
Z tychże względów celowym wydało mi się pokazanie w tym referacie jak
kształtowały się wzajemne relacje pomiędzy środkami masowego przekazu
a nauką Kościoła. Chodzi mi o stosunek
Kościoła – to jest papieży i organów Stolicy Apostolskiej, wyrażony w oficjalnych dokumentach i wypowiedziach
– do środków masowego przekazu. Zakres referatu obejmuje dość rozległą
przestrzeń czasową – od pojawienia się
prasy masowej w końcu XVIII wieku aż
do końca ubiegłego stulecia. W referacie
główną osnowę rozważań stanowić będzie analiza procesu formowania się w
owym czasie podstaw katolickiej doktryny medialnej.
Rozwój doktryn medialnych przypada
na okres XIX i XX wieku. Powstanie doktryn medialnych uwarunkowane jest
przez prawo i władze a także społeczność danego kraju. Jak twierdzi Tomasz
Goban-Klas, wyróżnia się cztery główne
doktryny (nazwane mianem teorii prasy). Są to (chronologicznie): doktryna
autorytarna, doktryna liberalna, doktryna komunistyczna (marksistowsko- leninowska), doktryna odpowiedzialności
społecznej1.
Obok wyżej wymienionych doktryn
funkcjonuje także doktryna katolicka.
Katolicka doktryna medialna ma negatywne podejście do mediów (chyba,
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że są one pod kuratelą Kościoła), gdyż
media szerzą zło, brutalność, a wolność
słowa popada w konflikt z moralnością.
Doktryna katolicka charakteryzuje się
całkowitym brakiem akceptacji mediów
liberalnych, a tym samym doktryny liberalnej ze względu na nieograniczoną
wolność słowa, w której Kościół upatruje największe zagrożenia dla człowieka.
Doktryna liberalna z kolei opiera się na
absolutnej wolności słowa, propaguje
wolny rynek idei oraz zupełną wolność
zgromadzeń i manifestacji. Wszystkie
te aspekty są sprzeczne z nauką Kościoła 2. Żeby założenia tej doktryny stały się
bardziej zrozumiałe należy się przenieść
w realia i nastroje końca XVIII wieku.
Pod koniec XVIII wieku następuje
wielkie przewartościowanie zasad funkcjonowania społeczeństw. Staje się tak
dzięki dwóm wydarzeniom: wojnie o niepodległość w koloniach Ameryki Północnej oraz Rewolucji Francuskiej. Ówcześni
liberałowie, dążą do przekazania władzy
w ręce ludu, powstania gospodarki wolno- rynkowej i wolnej prasy. Pragną zbudować nowy, pofeudalny społeczno-polityczny porządek. Wchodzą tym samym
w polemikę z Kościołem katolickim. Konserwatywny Kościół krytykuje zjawisko
XIX–wiecznej, postępującej liberalizacji
życia, a w szczególności krytykuje liberalną prasę, która atakowała Kościół i
duchowieństwo.
Doktryna liberalna odwołuje się
wówczas do klasycznego liberalizmu
politycznego i ekonomicznego, uznając, że prasa winna być „rynkiem idei”,
na którym prawda i dobro zwyciężą, a
kłamstwo i zło poniosą klęskę3. Kształt

1

Zob. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa- Kraków 2002, s. 159.

2

Zob. Tamże, s. 159-160.

3

Zob. Tamże, s. 159.
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doktryny liberalnej zaczyna formować
się już w wieku XVII i rozwija się (wówczas w prasie) do końca wieku XIX. Rozwój druku umożliwia powstanie nowej
formy uczestnictwa narodu w życiu publicznym. Wolność prasy, za jaką opowiada się doktryna liberalna, jest potężnym narzędziem w podejmowaniu walki
z feudalizmem i feudalnymi władcami.
Powstanie nowych pism, drukowanie
ulotek znacznie wyprzedza w swoim
zasięgu przekaz słowny (wiec, spotkania, kazania). Ludność żyjąca w czasach
feudalnego wyzysku, szczególnie w
krajach zachodnich, popiera liberalizm.
Upatruje w nim możliwość wyzwolenia
spod panowania władców, a tym samym
polepszenie warunków swojego życia.
Również ówcześni przedsiębiorcy wykorzystują liberalne poglądy w celu realizacji swoich interesów4.
Wraz z rozpowszechnianiem liberalizmu w XVIII i XIX wieku rozwijają się
również społeczeństwa industrializacyjne, którym towarzyszą przemiany
polityczne, wspomagane poglądami
liberalnymi, szczególnie w dziedzinie
prasy oraz kapitalistycznej gospodarki.
Wolność słowa i kapitalizm to podstawa, a zarazem kwintesencja powstania
i funkcjonowania doktryny liberalnej.
Kościół katolicki dostrzegał w tym wielkie zagrożenie dla swego istnienia, gdyż
liberalizm w pewnym sensie „wymierzał policzek” Kościołowi. „Kościół – jak
pisze Katarzyna Pokorna- Ignatowicz
– sprawujący do tej pory niepodzielnie

