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Współczesne dziennikarstwo daleko przekroczyło swe klasyczne ramy. 

Obecnie środki przekazu publicznego zgrupowane zostały pod ogólnym 

i niezwykle szerokim mianem „mediów”. Skrót ten pochodzi od angielskie-

go wyrażenia idiomatycznego mass media, tj. środki przekazu masowego. 

Z definicji więc niejako wnioskujemy, że dzisiejsze media to taki sposób 

komunikacji, który trafia do wielu tysięcy lub milionów ludzi. Prócz maso-

wego odbioru, trzy kolejne fundamentalne cechy mediów to bezpośred-

niość, globalność i natychmiastowość. 

Komunikacja medialna ma stale poszerzające się granice. To, co kiedyś 

leżało w zakresie pracy dziennikarskiej – a więc przede wszystkim gazety 

(periodyki: dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, etc.) oraz radio– 

które ze względu na chociażby masowość i natychmiastowość odbioru, 

jako pierwsze miało charakter współczesnego medium – stało się w chwili 

obecnej jedynie częścią medialnego monumentu. Prasa i radio bardzo 

szybko wzbogaciły się o telewizję, a następnie Internet. Do gatunków me-

dialnych zalicza się także, i trzeba o tym pamiętać, literaturę (w tym 

zwłaszcza literaturę non-fiction, reportaż, esej, dziennik), kino (tu przede 
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wszystkim: filmy dokumentalne), oraz stanowiący istotną, choć niekiedy 

pomijaną, część komunikacji plakat (a także ulotkę, reklamę, informację 

drukowaną). 

Z historii kultury 

Wszystkie środki masowego przekazu stanowią część kultury. Można 

właściwie uznać, że są one jej niezbędnym komponentem, zwłaszcza jeśli 

chodzi o tak zwaną kulturę masową. Kultura ta oznacza się pewną tożsa-

mością, której jednak – może paradoksalnie – wewnętrzną cechą jest róż-

norodność. Tożsamość odnosi się do zjawisk definiujących członków danej 

kultury, takich jak np. wspólny język, pochodzenie etniczne, zakorzenione 

w świadomości, i nie wymagające tłumaczenia, typowe dla danej grupy 

wyznawane przez nią wartości. Różnorodność zaś dotyczy mikro różnic 

wewnątrz grupy tożsamościowej. Zaliczyć tu należy poziom wykształcenia, 

pochodzenie, ale także niekiedy płeć czy wiek odbiorcy. Kultura masowa, 

początkowo krytykowana lub uznawana za niską, stała się od lat 70tych XX 

wieku, zwłaszcza we Francji i w Stanach Zjednoczonych – przedmiotem 

badań akademickich. Niewątpliwie przyczyniły się do tego publikacje ta-

kich badaczy jak Roland Barthes (Mitologie), Umberto Eco (Semiologia 

życia codziennego), Jean Baudrillard (Symulakry i symulacja). Dużą zasługę 

dla badań kulturowych miał też Zygmunt Freud (Kultura jako źródło cier-

pień), który wpłynął na nowe odczytywanie zjawisk kulturowych w nurcie 

feminizmu (Beauvoire, Cixous, Kristeva), a obecnie także szkół genderowo-

queerowych (Butler). Również polski akcent stanowi w teoretyzacji kultu-

ry masowej poważną propozycję (L. Kołakowski, Kultura i fetysze,  

Cz. Miłosz, Kultura masowa). 

Początkowe, ale i obecne nawet dziś konserwatywne pojęcie kultury 

masowej jako niższej formy uobecniania się działalności podmiotowej 

stanowi jeden z możliwych sposobów jej odczytania. Nie jest to jednak 

forma dominująca, a globalna charakterystyka mediów nie pozwala już na 

ostre podziały między tym, co w kulturze wysokie i niskie. Wynika to z 

faktu ogólnej dostępności treści kulturowych i zanikaniu elitarnie pojętych 
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przedstawień, wyobrażeń, słowem: form mimetycznych wyrażających 

człowieka współczesnego i jego świat. Sprowadza się to w istocie do tezy, 

w zgodzie z którą to, co nie jest medialne – nie istnieje. Jeśli przyjmiemy 

taki punkt widzenia, to kultura masowa, popularna i niska staje się nie 

tylko tym, co ogólnie dostępne, ale także tym, co w najszerszym kontek-

ście, najczęściej i najgłębiej komentowane. Co więcej, kultura wysoka, eli-

tarna, zarezerwowana dla wąskiego grona koneserów zyskuje z koniecz-

ności charakter masowy właśnie ze względu na cel, jakim się kieruje (tj. 

