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1 Czasem mo na spotka  wypowiedzi traktuj ce teologi  rodków spo ecznego przekazu oraz teologi  me-

diów jako dwie ró ne subdyscypliny, nie jest to jednak rozumienie powszechne. Por. Czym jest teologia mediów? 

– sonda naukowa, wypowied  prof. Walerego Pisarka, „Kultura–Media–Teologia” 2015, nr 20, http://kmt.uksw.

edu.pl/sonda-teologia-mediow-artykul [dost p: 04.11.2015], s. 33–34. Wi cej na temat relacji i odniesie  mi dzy 

Artyku  nale y postrzega  jako kontynuacj  

metodologicznych rozwa a  podj tych 

w ramach cyklu „To samo  nauk o mediach” 

w publikacji pt. Teologia i nauki o mediach: 

interdyscyplinarno  jako p aszczyzna wspól-

nej reß eksji naukowej o rodkach spo ecznego 

przekazu [„SM” 1(64)].

Celem niniejszego tekstu jest znalezienie od-

powiedzi na nast puj ce pytania: Czy teologia 

i nauki o mediach maj  pewne wspólne p asz-

czyzny i obszary zainteresowania? Czy mo na 

mówi  o powstaniu nowej subdyscypliny nauk 

teologicznych, b d cej zarazem subdyscyplin  

nauk o mediach, czyli o teologii rodków spo-

ecznego przekazu? Jaka jest relacja teologii 

rodków spo ecznego przekazu do teologii ko-

munikacji oraz nauk o komunikowaniu?

Autorzy poddadz  analizie dost pne akty 

prawne, dokumenty urz dowe, dokumenty Ko-

cio a oraz opracowania po wi cone metodolo-

gii nauk o mediach i nauk teologicznych. Od-

wo aj  si  tak e do wyników w asnych, wcze-

niejszych bada  w tym zakresie i przedstawi  

je w formie syntezy. Autorzy zaproponuj  rów-

nie  nowe uj cie przedmiotu materialnego teo-

logii mediów, jak równie  poszerzenie jej para-

dygmatu badawczego o zagadnienia zwi zane 

z komunikacj  jako procesem. 

Na podstawie wcze niejszych bada  au-

torów przyj to hipotez , e teologia rodków 

spo ecznego przekazu jest samodzieln  sub-

dyscyplin  teologiczn  maj c  interdyscypli-

narny charakter i usytuowan  na styku nauk 

o mediach i nauk teologicznych. Mo na zatem 

traktowa  j  równie  jako subdyscyplin  nauk 

o mediach. 

W artykule autorzy u ywaj  zamiennie wy-

ra e  „teologia rodków spo ecznego przeka-

zu” i „teologia mediów”, traktuj c je jako rów-

nowa ne1. Formu uj  tak e postulat po czenia 

teologii mediów i teologii komunikacji w jedn  

spójn  subdyscyplin  naukow  – teologi  me-

diów i komunikacji.

Dotychczasowe koncepcje teologii 
mediów 
Gdzie nale y szuka  pocz tków teologii rod-

ków spo ecznego przekazu jako osobnej sub-
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spotykanymi w terminologii teologicznej wyra eniami „narz dzia komunikowania spo ecznego”, „ rodki komu-

nikowania spo ecznego” oraz „mass media” zob. L. Mazzei, Chiesa e comunicazione. I mass media della Santa 

Sede, Roma 1997, s. 13–24.
2 Szczegó ow  panoram  zmian stosunku Ko cio a do mediów oraz rozwój reß eksji Ko cio a nad rodkami 

przekazu zob. K. Pokorna-Ignatowicz, Ko ció  w wiecie mediów. Historia–dokumenty–dylematy, Kraków 2002. 

