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Media w wychowaniu

Problematyka mediów w wychowaniu posiada swoją osobną literaturę, jednak w niniejszym

artykule  na  zagadnienie  to  spojrzano  od  strony  aksjologicznej,  pragnąc  wydobyć  wartości  (i

antywartości),  jakie  niosą  ze  sobą  media.  O  mediach  była  mowa  już  w  starożytności

chrześcijańskiej.  W  Piśmie  Świętym  Jezus  Chrystus  powiedział  (słowa  zapisane  w  wersji  św.

Mateusza):  „Co  mówię  wam  w  ciemności,  powtarzajcie  w  świetle,  a  co  słyszycie  na  ucho,

rozgłaszajcie na dachach” (Mt 10,27). W wersji zapisanej przez św. Łukasza  — Jezus Chrystus

wypowiedział następujące słowa: „Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie

słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głosić będą na dachach” (Łk 12,3)1. Zdaniem niektórych,

współczesnych  znawców  przedmiotu  (np.  ks.  bpa  Adama  Lepy,  pedagoga  mediów),  to  były

symboliczne zapowiedzi zaistnienia przyszłych mass mediów (służących także Ewangelii), tj. radia

i telewizji (‘światło’  — to obraz telewizyjny, ‘głos słyszany w świetle’  — to telewizyjny przekaz

audiowizualny,  ‘rozgłaszanie  na  dachach’  — to  przekaz  obrazu  i  dźwięku  za  pomocą  anten

ustawionych na dachach,  czyli  anten  nadajników i  anten  odbiorników RTV).  Oczywiście,  poza

symbolicznym wyjaśnieniem, można ww. teksty starożytne zrozumieć dosłownie, tj. że rozgłasza

się daną wiadomość ustnie, stojąc na dachu, tak, aby więcej osób słyszało tę informację, ale to także

jest wskazanie na medium (na środek przekazu), tyle że o mniejszym zasięgu (niż współczesne nam

radio  czy telewizja),  czyli  o  zasięgu  ograniczonym do  kilkudziesięciu  lub  kilkuset  metrów,  w

zależności  od siły głosu (donośności)  osoby przemawiającej  lub wołającej,  więc odniesienie  do

medialnych środków jest tu adekwatne.

Media (mass-media) są środkami technicznymim które mogą służyć czlowiekowi, a mogą

mu  także  szkodzić.  Temat  mediów  w  kontekście  wychowania  jest  zagadnieniem  ważnym.  W

zasadzie należałoby skupić się na pozytywnej stronie owych środków technicznych i spróbować

odnieść problematykę mediów w relacji do aksjologii,  do zagadnień wartości, które są istotne w

wychowaniu. Pedagogika kultury akcentujeod ponad stulecia kwestię wartości (dóbr) jako podstawę

wychowania.  Stanowisko  aksjologiczne  (wypływające  z  teorii  wartości)  zajmowali  m.  in.  tacy

‘pedagodzy kultury’,  jak:  Wilhelm Dilthey,  Siergiej  Josipowicz  Hessen, Georg Kerschensteiner,

Stefan Kunowski, Theodor Litt, Bogdan Roman Nawroczyński, Herman Nohl, Kazimierz Sośnicki,

Eduard Spranger, Bogdan Suchodolski, Stefan Szuman, Florian Znaniecki.

1 W tłumaczeniu:  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. 3 popr.,

Wydawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa 1990.



Jeśli  potraktować  media  (środek  techniczny)  jako  dobro,  jako  instrument  mogący  być

nośnikiem  wartości,  to  wówczas  kwestia  udziału  mediów  w  wychowaniu  jest  prosta.  Media

przekazują  wartości  (wartościowe  treści),  głównie  poprzez  obraz,  dźwięk,  wychowanek

korzystujący  z  mediów  — ubogaca  się  pozytywnymi  treściami-wartościami  (właściwościami

rzeczywistości)  i  wzrasta,  postępuje  ku  lepszemu,  rozwija  się,  poznaje  i  przeżywa,  uczy się  i

doświadcza, zdobywa nowe umiejętności, wiadomości, staje się lepszy nie przez to, że miał kontakt

z danym środkom technicznym, ale przez całokształt procesu wychowawczego (który z natury jest

osobowy, żaden przedmiot nie zastąpi wychowawcy), w który to proces wpleciony jest dany środek