szeroki odbiór) oraz zależność od istnienia w mass mediach. Zamiast więc 

izolować się od kultury popularnej, jej wysoki odpowiednik skoncentrował 

się na asymilacji. W ten sposób wytwory kultury masowej – począwszy od 

romansu czy powieści wagonowej, a skończywszy na wywyższeniu sztuki 

ludowej, kiczu i kampu – doczekały wywyższenia i w różnoraki sposób 

pojętej nadbudowy interpretacyjnej czy ogólnie mówiąc znaczeniowej. 

Klasycy krytyki kultury popularnej XIX i XX wieku – tacy jak Goethe,  

Ruskin, Nietzsche, Spengler, Ortega y Gasset, Greenberg, Riesman, Bloom, 

Johnson – zamiast ją skompromitować i zniwelować jej istnienie lub przy-

najmniej osłabić jej obecność i wywoływaną przez nią ciekawość, dokonali 

rzeczy odwrotnej, tj. zwrócili uwagę na jej specyficzny charakter i w jakiś 

sposób nobilitowali ją tworząc poniekąd nowy byt: kulturę wysoką o ce-

chach kultury niskiej, inaczej mówiąc stworzono kulturę masową – ogólnie 

dostępną – która nie musi się siebie wstydzić. Cechą, która wszelako różni-

cuje, lub jeszcze do niedawna różnicowała kulturę masową i kulturę elitar-

ną jest świadomość. O ile bowiem kultura elitarna wiedziała o tym, że jest 

elitarna, a także o tym, że istnieje taki byt jak kultura popularna, która nie 

jest jej częścią, o tyle kultura popularna właśnie nie wiedziała o sobie, że 

jest niska i nie miała poczucia odrębności wobec kultury wysokiej. Z cza-

sem jednak, jak zauważa na przykład Pierre Bourdieu, masowość i elitar-

ność zaczęły się ze sobą mieszać i to nie tylko na poziomie teoretycznym, 

czy akademickim. Doskonale może wyobrazić sobie współcześnie bywalca 

opery, który po mniej lub bardziej udanym spektaklu Toski, wraca do do-

mu i siadając przed telewizorem zajada tzw. „chińszczyznę”. I odwrotnie, 
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nie ma wątpliwości, że młody człowiek pracujący w fast foodzie, może w 

drodze do domu słuchać na swoim iPodzie Strawińskiego czy chorałów 

gregoriańskich. 

Wszystko to prowadzi do kilku wniosków. Przede wszystkim głębokie-

mu zatarciu uległy granice dzielące kulturę wysoką i kulturę niską, do-

świadczamy obecnie nie tyle jej mieszania czy nachodzenia na siebie, ale 

współobecności, utożsamienia. Jeżeli zaś jednym z podstawowych kryte-

riów kultury masowej jest właśnie jej dostępność, to trzeba zauważyć, że 

kryterium to – za sprawą mediów – objęło swoją mocą także kulturę wy-

soką. Masowa dostępność oznacza raz istnienie za sprawą wszechobecno-

ści nośników, a dwa multiplikację odbiorców, których klasyczny podział  - 

podział tożsamościowy i wewnątrz różnorodny, o którym mówiliśmy wy-

żej – już nie istnieje. Ani język, ani wyznanie, ani wartości, ani etniczność, 

ani płeć nie są współcześnie definiensami kulturowymi. Kto ponosi za to 

odpowiedzialność? Albo: kogo jest to zasługą? Odpowiedź nie jest trudna, 

to media. 