Bardziej ca o ciow  wizj  obejmuj c  tak e pontyÞ kat i my l medialn  Benedykta XVI, a  do rozpocz cia pontyÞ -

katu papie a Franciszka zob. G. cicki, Ko ció  a media [w:] M. Przybysz, T. Wielebski, Media w duszpasterstwie, 

Warszawa 2014, s. 143–167. Analiz  nauczania papie a Franciszka na temat mediów zob. A. Adamski, K. Kwasik, 

rodki spo ecznego przekazu: narz dzie g oszenia Ewangelii czy teren misyjny? O wizji mediów wed ug papie a 

Franciszka [w:] Duszpasterstwo w wietle nauczania papie a Franciszka, red. D. Lipiec, Lublin 2015, s. 145–161.
3 Por. J. Plis, Ko ció  wobec dost pu mniejszo ci etnicznych do rodków spo ecznego przekazu [w:] Ksi ka 

i czytelnik w grupach etnicznych, red. A. Skrzypczak, Warszawa 1991, s. 28.
4 Por. A. Je , Jezus Chrystus w kontek cie ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002, s. 136–137.
5 Por. K. Pokorna-Ignatowicz, Ko ció  w wiecie mediów…, dz. cyt., s. 139.
6 Por. J. Plis, Ko ció  wobec dost pu…, dz. cyt., s. 28.
7 Por. M. McLuhan, The Medium and the Light. Reß ections on religion, ed. E. McLuhan, J. Szklarek, 1999, s. 33.
8 Mi dzy innymi: E. Baragli i in., La Chiesa e i mass media, Roma 1968; ten e, Gli strumenti della comuni-

dyscypliny nauk teologicznych? Wydaje si , 

e ju  podczas obrad Soboru Watyka skiego 

II dekret Inter miriÞ ca sta  si  wa nym g osem 

Ko cio a wobec rosn cej roli mediów w wie-

cie. G osem, który jasno dawa  do zrozumienia, 

e czasy, gdy Ko ció  patrzy  na media z nieuf-

no ci  i rezerw  nale  ju  do przesz o ci2. Jed-

nak niektórzy biskupi francuscy krytykowali ów 

dekret, dopatruj c si  w nim braku tre ci teolo-

gicznych. Krytyka szybko zyska a popularno  

w Europie Zachodniej, pó niej przenios a si  

do USA i Kanady. Odnios a jednak pozytywne 

skutki, stworzy a bowiem p aszczyzn  dyskusji 

i formu owania pogl dów. Jej efekty znalaz y 

odzwierciedlenie w instrukcji duszpasterskiej 

Communio et progressio (1971), zawieraj cej 

liczne w tki teologiczne odnosz ce si  do teolo-

gii komunikacji i mediów3. Jak powszechnie si  

uwa a, instrukcja Communio et progressio jest 

bardziej teologiczna i pozytywna w swej wymo-

wie ni  dekret soborowy. Uwzgl dnia bowiem 

wspomnian  krytyk  tego  dekretu i nie ograni-

cza si  jedynie do duszpasterskiego i etycznego 

dowarto ciowania mediów, ale daje teologiczne 

podstawy fenomenu komunikacji (wychodz c 

poza ograniczanie jej tylko do zjawiska spo ecz-

no-kulturowego)4. Zdaniem Katarzyny Pokornej- 

-Ignatowicz w zasadzie dopiero ca y dorobek 

my li soborowej, po czony z Communio et pro-

gressio, daje podstaw  do stwierdzenia, e tema-

tyka rodków przekazu zosta a w pe ni w czona 

do bada  teologicznych5. 

Do bardziej znanych teologów zajmuj cych 

si  zagadnieniem przekazu spo ecznego nale  

m.in. Amédée Ayfre, Louis Delluc, Julia Epstein, 

André Malraux, Raimon Panikkar, Roberto Espo-

sito, Silvio Sassi, John Witherspoon Mole, Jesús 

Iribarren6. Na pewno nale y tu równie  przywo a  

nazwiska Waltera Jacksona Onga czy Paula A. So-

ukupa. Zafascynowany odniesieniami nauczania 

Ko cio a do mediów by  tak e Marshall McLu-

han, za  wiadectwo tej fascynacji zachowa o si  

w jego korespondencji m.in. z Walterem Jackso-

nem Ongiem, Johnem Witherspoonem Mole’em, 

Johnem Culkinem czy Pierre’m Babinem7.