»rząd dusz«, zaczął być atakowany z
różnych stron: przez doktryny liberalne
(...), przez socjalizm utopijny i marksizm
otwarcie występujący przeciw religii,
przez racjonalizm i darwinizm oraz inne prądy w filozofii i nauce”5. Konserwatywny Kościół nie może pogodzić się
z faktem, iż nie posiada już tak dużego
wpływu na politykę państwa, a zarazem
krytycznie odnosi się do nowej sytuacji,
w której się znalazł. Postrzegając możliwość upadku Kościoła jako instytucji,
hierarchia kościelna podejmuje działania mające na celu przeciwstawienie się
liberalnej prasie i liberalnym działaniom
skierowanym przeciwko tejże instytucji.
Papież Grzegorz XVI (1831-1846) wydał w 1832 roku Encyklikę Mirari vos, w
której potępił całą doktrynę liberalną.
Mówił w niej o świecie, w którym króluje pycha, chełpliwa nauka i szargane są
świętości6. Papież zwraca się również w
Encyklice do narodów, którym nakazał
podporządkowanie się władzy świeckiej i duchowemu autorytetowi Kościoła, zgodnie z nakazem prawa boskiego7.
Pius IX (1846-1878), jako kolejna głowa
Kościoła prezentuje podobne do swego
poprzednika poglądy dotyczące liberalizmu. Papież opowiada się przeciwko idei
wolności sumienia, słowa i druku oraz
podtrzymuje groźbę ekskomuniki wobec autorów o poglądach niezgodnych z
nauką Kościoła8. W drugiej połowie XIX
wieku władze Kościoła podejmują decyzję dotyczącą druku prasy katolickiej, jako reakcja na prasę liberalną. Prasa kato-

4

Zob. K. Baczkowski i inni. Encyklopedia Historii. Warszawa 1995, s. 496.

5

K. Pokorna- Ignatowicz. Kościół w świecie mediów. Kraków 2002, s. 19.

6

Zob. Tamże, s.18. Por. http://www.kns.gower.pl/grzegorz_xvi/mirari.htm (5, 15, 16) z dnia

26.03.2008.
7

Zob. Tamże. Por. http://www.kns.gower.pl/grzegorz_xvi/mirari.htm (8) z dnia 26.03.2008.

8

Zob. Tamże, s.19.
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licka w dość szybkim tempie zaczęła się
rozprzestrzeniać i zdobywać zwolenników. Następca Piusa IX, papież Leon XIII,
który obejmuje Stolicę Piotrową w 1878
roku, znacznie przyczynił się do rozwoju
prasy katolickiej. Podczas jego pontyfikatu krzewienie prasy staje się zjawiskiem
powszechnym, a na rynku prasowym
pojawia się dużo tytułów czasopism pisanych pod egidą Kościoła katolickiego.
Pojawienie się nowego środka masowego przekazu – filmu (wtedy niemego)
papież Leon XIII przyjmuje bardzo entuzjastycznie, lecz później wraz z wyższą
hierarchią kościelną krytykuje film za
m.in. demoralizowanie społeczeństwa.
Zresztą również świeccy intelektualiści
niechętnie odnoszą się do filmu, traktując to medium jako niższy rodzaj kultury.
Duchowni dodatkowo obawiali się w nim
konkurencji dla nabożeństw kościelnych,
które dla wielu wiernych w owym czasie
były jedyną dostępną formą kształtowania wrażeń estetyczno-moralno-kulturalnych. Kościół za czasu jego pontyfikatu,
ale i pontyfikatu Piusa X oraz Benedykta
XV, uznał kino za zło, które prowadzi do
odciągnięcia wiernych od religii. Zakazano więc wszystkim duchownym chodzić
do kina (1909), a później (1912) zabroniono wyświetlania jakichkolwiek filmów
w kościołach z uwagi na profanację świętości przybytków kultu9.
Następca Leona XIII, papież Pius X
(1903-1914) inaczej niż swój poprzednik postrzega rozwój prasy katolickiej.
Czas jego pontyfikatu zdominowany jest
walką z modernizmem, który zagrażał
pozycji Kościoła. Walka ta toczy się na
łamach czasopism katolickich.
9
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Por. Tamże, s. 27-29.

10

Zob. Tamże, s. 33.

11

Tamże, s. 34.