Zanim wrócimy do mediów, trzeba jeszcze dokonać wstępnych specyfi-

kacji tego, co medialne. Kulturę masową i wysoką zwykło się odróżniać 

poprzez dyferencjację jej odbiorców, dzieląc ich na publiczność (a więc 

wiele osób „korzystających” z tego samego „produktu”, np. koncert rocko-

wy) i audytorium (tj. niewielkie zgromadzenie koneserów, np. koncert 

filharmoniczny). Drugim wyznacznikiem było kryterium standaryzacji, tj. 

wytwarzanie takich „produktów”, które trafiałyby albo do jak najszerszego 

odbiorcy (np. audycja radiowa czy program telewizyjny) albo do odbiorcy 

w jak największym stopniu skonkretyzowanego (np. odczyt akademicki 

lub spotkanie miłośników filmów „nowej fali”). Niewątpliwie rolę zasadni-

czą spełniają tu właśnie media. Nadając np. program telewizyjny zakłada 

się istnienie odpowiedniego widza, który jednak – liczny lub konkretny – 

miałby aktywnie dokonywać wyboru oglądanego przez siebie programu, 

ale w ramach tego wyboru, w czasie aktualnym, pozostawać odbiorcą pa-

sywnym, lub, inaczej mówiąc: receptorem treści przekazywanych. Ta ak-

tywno-pasywna charakterystyka wydaje się dziś być w odwrocie. Media – 
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zwłaszcza telewizja, radio i Internet – przeszły od działania standaryzują-

cego i formalizującego do działania globalizującego i współkreowanego. 

Nie tylko tworzy się programy, na treść i przebieg których bezpośredni 

wpływ może mieć odbiorca (reality show, konkursy, seriale, których boha-

terowie wiodą losy zgodne z życzeniem publiczności), ale niekiedy całko-

wicie oddaje się w ręce odbiorców kształt danego produktu (np. współcze-

sne portale informacyjne, których treść zależna jest od tego, co zamieszczą 

na nich czytelnicy-pisarze lub produkcja filmików na YouTube, gdzie na-

wet wielkie gwiazdy ulegają kreatywności fanów i oficjalnie aprobują ich 

pomysły na to, jak wyglądać powinien klip czy treść piosenki). Istnienie 

wspólnego mianownika treści medialnych rozszerza się falowo w coraz 

większym zakresie. Program produkowany w Kalifornii może doskonale 

wpasować się w realia Podhala, a muzyka fado być słuchane nad Morzem 

Martwym. 

Media rządzą światem. Nie jest to już czwarta władza, ale władza pierw-

sza, o ile nie jedyna… Pojawienie się pierwszych periodyków papierowych 

w Europie w XVII wieku, powstanie radia, telewizji, a w końcu wszechwła-

dza Internetu i telefonii komórkowej (którą dziś także należy zaliczyć do 

mas mediów) przyczyniły się do unifikacji gustów kulturowych i ujednoli-

ceniu podmiotowym medialnych odbiorców. Ani podział na kulturę wyso-

ką i kulturę niską, ani zróżnicowanie tożsamościowe nie mają w chwili 

obecnej zastosowania. Autonomiczne wartości tak kultury jak jej wytwo-

rów zostały wchłonięte przez media, a następnie przerobione na wartości 

o charakterze relacyjnym, uogólnionym i zależnym nie tyle – jak chciał 

jeszcze niedawno Umberto Eco – od intencji autora, dzieła czy, zwłaszcza, 

kompetencji czytelnika (odbiorcy), ale od wahań słupka oglądalności. 

Istnieją przynajmniej dwa scenariusze zależnej od mediów kultury: po 

pierwsze, kultura ta może ulec mentalności zbiorowej kreowanej przez 

media, albo po drugie, kultura może wpłynąć na w coraz większym stopniu 

prymitywną treść medialną i wynieść ją ponad zaniżane standardy. 

Z historii mediów 
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Prasa drukowana narodziła się w Europie, jak już zostało to powiedzia-

ne, w XVII wieku. Pierwsze polskie pismo, Merkuriusz Polski Ordynaryjny, 

ukazywał się od 1661 roku. Prawie 300 lat później powstało radio, a tele-

wizja w latach 30. XX wieku. Rok 1971 to narodziny telewizji kolorowej. 