(medium).  Konkretnie:  telewizor  (np.  z  dostępem  do  telewizji  kablowej),  radioodbiornik,

magnetofon, diaskop, epidiaskop, grafoskop, rzutnik (analogowy lub multimedialny), komputer czy

laptop (z dostępem do internetu), odtwarzacze CD, mp3, mp4, dawniej: gramofon, adapter, patefon

itd.,  magnetowid,  wideo,  walkman,  aparat  fotograficzny  (analogowy  lub  cyfrowy),  telefon

stacjonarny czy telefon komórkowy (wielofunkcyjny, z możliwością wysyłania sms-ów i mms-ów,

fotografowania, filmowania, nagrywania dźwięku i odtwarzania plików mp3 i mp4, kontaktowania

się z internetem, tj.  odwiedzania stron www. i e-mailowania,  z możliwością oglądania telewizji

przez komórkę itd.) — same z siebie, jako urzędzenia techniczne, są tylko potencjalnie nośnikami

treści  i  form,  w zależności  od człowieka,  który nimi  dysponuje (i  który reprezentuje  określone

podejście  do  wartości).  Wiele  nowych  możliwości  technicznych  uzyskamy.  dzięki  przejściu

środków medialnych z zapisu analogowego na platformę cyfrową. Pytanie: czy te możliwości będą

wykorzystane  dla  dobra człowieka?  Każde urządzenie  przekazujące,  samo w sobie jest  dobrem

(jako instrument techniczny), natomiast treści, jakie są przekazywane przez ów instrument, mogą

być dobre lub złe, piękne lub brzydkie, prawdziwe lub nieprawdziwe, prowadzące ku wartościom

wyższym (duchowym) lub niskim (materialnym, cielesnym), ku miłości (duchowej) lub nienawiści,

ku wolności lub zniewoleniu, ku pokojowi lub do niepokoju, do uporządkowania (kosmosu) lub do

nieuporządkowania  (chaosu),  ku  świętości  (wydoskonaleniu)  lub  ku  deterioryzacji  (deprawacji,

zepsuciu) itd.

Kiedy przejść z poziomu środka technicznego na poziom treści (wartościowych lub nie) —

zaczynamy  poruszać  się  głębiej  po  sferze  aksjologicznej  (aksjosferze).  Aksjologia  edukacyjna

(edukacja aksjologiczna) obejmuje zagadnienie wychowania do/przez wartości i antywychowania

(deterioryzacji)  do/przez  antywartości.  Dobra  wychowują,  natomiast  brak  dobra  (deficyt  dobra,

niedobór dobra), czyli zło  — deterioryzuje. Ów Augustyński punkt wyjścia jest adekwatny, bo w

pedagogice zło nie wychowuje, a realne dobro nie deterioryzuje.

Trzeba powrócić do realistycznego rozróżnienia wprowadzonego przez polskiego filozofa -

prof. Kazimierza Jerzego Adolfa Twardowskiego (1866-1938) z Uniwersytetu Jana Kazimierza we



Lwowie,  który  to  uczony  różnicował  kategorie  i  wymieniał  w  działaniu  ludzkim  następujące

elementy: 1) akt (czyn, czynność, proces), 2) treść aktu (treść czynu, treść czynności, treść procesu),

3)  przedmiot  aktu  (przedmiot  czynu,  przedmiot  czynności,  przedmiot  procesu).  Ponadto  filozof

lwowski  dzielił  rzeczywistość  na:  A)  czynności  (językowo  określane  przez  czasowniki)  i  B)

wytwory (językowo określane przy pomocy rzeczowników). O ile wytwory są substancjalne, o tyle

czynności  są  przypadłościami,  zależnymi  od  substancji.  Przy  takiej  kategoryzacji  łatwiej

zrozumiemy kwestię wartości (teorię aksjologiczną, odnoszącą się do rzeczywistości). Rzecz dana

(np. telewizor) jest wytworem (złożonym, ale substancjalnym), a czynność przekazywana przez ten

wytwór  (odbiornik  telewizyjny)  jest  przypadłością  (zależną  od  wytworów:  kamer,  mikrofonów,

nadajnika, odbiornika telewizyjnego etc.). Media zatem jako środki techniczne są wytworami, które

są nośnikami określonych czynności lub nośnikami innych wytworów (np. filmów, wyświetlanych

w telewizji). Środki techniczne jako wytwory służą czynnościom (np. wartościowaniu), pozwalają

na przekazanie warstwy treściowej (która niesie ze sobą określone wartości, np wychowawcze).