Konserwatywny Kościół początkowo
źle odnosi się do tego co nowe i nieznane, a czymś takim jest prasa. Jednak, jak
wspomniano wcześniej, w połowie wieku XIX Kościół zaczyna wykorzystywać
swojego „wroga” – prasę. W ten sposób
pojawiają się na rynku prasy czasopisma
katolickie, które zapoczątkowały wiele
zmian w zakresie uczestnictwa Kościoła
w mediach. Zmiany te w pełni dostrzec
można w XX wieku.
Po I Wojnie Światowej pojawia się radio
– nowy środek komunikacji, który cieszy
się niebywałą popularnością. Kościół katolicki i działacze religijni skupiają swą
uwagę na nowym środku komunikacyjnym już od samego początku jego istnienia. Pierwsze rozgłośnie zakładają jezuici
w Stanach Zjednoczonych, a w 1928 roku
powstała międzynarodowa organizacja
do spraw radia, zrzeszająca katolików radiowców, którzy już w następnym roku
zorganizowali pierwszy międzynarodowy kongres radia katolickiego10.
Wielkim entuzjastą radia w okresie
międzywojnia jest papież Pius XI (19221939), który zleca budowę rozgłośni na
terenie państwa kościelnego – Watykanu. Uroczyste otwarcie Rozgłośni Radia
Watykańskiego odbywa się dnia 12 lutego 1931 roku. Inauguracyjne orędzie
Piusa XI, zaczęte od słów: „Słuchajcie
niebiosa co mówię, niech słucha ziemia
słów ust moich” cytowana tu wielokrotnie autorka interpretuje jako „podziękowanie Bogu za możliwość odkrycia radia,
dzięki któremu głos ludzki może dotrzeć
do najodleglejszych zakątków świata,
do wszystkich narodów i ras”11. Jeszcze
przed II wojną światową za pomocą radia
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emitowane są transmisje z uroczystości
kościelnych – i co jest bardzo ważne, a
w życiu samego Kościoła niezwykle nowatorskie – transmituje się Mszę Świętą.
Jednakże Pius XI dostrzega wielkie zagrożenie, jakie niesie ze sobą powstanie
radia. Papież zwraca uwagę na właściwe
jego wykorzystanie. Świetnym przykładem „nieodpowiedniego wykorzystania” jest dojście do władzy przez Adolfa
Hitlera i partii NSDAP w 1933 roku w
Niemczech. Hitler bardzo sprawnie wykorzystuje radio, jako środek przekazu,
który krzewi wśród Niemców postawy
nacjonalistyczne i rasistowskie. Należ
dodać, że Hitler zaopatruje w radio, które emituje tylko jeden program zgodny
z profilem partii NSDAP, niemal każdą
rodzinę niemiecką.
W czerwcu 1936 roku Pius XI ogłasza encyklikę Vigilanti cura, będącą pierwszym
dokumentem papieskim w całości poświęconym problemom kinematografii12.
Pius XI postrzega telewizję jako potężny
środek służący ewangelizacji ludności
świata. Wskazuje na wartości moralne,
jakie powinny być szerzone w przekazie
filmowym. Papież pragnie również, ażeby film nie służył tylko rozrywce, lecz
także nauce. Encyklika zawiera również
pouczenia w zakresie cenzury filmów,
które Kościół uważa za nieprzyzwoite i
niemoralne. Uczula środowiska katolickie
na to, by zajmowały się oceną filmów pod
względem przekazu, który zgodny jest z
nauką i postanowieniami najwyższych
władz Kościoła katolickiego. Papież widzi

również potrzebę wyświetlania filmów
w salach parafialnych i placówkach katolickich. Warunkiem wyświetlenia filmu winna być wcześniejsza, skrupulatna
ocena. Głowa Kościoła nawołuje również
do walki z przekazem filmowym, który
nie jest zgodny z zasadami etyki chrześcijańskiej13.
Encyklika Vigilanti cura jest dokumentem, w którym nakreślony zostaje
charakter polityki Kościoła w dziedzinie mass mediów. Jednak, jak ocenia
Pokorna- Ignatowicz – „brak w nim jeszcze głębszej refleksji teologicznej nad
samym zjawiskiem kultury masowej i
mass mediami, wskazania mają charakter dyrektywny i dotyczą aktualnych
problemów, brak w nim prób szerszego,
pogłębionego zbadania zjawiska”14.
Po II wojnie światowej polityka Kościoła wobec środków masowego przekazu
nabiera nowego kształtu. Od połowy XX
wieku Kościół rozwija organizacje medialne, tworzy własną doktrynę medialną15.
Bardzo wiele w budowę katolickiej
nauki o środkach masowego przekazu
wnosi papież Pius XII (1939-1958), który
zezwala na transmisję w telewizji Mszy
Świętej, zaznaczając tym samym, że nie
zwalnia to od obowiązku uczestnictwa
we Mszy w Kościele. Pierwszą religijną
audycją telewizyjną jest transmisja Pasterki z katedry Notre Dame w Paryżu
(już z głosem) w 1948 roku16. Stanowisko Kościoła wobec oceny i cenzury przekazu filmowego pozostaje niezmienne.
Film musi być przekazem kształtującym

12

Zob. Tamże, s. 40.

13

Zob. Tamże, Por. s.40-43. Por. http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/vigilanti_cura-

/I.php (1-47) z dnia 26.03.2008
14

Tamże, s. 42.

15

Zob. T. Goban-Klas, dz. cyt., s. 169.

16

Zob. K. Pokorna- Ignatowicz, dz. cyt., s. 47.
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„kręgosłup moralny” człowieka. Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której
film niesie puste bądź sprzeczne z etyką
chrześcijańską przesłanie.
W 1957 roku Pius XII wydaje Encyklikę Miranda prorsus, w której mowa o filmie, radiu i telewizji. Encyklika ta jest
nazywana „summą” przedsoborowego
nauczania papieskiego o mass mediach,
ponieważ zawiera szczegółową wykładnię stanowiska Watykanu17. Encyklika ta jest kontynuacją Vigilanti cura
i zawiera dalsze pouczenia w zakresie
wykorzystywania mediów do celów katolickich oraz omawia wątek wolności
mediów. Pius XII dużo miejsca poświęca telewizji, twierdząc, że telewizja to
dzieło ludzkiego geniuszu, dar od Boga18. Równocześnie Kościół dostrzega
potrzebę kształtowania u katolików
„zgodnie z zasadami religii chrześcijańskiej poczucia odpowiedzialności za
używanie telewizji, tak aby nie służyła
błędom albo zdrożnym występkom, ale
by stała się raczej pomocą w pouczaniu
ludzi, wychowaniu ich i pociąganiu do
dobrego”19. Ponadto w encyklice poruszony jest problem przekazu rzetelnych
i prawdziwych informacji opatrzonych
stosownym komentarzem, który pozwoli człowiekowi na głębsze zrozumienie