Istniał już wtedy Internet choć jedynie jako sieć ograniczona co do zasięgu 

i możliwości swobodnego jej używania. Prawdziwy rozkwit Internet prze-

żył w latach 90. XX wieku, a dziś, jak wiadomo, jest podstawowym medium 

komunikacji, zdobywania informacji, rozrywki i „istnienia”. Lata 90. to 

również telefonia komórkowa, która jednak, inaczej niż dziś służyła na 

początku rzeczywiście wyłącznie komunikacji werbalnej. 

Od swojego początku, media masowe podlegają czterem zasadniczym 

funkcjom. Są nimi: funkcja informacyjna, interpretacyjna, kulturowa i roz-

rywkowa. Wydzielenie spośród funkcji kulturowej osobnej kategorii roz-

rywki jest swoistego rodzaju rewolucją datującą się na lata 60. XX wieku 

(Charles Wright). Rozrywka ma na celu redukowanie napięcia tak u indy-

widualnego odbiorcy jak i w całym społeczeństwie czy grupie odbiorców. 

Należące do rozrywki gry, zabawy, konkursy służą relaksowi i odprężeniu. 

Są też skutecznym środkiem przyciągania uwagi i, żeby tak powiedzieć, 

czynienia sobie wiernych danego medium. 

Za główną funkcję mediów uważa się ich charakter informacyjny. Media 

publiczne, jak nic innego, dostarczają informacji o wydarzeniach i stanie 

rzeczy począwszy od społeczności lokalnych, poprzez kraj, a na świecie 

skończywszy. Informacja ma także ogromny związek z polityką. Ważny jest 

też jej aspekt rozwojowy, a tu przede wszystkim dostarczanie wiedzy na 

temat wszelkich innowacji i rozwoju w różnych dziedzinach kulturowych. 

Media odpowiadają za nurty interpretacji wydarzeń i zjawisk społecz-

nych i kulturowych. Podawane informacje stanowią poniekąd jedynie bazę 

do przychodzącej później nadbudowy interpretacyjnej. Działalność ta kon-

centruje się głównie na wyjaśnianiu i komentowaniu danych treści infor-

macyjnych. Taka funkcja ma oczywiście bezpośredni wpływ na kształto-

wanie się opinii publicznej, wpływanie na odpowiednio wykreowane lub 

w szczególny sposób promowane normy, autorytety, oceny wydarzeń. 
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Niewątpliwie, interpretacja ma także znaczenie socjalizujące – obierając 

sobie odpowiedniego odbiorcę tworzy grupę tożsamościową, podlegającą 

niekiedy różnym działaniom społecznym. Polaryzacja opinii ma prowadzić 

do uzyskiwania społecznego, politycznego, kulturowego konsensusu. Kon-

sensus ten krystalizowany jest często poprzez wybór i eksploatację odpo-

wiednich autorytetów, które w konsekwencji kreują lub stwarzają opinię 

publiczną wykraczającą poza mass media. 

Funkcja kulturowa odnosi się w jak najszerszym stopniu do kultury bę-

dącej zarówno źródłem mediów jak i ich adresatem. Kultura manifestuje 

się przez różnego rodzaju wytwory, które tworzą w rezultacie dominujące 

wzorce kulturowe, a także – co bardzo istotne – występujące wobec nich 

jako sprzeciw lub krytyka, subkultury. W taki sposób media wywołują 

wrażenie wolności i niezależności, a w istocie – jak powiedziałby M. Fou-

cault – wprowadzają omnipotentne działanie dyskursu władzy-wiedzy. 

Tworzenie, podtrzymywanie, podkreślanie wartości kulturowych prowa-

dzi do przekonania, że są one słuszne lub nawet jedyne. Nawet jeśli me-

dialnie spreparowana kultura odnosi się do aktualnych – lub modnych – 

poglądów, np. do promowanie wielokulturowości – to można mieć przeko-

nanie, że w istocie mediatyzacja wytwarza pewne przeciwstawne stanowi-

ska, by wytworzyć dyskusję, której efektem będzie ustalenie normatywno-

ści nie tyle najsłuszniejszej, co najbardziej popularnej lub najliczniej repre-

zentowanej. 