Musimy zapytać także w związku z mediami w wychowaniu (szerzej: w związku z wychowaniem w

ogóle):  1)  co  jest  aktem  w  wychowaniu,  czyli:  co  jest  czynem  (czynnością,  procesem)  w

wychowaniu?  Odpowiedź jest  prosta:  chodzi  o  wartościowanie (proces  aksjologiczny,  czynność

związaną z wartościami, odnoszącą się do wartości, dóbr). Należy także zapytać: 2) co jest treścią

wychowania,  czyli:  co  jest  treścią  aktów  wychowawczych?  Co  jest  treścią  czynów

wychowawczych? Co jest treścią procesów wychowawczych? Odpowiedź jest prosta: treścią aktów

wychowawczych są wartości. Zapytać należy: 3) co jest przedmiotem wychowania? Może lepiej:

kto jest podmiotem wychowania? Odpowiedź jest prosta: człowiek (wychowanek i wychowawca).

Przedmiotem aktu wychowania jest natomiast rzeczywistość (istnienie, byt), ku której kieruje się

podmiot (człowiek, osoba).

Trzeba powrócić do rozróżniania czynności od wytworów. Kultura składa się z czynności

(procesów, aktów) oraz z wytworów (przedmiotów będących owocami tych czynności, procesów,

aktów). Kultura, w której rodzimy się, w którą wrastamy i w której umieramy, jest naszą ‘kolebą’,

‘niszą’  (terminy używane przez o.  prof.  Mieczysława Alberta Krąpca [1921-2008]).  My kulturę

współtworzymy,  udoskonalamy,  a  dzięki  rozumowi  ludzkiemu  istnieje  w  kulturze  rozwój

techniczny, postęp wiedzy, które służą m. in. konstruowaniu coraz to nowych urządzeń (środków)

technicznych (np.  mediów).  Trzeba jednak podkreślić,  że  owe środki  techniczne (media)  nie  są

celami  kultury  ludzkiej,  nie  są  celami  rozumu  ludzkiego  jako  takie.  Współcześni  dysponenci

mediów  wmawiają  nam,  że  owe  coraz  to  nowsze  środki  są  celem  samym  w  sobie,  celem

najważniejszym,  ale  to  jest  błąd  redukcjonizmu,  błąd  aksjologiczny i  antropologiczny zarazem.

Celem jest człowiek, doskonalenie jego ducha, wzrastanie jego aksjosfery ku wartościom wyższym,



a  nie  skupianie  się  na  środkach  jako  na  celach.  Celem bycia  człowiekiem nie  jest  posiadanie

telewizora,  komórki,  komputera,  internetu,  lecz  człowieczeństwo  jako  takie,  spełnione

indywidualnie  w konkretnej  osobie:  w  tobie,  we  mnie,  np.  w tym-oto-uczniu  lub  nauczycielu.

Podstawowe  (antropologiczne)  pytanie  brzmi:  kim  jest  człowiek?  Podstawowe  (aksjologiczne)

pytanie brzmi: co to są wartości, czym są wartości i jakie wartości są ważne dla człowieka (jaka jest

ludzka  hierarchia  wartości)?  Media  nie  mogą  uciec  od  tych  pytań  i  od  udzielania  rzetelnej

odpowiedzi na owe kwestie.

W ww. kontekście trzeba przypomnieć, że wszelkie wytwory kultury ludzkiej (także środki

techniczne mass-mediów) są tylko funkcją procesów (czynności, aktów) ludzkich i jako takie są

tylko wytworami (nośnikami). Wychowanie jest zaś procesem ciągłym, czynnością w kontinuum,

długotrwałym zespołem czynów (czynności), longitudinalnym (trawającym dziesiątki lat). W tym

procesie  temporalnym,  rozciągniętym  w  czasie,  możemy wykorzystać  (jako  różne  środki,  jako

instrumenty)  — wszelkie  wytwory ducha  ludzkiego  (wszelkie  wytwory  kultury),  odpowiednio

dobrane. Realizm aksjologiczny (realizm metafizyczny), realne podejście do rzeczywistości jako do

zespołu dóbr danych i zadanych, nakazuje nam spojrzeć na media w wychowaniu — z dystansem.