przyczyn danego zjawiska. Papież nawołuje do drobiazgowego przemyślenia
doboru treści, które będą przekazywane
za pomocą któregoś ze środków masowego przekazu 20.
Papież stwierdza, że w dobie szybkiego postępu technicznego i rozwoju społeczeństw jednostka ludzka coraz bardziej oddala się od wiary i życia Kościoła.
Wraz z hierarchią Kościoła, dostrzega
destrukcyjne wpływy na człowieka, jakie wywierają media. Pius XII zajmuje
się środkami masowego przekazu, by
wskazać im drogę prawdy nie poprzez
zakazy, tak jak to było do tej pory, lecz
poprzez wskazania praktyczne.
W bardzo dużej mierze spuściznę po
Piusie XII przejmuje papież Jan XXIII
(1958- 1963). Już na początku swojego
pontyfikatu wnioskuje, że trzeba wprowadzić głębokie reformy w życie Kościoła, aby ludzie nie oddalali się od Boga.
Dostrzegł on pogłębiający się kryzys
wiary w Kościele i w świecie. Jan XXIII
postanowił zwołać sobór- najwyższe
zgromadzenie biskupów Kościoła, by
wprowadzić reformy i przystosować się
tym samym do współczesnego świata. W Encyklice Ad Petri Cathedram z 29
czerwca 1959 roku 21, papież zapowiada
oficjalne zwołanie soboru 22.

17

Zob. Tamże, s. 58.

18

Zob. Pius XII, Miranda prorsus o kinematografii, radiu i telewizji. [w:] Kościół a kultura masowa.

red. F. Adamski. Kraków 1987, s.237.
19
20

Tamże, s. 259.
Por. http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/vigilanti_cura/I.php (64-71, 78, 88,

94-95, 100, 116, 118) z dnia 26.03.2008.
21

Por. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/ad_petri_29061959.html

(Wstęp) z dnia 26.03.2008.
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Jak pisze Katarzyna Pokorna – Ignatowicz, dz. cyt., s. 69 – „ (...) Aby Kościół mógł dokonać

takich zmian, musiał się do nich od dłuższego czasu przygotowywać (...) Mimo, że Pius XII nie
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Obrady Soboru Watykańskiego II rozpoczęły się w październiku 1962 roku.
Podczas trzyletnich obrad zgromadzenie
władz kościoła uchwala (obok innych dokumentów) dnia 4 grudnia 1963 roku „
Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter Mirifica” jako drugi
w kolejności dokument soborowy. Zakończenie Soboru Watykańskiego II (1965)
sprawia uformowanie się nauki Kościoła
o mediach, w której prawda oparta na
głoszeniu orędzia zbawienia jest głównym celem działalności mediów katolickich 23. Według ojców Soboru wolność
słowa nie jest nieograniczona, ogranicza
ją obowiązek przekazywania informacji
prawdziwych oraz zasady porządku moralnego24. Wolność mediów w dekrecie
Inter Mirifica rozpatrywana jest w trzech
płaszczyznach służby wobec człowieka,
które z kolei wyznaczają granicę tej wolności. Pierwszą z nich stanowi informacja i dobro człowieka, drugą- przekaz i
upowszechnianie wiedzy, trzecia dotyczy sfery moralnej. Stanowi to pewnego
rodzaju formę pouczenia skierowanego
nie tylko pod adresem mediów społecznych, lecz także liberalnych.
Dekret zwraca się również do czytelników, widzów i słuchaczy w zakresie
ich obowiązków związanych z wyborem
odpowiednich mediów, pouczając tym
samym nadawców. Soborowy dekret
stwierdza: „Szczególne obowiązki ciążą
na wszystkich odbiorcach: czytelnikach,
widzach i słuchaczach, którzy (...) programy odbierają z osobistego i dobrowolnego wyboru. Właściwy bowiem wybór

wymaga, by pełnego poparcia udzielali
oni temu wszystkiemu, co wyróżnia się
wartościami moralnymi, naukowymi i
artystycznymi, a unikali tego, co byłoby
dla nich przyczyną i okazją do szkody duchowej, albo mogłoby innych przez zły
przykład narazić na niebezpieczeństwo,
lub co stwarzałoby trudności programom dobrym, a sprzyjało złym; a dzieje
się tak często przez płacenie przedsiębiorstwom, którzy tych używają wyłącznie ze względów ekonomicznych”25
Do ludzi związanych z tworzeniem i
implementacją produktów medialnych
papież Paweł VI zwraca się następująco:
„Szczególny obowiązek moralny odnośnie
do właściwego korzystania ze środków
przekazu społecznego ciąży na dziennikarzach, pisarzach, aktorach, reżyserach,
producentach, nakładcach, dystrybutorach, wynajmujących lokale, agentach i
sprzedawcach, na krytykach i w ogóle na
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
uczestniczą w przygotowywaniu i przekazywaniu programów. (…)Zawsze zaś
niechaj pamiętają o tym, że większość
czytelników i widzów stanowi młodzież,
która potrzebuje takich pism i takich widowisk, które dawałyby godziwą rozrywkę, a jednocześnie pociągałyby umysły do
wyższych rzeczy. Niech się ponadto starają, by opracowywanie programów o treści
religijnej zalecane było osobom godnym i
doświadczonym, oraz by wykonywano je
z należytym szacunkiem”26.
W dokumencie tym określa się również
rolę państwa i władzy. Do obowiązków
władzy państwowej należy troska o to,

23

Szerzej na ten temat – zob. Tamże, s. 84.