Dodatkową funkcją mass mediów jest działalność mobilizująca w sferze 

wszelkiego typu kampanii publicznych, od politycznych po religijne. Naj-

bardziej powszechną formą tej funkcji medialnej jest reklama, która odno-

sząc się do pozostałych wyznaczników tworzy opis produktu ze względu 

na informacje, interpretacje, kulturę i rozrywkę. 

Ciekawą z punktu widzenia kulturoznawstwa charakterystyką mediów 

publicznych jest ich charakter normatywny. Normatywność zahacza zaś 

o teorię społeczną, psychologię tłumu oraz etykę. Zważywszy na fakt 

kształtowania przez media opinii – czyli na ich charakter normatywny 

(w sensie: kreujący normy) właśnie – można założyć tezę, że media odpo-
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wiedzialne są za ogólne postrzeganie i ocenę rzeczywistości. Ocena ta jest 

jedynie w niewielkim stopniu oryginalna i indywidualna – czy obiektywna 

po prostu – ma raczej charakter opresywny i kolektywny. Pojawia się w 

tym aspekcie także inny wyznacznik, obejmujący już bezpośrednio, moral-

ność mediów. Jest to ich aspekt dysfunkcyjny. Dysfunkcja narkotyzująca - 

termin użyty przez Mertona i Lazarsfelda już w 1948 roku - odnosi się do 

kreowanego przez media powszechnego, społecznego stanu apatii. Od-

biorca treści medialnych ma przekonanie, że poprzez informację, jaką do-

starczana jest mu bezpośrednio za pomocą środków masowego przekazu – 

bierze udział w życiu danego społeczeństwa czy globalnie pojętego gatun-

ku. Nic bardziej mylnego. Apatia wynikająca z dysfunkcji narkotyzującej 

mediów prowadzi do atrofii działalności jednostki i kreuje całe masy pod-

miotów pasywnych kulturowo, podmiotów, które pozostając w przekona-

niu o swoim aktywnym udziale w życiu społeczno-kulturowym, są w isto-

cie bytami wprost wyjętymi z platońskiej jaskini. 

Uwaga ta otwiera nas obecnie na zasadnicze pytanie: jaka jest moral-

ność mediów, jaka jest ich istotna odpowiedzialność i jak media wpływają 

na podmiotowe formułowanie/wcielanie w życie zasad etycznych? 

Etyka a (medialna) współczesność 

Etyka dziennikarska – lub szerzej pojmowana etyka mediów – zależna 

jest od dwóch aspektów: 1) moralności dziennikarzy (lub twórców me-

dialnych) i 2) mediów jako takich (w rozumieniu np. danej stacji telewizyj-

nej, portalu internetowego, rozgłośni radiowej, danego periodyku druko-

wanego). Jasne staje się od razu, że te dwa pola zakresowe nie koniecznie 

muszą się ze sobą pokrywać. Elementem decyzyjnym jest – jakkolwiek 

zabrzmiałoby to ordynarnie – kontekst finansowy. Praca jako jeden z pod-

stawowych elementów funkcjonowania jednostki w społeczeństwie stała 

się wyznacznikiem na tyle obszernym, że zagadnienie zgodności wykony-

wanego zawodu z indywidualną normatywnością czy światopoglądem nie 

jest, delikatnie mówiąc, eksponowane. Zależność jaka charakteryzuje na-

dawcę komunikatu medialnego, medium i odbiorcę tego komunikatu ule-
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gła zachwianiu ze względu na autentycznie wyznawane wartości i uzależ-

niła się od czynników ekonomicznych. Wojciech Słomski, w swoim opra-

cowaniu tematu pisze słusznie: „Dziennikarz jest często zmuszony iść na 

kompromis w zakresie oceny faktów lub zajmować się tematami, które za 

istotne uważa nie on sam, lecz zatrudniająca go redakcja. Zwykle też mate-

riał dostarczany do redakcji przez dziennikarzy jest poddawany selekcji 

i obróbce przez wyspecjalizowane zespoły pracowników medialnych (me-

dia workers), skutkiem czego do odbiorcy przekazu medialnego trafia je-

dynie niewielki fragment informacji, do których zdołał dotrzeć i które zdo-

łał zarejestrować dziennikarz. Stąd niesłuszne byłoby obarczanie dzienni-

karzy całą odpowiedzialnością za sposób, w jaki funkcjonują współczesne 

media” [Słomski, 2009: 309]. 