To nie środki tworzą cel, lecz ludzie ów cel określają. To nie wytwory tworzą procesy, lecz ludzie,

poprzez  swoje czynności  tworzą  wytwory.  Dysponenci  mediów tworzą (nakazują tworzyć)  owe

wytwory,  na  miarę  swojego  człowieczeństwa.  Jeśli  ludzie  (dysponenci  i  twórcy  mediów)  są

duchowo skarlali, to wtedy ich wytwory (filmy, etc.) są skarlałe. Od wartości nie da się uciec. One

powrócą,  gdy się je  wygna z  kultury (z  mediów),  bo ludzka natura nie znosi  próżni.  Ile czasu

potrzeba,  aby zrozumieli  to  dysponenci  mediów, że na antywartościach (na braku wartości)  nie

zbuduje się kultury, lecz się ją zniszczy?  Czy trudno zrozumieć tę prostą zależność? Gdzie jest

rozum u owych dysponentów mediów? Gdzie jest rozum u odbiorców owych mediów? Czy dobro

jest nierozumne? Media jako wytwory same w sobie są środkami do celów wyznaczonych przez

człowieka (grupę ludzką, społeczność). Człowiek decyduje, jak wykorzysta dane mu, dostępne mu

środki. Człowiek decyduje, a nie — maszyna, czy dziecko będzie wychowane ku dobru, prawdzie,

pięknu, miłości, sprawiedliwości, pokojowi, czy  — deterioryzowane ku złu, kłamstwu, szpetocie

(kiczowi), nienawiści, niesprawiedliwości, niepokojowi (wojnie). 

Ujęcie aksjologiczne zagadnienia mediów w wychowaniu wskazuje na porządek wartości:

prymat  osoby nad rzeczą (tu:  prymat  osoby wychowanka i  wychowawcy nad mediami),  prymat

etyki nad techniką (tu: prymat sumienia nad mediami), prymat „być” nad „mieć” (tu: prymat bycia

człowiekiem nad posiadaniem danego medium),  prymat  ducha nad materią  (tu:  prymat  kultury

duchowej nad techniką materialną). To są oczywiste cechy cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji



łacińskiej,  która  — jako  cywilizacja  — jest  od  tysiącleci  sposobem  życia  społecznego,  jak

zdefiniował to Feliks Koneczny.

Media w wychowaniu są potrzebne (przydają się), lecz nie są niezbędne. Ich użycie zależy

od człowieka, a ich nadużycie ku złu, kłamstwu, brzydocie (szpetocie, obrzydzeniu, kiczowi) — jest

w aspekcie wartości czynnością negatywną, złem, zatem od wolności człowieka zależy to, dlaczego

użyje, jak użyje środek do celu? Czy nie nadużyje środka (mass-medium)? Czy nie postawi środka

w miejsce celu? Czy nie postawi przedmiotu w miejsce osoby? Czy nie postawi posiadania („mieć”)

przemiotu (TV, CD, mp3, komórki, internetu, komputera...) nad ludzkie istnienie („być”), nad bycie

podmiotu (osoby ludzkiej)? Czy nie postawi techniki ponad etyką, a pieniędzy ponad sumieniem?

Czy  dysponent  mediów,  który  (redukcjonistycznie  i  hedonistycznie)  pragnie  tylko  zysku

finansowego dla siebie i niczego wiecej, liczy się z sumieniem własnym i cudzym (np. widzów)?

Dlaczego tak czyni?

Personalizm, realizm, aksjologizm  — ukazują obiektywnie rzeczywistość kultury ludzkiej

przez dobra (wartości). Żaden prawdziwy wychowawca świadomie nie prowadzi wychowanka ku

złu,  ku kłamstwu, ku szpetocie (kiczowi),  lecz,  przeciwnie, ku światu dobremu, prawdziwemu i

pięknemu, poznawalnemu i przeżywalnemu przez dziecko, młodzieńca i dorosłego. jeśli ktoś mówi,

że media są zagrożeniem w wychowaniu, to należy sprostować: zagrożeniem jest człowiek, który w

sposób  niewłaściwy  ww.  media  używa,  tj.  1)  dysponent-nadawca  telewizyjny,  gdy  złe  treści

promuje jako dobre, modne, upragnione, przyjemne; 2) odbiorca — gdy ogląda TV bezkrytyznie i

pozwala  sobie  lub  innym  (dzieciom)  nasiąkać  złymi  treściami.  Telewizor  jako  odbiornik  (czy

komputer jako instrument) nie jest zły sam w sobie. Powinniśmy dążyć przeto do precyzyjnego

rozgraniczenia kategorii  i  jasnego określenia się co do wartości (w życiu i w mediach)  — jako

rodzice,  wychowawcy,  nauczyciele,  akademicy,  kapłani,  dziennikarze,  widzowie,  słuchacze,

czytelnicy,  dysponenci mediów: jaka jest  nasza rzeczywista hierarchia wartości?  Komu (czemu)

służymy i dlaczego?
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