24

Zob. T. Goban-Klas, dz. cyt., s. 170.

25

Dekret o środkach społecznego przekazu myśli Inter mirifica, 4 II 1963, pkt. 9. http://www.

kns.gower.pl/vaticanum/inter.htm z dnia 26.03.2008.
26

Tamże, punkt 11.
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aby środki masowego przekazu wykorzystano dla dobra wspólnego. Władza
ta winna we właściwym sobie zakresie
bronić i ochraniać prawdziwą i słuszną
wolność informacji 27.
Jak pisze Katarzyna Pokorna- Ignatowicz, wśród ekspertów, którzy zajmują
się nauką Kościoła katolickiego, pojawienie się Dekretu Inter mirifica wzbudza
pewną frustrację. Uważają oni, że dokument ten jest bardzo ogólnikowy i nie
zawiera żadnych konkretnych wskazań
co do środków masowego przekazu. Poza tym twierdzą, iż forma dekretu jest
przestarzała i pełno w nim zwrotów,
które dostrzec można we wcześniejszych
dokumentach Kościoła. Należy wnioskować, że nowy dokument soborowy nie
wnosi nic szczególnego w dziedzinę mediów masowych, choć rozważa potrzebę
istnienia mediów o charakterze społecznym, na łamach których głoszona będzie
nauka i etyka Kościoła katolickiego28.
Po Soborze watykańskim II Papieska
Komisja do spraw Środków Społecznego Przekazu przygotowuje dokument,
który byłby czymś w rodzaju instrukcji
wykonawczej do Dekretu Inter mirifica.
Prace nad Instrukcja trwają siedem lat.
Nowy dokument ma wprowadzić wiele
nowatorskich rozwiązań i przemyśleń w
taki sposób, by nie budził tylu uwag co
Dekret Inter mirifica. Instrukcja wchodzi
w życie dnia 23 maja 1971 roku pod tytułem: Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu – Communio
et progressio29. W Instrukcji tej zawarte
są wskazania dotyczące funkcjonowania
Kościoła w mass mediach, problemów z
27

Zob. T. Goban-Klas, dz. cyt., s.170; por. http://www.kns.gower.pl/vaticanum/inter.htm z dnia

26.03.2008 (12)
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tym związanych oraz określone jest miejsce człowieka współczesnego, który korzysta z mediów. Wyznaczony jest główny cel mass mediów: pomoc w postępie
ludzkości oraz budowa więzi społecznych, opartych na wzajemnej pomocy.
Communio et progressio zawiera również
pouczenia w zakresie funkcjonowania
środków masowego przekazu, kładąc nacisk na ich moralny i chrześcijański wizerunek. Należy również zwrócić uwagę
na to, że Instrukcja ta podejmuje bardzo
istotny problem jakim jest zmiana postaw i mentalności odbiorców korzystających ze środków masowego przekazu.
Stwierdza się w tym dokumencie, iż
zmiana wzorców kulturowych, prezentowanych w mediach ma znaczny wpływ
na każdą jednostkę, gdyż w dużej mierze
człowiek je przejmuje i postępuje według
nich. Owe wzorce niejednokrotnie nie są
zgodne z etyką i nauką Kościoła katolickiego. Toteż podstawowym zadaniem
Kościoła katolickiego jest kształtowanie
odbiorcy w taki sposób, by wybierał tylko te programy radiowe lub telewizyjne,
które Kościół uważa za przekaz słuszny.
Ponadto Instrukcja wskazuje drogę i nakłada obowiązki na osoby odpowiedzialne za nadawanie programów oraz na
dziennikarzy by wypełniali sumiennie i
odpowiedzialnie swoją pracę. Podobnie
jak w Inter mirifica, określona zostaje
rola władzy państwowej, która powinna zapewnić wolność przekazu w takim
zakresie, by wśród mediów publicznych
i komercyjnych znalazły się również media o charakterze społecznym. Kościół
poprzez szereg działań w zakresie swojej

28

Por. K. Pokorna-Ignatowicz, dz.cyt., s. 87-89.

29

Zob. Tamże, s. 90.
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polityki medialnej chce umocnić katolików w wierze oraz pozyskiwać ludzi,
którym religia jest obca. W Instrukcji
bardzo wyraźnie zarysowuje się chęć i
potrzeba rozwoju mediów społecznych,
dzięki którym Kościół będzie mógł głosić
słowo Boże30.
W 1992 roku pojawia się instrukcja
duszpasterska o przekazie społecznym
w dwudziestą rocznicę Communio et progressio o nazwie Aetatis novae. Dokument
ten jest swego rodzaju kontynuacją Instrukcji Communio et progressio, jednak
wzbogacony o nowe treści stawia nowe
zadania dla Kościoła u progu nowego tysiąclecia, a zarazem stanowczo odwołuje się do sytuacji medialnej w latach 90.
XX wieku, by działać w służbie naprawy
moralnej mediów. Instrukcja nie sugeruje, że media szerzą pornografię czy
bezbożnictwo, nie narzuca reglamentowania wolności, ani organizowania
presji katolickiej ku zakazaniu publikacji
jakichś pism czy programów31. Kościół
chce budować porozumienie poprzez
dialog w świecie środków społecznego
przekazu: „ Kościół pragnie (...) prowadzić szczery i nacechowany szacunkiem
dialog z ludźmi odpowiedzialnymi za
działalność środków społecznego przekazu”32 . W dokumencie tym jest również
mowa o działalności nadawców. To oni
są odpowiedzialni za przepływ informacji, transmisję programów czy emisje filmów. W swojej pracy powinni kierować
się dobrem odbiorcy i troszczyć się o ję-