W tej sytuacji należy zastanowić się jakie czynniki powinny kreować 

współczesne media i współczesnego dziennikarza? Inaczej mówiąc: jakim 

etycznym kodeksem, jaką normatywnością, jaką moralną klasyfikacją po-

winien on kierować się w swojej pracy? 

Wydaje się, że słuszne byłoby określenie odpowiednich relacji wiążą-

cych dziennikarza i pracodawcę, wyznaczyć odpowiednie zasady funkcjo-

nowania takiej symbiozy, zasady oparte o ogólnie respektowane normy 

etyczne właśnie. Jest to zadanie niełatwe ze względu na wspomniany wy-

żej element ekonomiczny lub, mówiąc inaczej, tzw. czynnik wolnego rynku, 

czynnik kapitalistyczny. Idealnym przykładem rozwiązującym ten problem 

są media internetowe, które trafiając dziś do największej liczby odbiorców, 

obarczają ich odpowiedzialnością za przekazywaną treść oraz umożliwiają 

zobiektywizowaną, wolną reakcję następującą w czasie rzeczywistym. 

Problem polega na tym, że istnienie w sieci np. prywatnych blogów opinio-

twórczych nie przynosi korzyści materialnych (lub tylko w niewielkim 

stopniu). 

Media publiczne powinny – i wydaje się, że każdy wyrazi co do tego sta-

nowiska uznanie – kierować się zasadą wolności, obiektywizmu i prawdy. 

Jeśli nawet informacje przekazywane przez dziennikarzy są w istocie in-

formacjami prawdziwymi, to ich interpretacja – jak wykazaliśmy to wyżej 
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– może być już naznaczona odpowiednim wpływem zewnętrznym. Tak 

więc prawda przekazu medialnego nie jest jednoznaczna z jej obiektywiza-

cją, a wolność wyboru tematu i jego przedstawienia niekiedy może nawet 

wykluczać się z zasadą budowania i utrzymywania jak największej liczby 

odbiorców. Dodatkowym elementem utrudniającym obiektywizację me-

diów jest – wskazywane przez Ryszarda Kapuścińskiego – zjawisko kon-

centracji koncernów medialnych. Nawet jeśli przedstawione informacje są 

zgodne z rzeczywistością, to sposób ich przedstawienia – i to w szerokim 

kontekście dziennikarskim – zostaje uprzedmiotowiony względem czynni-

ka zewnętrznego. Nie ma wątpliwości, że czynnik ten kieruje się wyłącznie 

zyskiem dlatego też obecnie mają miejsce sytuacje poniekąd kuriozalne, to 

jest takie, w których jeden właściciel skupia w swoich rękach środki prze-

kazu medialnego nie tylko wobec siebie komplementarne, ale także 

sprzeczne czy wykluczające się. Sytuacja taka nie służy jednak obiektywi-

zacji, ale dehumanizacji, instrumentalnego potraktowania odbiorcy wy-

łącznie jako źródła dochodu. 

Zasada prawdy przekazu dziennikarskiego jest zasadą naczelną. Obec-

nie jednak dostrzega się przejawy świadomego przesycania treści praw-

dziwościowych. W niektórych programach rozrywkowych, np. typu reality 

show, przekaz oparty jest na zasadzie pokazywania wyłącznie prawdy. 

Oczywiste jest jednak, że przedstawione wydarzenia opierają się także na 

scenariuszu i prawie nigdy nie są efektem rzeczywistego stanu rzeczy. 

Pokazywana „prawda” jest więc jej przeciwieństwem, choć nie jest fałszem 

– wzmaga się tu czynnik szoku, zaskoczenia, często opierając się na wulga-

ryzacji zachowań i sytuacji. Przykładowo: pokazywana w jednym z amery-

kańskich reality show scena porodu ma wywołać w odbiorcy wrażenie 

partycypacji w najbardziej intymnych, prawdziwych wydarzeniach przed-

stawianej rodziny. Tymczasem oczywiste jest, że poród ten, nawet jeśli 

odbywa się rzeczywiście, jest porodem w jakimś sensie teatralnym, wy-

kreowanym, podległym zasadom oglądalności. Postać matki jest właściwie 

aktorką, która rzeczywiście rodząc dziecko, przestaje być jedynie kobietą i 
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ulega planowi, scenariuszowi, charakteryzacji. Inaczej mówiąc: przedsta-

wione wydarzenie nie jest prawdą, jest prawdziwościową kreacją. 

Przedstawiony wyżej przykład wprowadza nas w zagadnienie funkcji 

mediów, ich zadania w oparciu lub bez wpływu etyki. Chodzi tu o problem 

tzw. misji. Media prywatne opierają swoje istnienie i funkcje na zysku. Jako 

takie stanowią instytucję, której głównym, a niekiedy jedynym celem jest 

przynoszenie dochodów. Jeśli zaś idzie o media publiczne, dotowane przez 

państwo z podatków publicznych (abonamentu), opierają się one – lub 

powinny się opierać – na zakładanej odgórnie misji. Misja ta rozumiana 

jest jako łączenie elementów informacyjnych, kulturowych i rozrywko-

wych na wysokim poziomie. Coraz częściej jednak zdarza się, że wzorem 

nadawców prywatnych, jako, że chodzi tu głównie o telewizję, misja obniża 

swoje standardy i staje się w rezultacie tworem kierującym się pod wzglę-

dem zadań i celów charakterem mediów prywatnych. 

Tak przedstawiona sytuacja stawia pod znakiem zapytania istotę rze-

czywistego zachowania misji mediów. Jeżeli bowiem pewne wyższe cele – 

takie jak kreowanie i przedstawianie (prezentowanie) kultury, rzetelna 

i prawdziwa informacja, kompetentny komentarz itd. – zostają zastąpione 

przez cel ekonomiczny, to media nie mają prawa odwoływać się do etyki 

kształtującej normy, a przyznać powinny, że mają charakter poza etyczny. 

To jednak nie leży w interesie mediów i dlatego z jednej strony twierdzić 

one będą, że spełniają misję (stoją na straży wspólnego dobra), a z drugiej 

dążyć do generowania zysków, jako należnych im gratyfikacji za wykony-

waną pracę. Taka postawa zaś jest w oczywisty sposób etycznie niesto-

sowna. 

Czy oznacza to, że media powinny wyrzec się misji lub przyznać, że jej 

nie spełniają? Z punktu widzenia potrzeb społecznych, a także ze względu 

na globalny charakter mediów, sytuacja, w której media rezygnują z misji 

byłaby sytuacją groźną i niepożądaną. Niemniej jednak narzucanie stano-

wiska etycznego mediom – czy to publicznym, czy prywatnym – może być 

odebrane jako ograniczanie wolności tych mediów. Stąd najkorzystniejszą 

sytuacją byłoby powoływanie wewnętrznych organów o charakterze audy-
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tu, które w oparciu o opinię niezależnych, obiektywnych autorytetów sta-

rałyby się wpływać na utrzymanie wysokiego poziomu etycznego – np. 

przez wspieranie podstawowych wartości takich jak godność, równość, 

wolność, tolerancja, etc. - w mediach. Pozostaje tylko pytanie: jaka etyka 

powinna stać się częścią mediów współczesnych, albo inaczej: w jaki spo-

sób media współczesne mogłyby współdziałać z zasadną dla nich nowo-

czesną etyką? 

Summary 

The author discusses the history of the media and their functions. Then he 

examines the ethical aspects of their operation. Finally, he wonders what 

factors should create modern media and a modern journalist.  
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