zyk i formę przekazu i „ wypełniali swe
odpowiedzialne zadania, kierując się
wartościami moralnymi i wolą służenia
ludzkości”33. Podobnie jak wcześniejsze
dokumenty Kościoła, Aetatis novae sprzeciwia się całkowitej wolności słowa.
W formowanie się katolickiej doktryny medialnej wiele wnosi nauka papieża Jana Pawła II (1978–2005). Problemowi mediów Jan Paweł II poświęca wiele
miejsca w swojej nauce oraz w swoich
dokumentach. Papież jest kontynuatorem postanowień soborowych, które
znacznie poszerzył w miarę rozwoju i
oddziaływania nowoczesnych mediów
na człowieka. Nauka papieża skupia się
przede wszystkim na obecności etyki
katolickiej w życiu codziennym każdego człowieka i mediów. Uważa, że mass
media mają do spełnienia ważne zadanie w postaci budowania i utrzymywania pokoju w świecie oraz do pomocy w
rozwijaniu współpracy między narodami 34. Jest także orędownikiem dialogu
prowadzonego na płaszczyźnie Kościół
– media. Upatruje w tym potęgę ludzkiego umysłu, nawołując tym samym
do dobrego wykorzystywania środków
komunikacji. Transmisje ze mszy świętych, które papież odprawia w różnych
zakątkach globu ziemskiego, szereg wywiadów, spotkania z głowami państw w
świetle kamer jest wyrazem pozytywnego stosunku wobec mediów.
Papież wyraźnie wskazuje na miejsce rodziny w mediach. Rodzina jest

30

Por. http://www.kns.gower.pl/stolica/communio.htm (1-187) z dnia 26.03.2008.
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Tomasz Goban- Klas, dz. cyt., s. 170.

32

Instrukcja duszpasterska Aetatis novae, 1992, pkt. 8. Zob. http://www.kns.gower.pl/stolica/

aetatis.htm z dn.
26.03.2008.
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K. Pokorna- Ignatowicz, dz. cyt., s. 133.
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podstawową komórką życia człowieka,
która buduje więzy pomiędzy rodzicami a dziećmi. W domach rodzinnych w
największym stopniu dokonuje się też
konsumpcja oferty medialnej. Jan Paweł
II skupia się na właściwym i odpowiedzialnym wychowaniu dziecka przez rodziców. Rodzice winni są wskazać dziecku drogę w życiu a także kontrolować
treści, które dziecko odbiera z mediów.
Dziecko korzystające z mediów powinno
być nauczone właściwej zdolności oceny
mediów tak, by w przyszłości mogło wybierać tylko taki przekaz, który będzie
zgodny z naukami rodziców, a w dorosłym życiu z jego sumieniem.
Ojciec Święty o dobrych i złych stronach (zagrożeniach) płynących ze strony
środków społecznego przekazu pisze następująco: „Wiadomo, że środki przekazu
społecznego »oddziałują na psychikę odbiorców tak pod względem uczuciowym
i intelektualnym, jak moralnym, a nawet
religijnym«, zwłaszcza młodych. Mogą
zatem mieć dobroczynny wpływ na życie
i zwyczaje rodzin oraz na wychowanie
dzieci, lecz jednocześnie kryją »zasadzki
i niebezpieczeństwa, których nie należy
lekceważyć«, i mogą stać się nosicielami
– czasem zręcznie i systematycznie manewrowanymi, co niestety zdarza się w
różnych krajach świata – ideologii rozkładających i zniekształcających poglądy na życie, rodzinę, religię, moralność,
nie szanujących prawdziwej godności i
przeznaczenia człowieka”(76) 35. W cytowanej Adhortacji Familiaris Consortio
nasz Rodak, widząc realność owych zagrożeń, kreśli zadania dla rodzin: „Stąd
35

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/ W/ WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html#m3c

(76) z dnia 26.03.2008.
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»obowiązek szczególnej ochrony dzieci
i młodzieży przed «agresjami», którym
podlegają również ze strony środków
przekazu« i dbania o to, by ich używanie w rodzinie było dokładnie regulowane. Tak samo rodzinie musi leżeć na
sercu szukanie dla własnych dzieci także innych, zdrowszych rozrywek, pożyteczniejszych, kształtujących fizycznie,
moralnie i psychicznie »dla nadania
wartości wolnemu czasowi młodzieży
oraz dla właściwego ukierunkowania
jej energii«”36. Zdając sobie sprawę, że
fizycznie nie jest się w stanie upilnować
swojego niedorosłego jeszcze potomstwa, papież apeluje, aby swoim przykładem i wychowaniem wpływać na właściwe wybory w zakresie tego co wybrać
z oferty mediów. „Z uwagi na to, że środki społecznego przekazu – na równi ze
szkołą i środowiskiem – wpływają często i to w znacznej mierze na formację
dzieci, rodzice, jako odbiorcy, powinni
sami uczestniczyć w korzystaniu z umiarem, krytycznie, czujnie i roztropnie z
tych środków, a zdając sobie sprawę z
tego, jaki wpływ wywierają one na dzieci, wpajać w nie zasady, pozwalające na
takie wykształcenie »sumienia, by spokojnie i obiektywnie wskazywało, które
wśród proponowanych programów należy przyjąć, a które odrzucić«37”
Papież krytycznie odnosi się do zachowań, w których więzi emocjonalne
pomiędzy dzieckiem a rodzicami są zamienione na więzi, na przykład z komputerem czy telewizją. Jan Paweł II mówi: „(…) rodzice przeważnie zwracają
uwagę na środowisko przyjaciół, w ja-

36

Tamże (76).
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Tamże.
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kim obracają się ich dzieci, w mniejszym
zaś stopniu na treść, którą wnoszą w
bezpieczne i pewne zacisze ich domu radio, telewizja, płyty, prasa i komiksy. W
ten sposób środki masowego przekazu
wchodzą w życie najmłodszych bez koniecznego pośrednictwa orientacyjnego
ze strony rodziców lub wychowawców,
pośrednictwa, które mogłoby neutralizować ewentualne elementy negatywne
i docenić wielki wkład, jaki mogą wnieść
w harmonijny proces wychowawczy”38.
Warto dodać, że Jan Paweł II w swej nauce odnosi się również do pracy dziennikarzy i ludzi mass mediów, „gdyż muszą
nauczyć się funkcjonowania w świecie
pełnym konfliktów ideologicznych, społecznych, narodowych”39. „Świat zmęczony ideologiami otwiera się w stronę
prawdy. Przychodzi czas na to, ażeby
blask prawdy (Veritatis Splendor) zaczął
rozjaśniać na nowo mrok ludzkiej egzystencji”40. Ta właśnie prawda sprowadza
się nie tylko do egzystencji „zwykłego”
człowieka, ale również do ludzi, którzy
kierują mass mediami i dziennikarzy.
Trzeba, by przekaz był prawdziwy, a
zagubiony współcześnie człowiek mógł
znaleźć prawdę także w mediach. Dlatego tak bardzo potrzeba dziś szybkiego
rozwoju środków społecznego przekazu. Jak wspomniano wcześniej, należy
zwrócić uwagę na fakt, że Jan Paweł II
bardzo często spotyka się z dziennika38

rzami, organizuje Dni Środków Społecznego Przekazu, na których w swych
przemówieniach wskazuje drogę, którą
powinny kroczyć media i dziennikarze
oraz mówi o potrzebie istnienia mediów
głoszących ewangelie i takich, które w
swym przekazie uczą człowieka humanitarnego postępowania.
O Janie Pawle II mówi się, że „ jest to
najbardziej medialny papież jaki był do
tej pory”. Jego liczne pielgrzymki w najodleglejsze zakątki świata, pielgrzymki
do Polski tak obficie i rzetelnie transmitowane przez media, wystąpienia w
telewizji, spotkania z dziennikarzami i
różnymi organizacjami medialnymi potwierdzają tą tezę. Papież pragnie docierać poprzez telewizję, radio, prasę, książki do każdego człowieka. Już na początku
swojego Piotrowego posługiwania określił ponownie w Adhortacji Apostolskiej
O katechizacji w naszych czasach Catechesi Tradendae rolę środków przekazu
w pasterskiej misji Kościoła dostrzegając
w nich wielkie możliwości, pod warunkiem, że będą one się kierowały rzeczywistym dobrem człowieka 41.
Bez wątpienia chce skierować uwagę
mediów nie na pojedyncze wydarzenia
bądź puste w swym przekazie programy
czy filmy, lecz na człowieka. To jednostka
powinna być w centrum zainteresowania
mediów. Liberalny przekaz i typowe dla
nowej epoki medialnej indywidualistyczne

Jan Paweł II. Rodzina wobec środków społecznego przekazu. Orędzie na XIV Światowy Dzień

Środków Społecznego Przekazu (1980), [w:] Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, t.1. Kraków
1998, s. 210.
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Katarzyna Pokorna- Ignatowicz, dz. cyt., s. 133.
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Jan Paweł II. Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994, s.128.
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(46) z 26.03.2008. Szersze omówienie tej Adhortacji znajduje się [w:] J. Mróz. Dlaczego człowiek
potrzebuje katechezy. O różnych wymiarach katechezy. [w:] „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. R.2007, Nr 12, s. 64-74.
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zachowania są zagrożeniem dla moralności człowieka. Jan Paweł II sugeruje otwartość na media i postuluje ich wolność, lecz
chce je przenieść w kierunku etyki i nauki,
które są podstawą do budowy pomostu pomiędzy kulturami, narodami i religiami.
Na koniec tego rozważania warto dodać, że współcześnie nadal zarysowuje
się konflikt doktryny liberalnej z katolicką. Kościół w pełni dostrzega zło w
całkowitej wolności słowa, za jaką optują liberałowie, toteż wyznacza granicę,
której przekraczać nie należy ze względu
na dobro jednostki ludzkiej. Trudno jednak sprecyzować na czym polega granica
wolności mediów. Jednak wolność mediów nie oznacza samowoli w działaniu
na polu medialnym, ponieważ posiada
granice nie tylko ustanowione przez Kościół, ale przez akty prawne i rynek medialny. „Nigdy nie było i nie ma mediów
całkowicie wolnych- pisze T. Goban- Klas
– choć bywają media całkowicie uzależnione.(...). Zawsze bowiem media są zależne od odbiorców (którzy mogą ale nie
muszą z nich korzystać); zawsze też są
zależne od ich właścicieli, a także od warunków ekonomicznych (w tym licencji,
podatków) oraz od norm prawnych”42.
Kościół, zwłaszcza w dokumentach posoborowych, wskazuje na to, że to odbiorca
jest głównym motorem funkcjonowania
mediów. Jego preferencje odzwierciedlają się na rynku medialnym, toteż jego odpowiednie wyedukowanie pozwoli na to,
by wybierał tylko taki przekaz, który nie
narusza norm moralnych i koncentruje
się na jednostce ludzkiej.
Dylemat ograniczenia wolności mediów
koncentruje się również na płaszczyźnie
ich obiektywności. Obiektywność me-
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diów jest jednym z głównych zarzutów
katolickiej doktryny skierowanym pod
adresem liberalnej doktryny medialnej.
Łatwo zauważyć, że zarzuty katolickiej
i liberalnej doktryny skierowane wobec
siebie mają głębokie podłoże historyczne.
Kościół posądza media liberalne o niewłaściwe wykorzystanie wolności słowa,
przekazywanie nierzetelnych informacji i
manipulowanie odbiorcą. Media liberalne
stawiają zarzut mediom katolickim o nieprawdziwe opatrzenie komentarzem informacji oraz chęć zawładnięcia mediami
(wielokrotnie pojawiają się takie zarzuty
w mediach polskich skierowanych pod
adresem Radia Maryja i TV Trwam). Dziś,
wobec tak dużego pluralizmu mediów
trudno odnieść się do tych zarzutów. Przyczynia się również do tego sytuacja polityczna krajów oraz proces globalizacji, a
co za tym idzie szeroki przepływ informacji i wiedzy. Media liberalne chcą, aby
prawda była wszechobecna i powszechna. Kościół zaś uważa, że prawda według
mediów liberalnych jest typowym narzędziem manipulacji, wygenerowanym
przez te właśnie media. Te i inne wymienione wcześniej zarzuty były i są obecne
w tym konflikcie. Nasuwa się pytanie: jak
długo jeszcze będą? Jednak spór toczy się
głównie o ukazywanie prawdy. Czym jest
zatem prawda? – to dobre pytanie, ale już
na zupełnie inną okazję.
Należy jednak na koniec skonstatować,
że same media, bez intencjonalnej działalności rodziców, nauczycieli, księży –
wszystkich wychowawców, nie będą w
stanie uformować w odbiorcach właściwego podejścia do proponowanej oferty.
Media raczej będą dążyć do maksymalizacji swoich zysków, szukać masowego
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odbiorcy, trafiać w najbardziej skrajne
gusty, proponować to co łatwe i przyjemne w odbiorze, a nade wszystko trafiać w
oczekiwania odbiorców, które same są w
stanie kreować. Gdy do tego dodamy to,
co pisałem kiedyś w inwokacji, że „współczesne życie społeczno polityczne i kulturowe w Polsce cechuje cały szereg zjawisk,
które utrudniają, hamują bądź czasami
wprost niszczą chrześcijańskie przesłanie
o zbawieniu, przekazywane przez Kościół
katolicki w katechezie”, że „racjonalizm,
pragmatyzm, indywidualizm, hedonizm,
konsumpcjonizm, relatywizm moralny,
inercja, to (…) trendy, które dotarły do
nas z kultury Zachodu lub pozostały w
spadku po komunizmie”43 – rzeczą oczywistą jest, iż w takiej „aurze” odczytywanie przez wierzących rzeczywistości i
jej problemów wymagać będzie uformowanego sumienia. „W innym przypadku
– jak napisałem w zakończeniu – dojdzie
do rozdźwięku między życiem religijnym
a życiem codziennym, między wiarą wyznawaną a wiarą praktykowaną, między
deklaracjami a wyborami, jakich dokonuje się w życiu rodzinnym, w pracy, w polityce i gospodarce”44

libertarian, communist (Soviet) and of
social responsibility. Besides the above
mentioned doctrines there is also the
Catholic media doctrine, which started
to be more intensely formulated during
Gregory XIs pontificate and was specifically continued in the teachings of Leo
XIII ,Pius X and Pius XI. Also Pius XII and
John XXIII, Pope of the breakthrough,
considerably contributed to the development of the Catholic theory of the
media of social communication. The
new stage in this field was opened by
the Second Vatican Council (1962-1965)
and by, deriving from the Council, pontificates of Paul VI and in particular of
John Paul II. Nowadays the conflict between the libertarian and Catholic media doctrines is still visible. Seeing the
evil of the absolute freedom of speech,
opted for by liberals, the Church establishes clear borders which should not
be crossed for the sake of a particular
human person. The Catholic media doctrine is imbued with Christian personalism, evangelical vision of man and the
world as well as the superiority of ethics
over technology.

The process of laying foundations
for the Catholic media doctrine in
the 19th and 20th centuries
The media doctrines were developed
in the 19th and 20th centuries. The
process was conditioned by the law,
authorities and society of a particular
country. According to specialists there
are four main doctrines which are
called the press theory: authoritarian,
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