Jednym ze zwolenników wyodr bnienia si  

teologii rodków spo ecznego przekazu jako 

specyÞ cznego pola teologicznych rozwa a  

by  w oski jezuita Enrico Baragli. Ju  w czasie 

trwania obrad Soboru Watyka skiego II dawa  

on wyraz swej fascynacji podej ciem Ko cio a 

do mediów zaprezentowanym w dekrecie Inter 

miriÞ ca. Wiele z jego publikacji, równie  pó -

niejszych, jest wyrazem intensywnych bada  

obszaru le cego na styku teologii i naukowej 

reß eksji nad rodkami przekazu8. W 1970 roku 
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na amach dwutygodnika „La Civilta Cattolica” 

opublikowa  artyku  pt. Verso una teologia degli 

strumenti di comunicazione soziale (W kierunku 

teologii rodków spo ecznego przekazu)9, w któ-

rym streszcza dotychczasowe kierunki rozwa a  

teologów w tym zakresie, ale te  kre li odwa ne 

perspektywy, widz c sens rozwoju nowej sub-

dyscypliny teologicznej, któr  nazywa „teologi  

narz dzi komunikowania spo ecznego”. 

Kolejnym istotnym przypomnieniem wy-

daje si  zaakcentowanie znaczenia soborowej 

inspiracji teologi  rzeczywisto ci ziemskich, 

cz c  si  z teologi  znaków czasu10. Rozwój 

mediów we wspó czesnym wiecie, a g ównie 

ewolucja ich znaczenia i warto ci w aktualnej 

cywilizacji, stanowi y jeden z wa niejszych 

tematów nauczania Soboru Watyka skiego II 

(1962–1965), czego wiadectwem by  po wi -

cony im (uchwalony jako jeden z pierwszych) 

osobny dokument zatytu owany Dekret inter 

miriÞ ca (O rodkach spo ecznego przekazywa-

nia my li) (1963).

Obecnie reß eksja naukowa na temat wspól-

nych odniesie  i relacji mi dzy religi , media-

mi i kultur  jest podejmowana w wielu o rod-

kach naukowych na ca ym wiecie, i to nie tyl-

ko w kr gach rzymskokatolickich11. Przy czym 

trzeba zauwa y , e nie zawsze jest to reß eksja 

o charakterze teologicznym – czasem jest zna-

cz co interdyscyplinarna, ale bli sza religio-

znawstwu czy socjologii religii. Metodologia 

nauk teologicznych ma swoje specyÞ czne wy-

mogi, bez spe nienia których nie mo na w ogó-

le mówi  o reß eksji teologicznej. W ród o rod-

ków naukowych na Zachodzie, podejmuj cych 

w licznych badaniach i publikacjach tematyk  

relacji na linii religia (teologia)–media–kultura, 

mo na by wymieni  przyk adowo Center for 

Media, Religion and Culture na University of 

Colorado Boulder12, University of Chester13 czy 

School of Divinity, dzia aj c  na University 

of  Edinburgh14. Na gruncie teologii katolickiej 

podobna reß eksja jest podejmowana na Univer-

sity of Malta15.

Wspó cze nie mo na spotka  ró ne kon-

cepcje teologii rodków spo ecznego przekazu. 

Cz  badaczy (zw aszcza na zachodzie Euro-

py) bardziej sk ania si  ku koncepcji rozwijania 

cazione sociale nel Concilio Vaticano 2, Roma 1963; ten e, Comunicazione, comunione e Chiesa, Roma 1973; 

ten e, Comunicazione e pastorale: sociologia pastorale degli strumenti della comunicazione sociale, Roma 1974; 

ten e, Informazione, dialogo, opinione pubblica nella Chiesa, Roma 1972; ten e, Corso sociologico-pastorale 

sugli strumenti della comunicazione sociale, Roma 1967. 
9 E. Baragli, Verso una teologia degli strumenti di comunicazione soziale, “La Civilta Cattolica” 1970 (121), 

nr 2876, s. 141–150. T umaczenie artyku u na j zyk polski zob. ten e, W kierunku teologii rodków spo ecznego 

przekazu, „Teologia w Polsce” 1987, nr 19, s. 4–16.
10 Por. J. Lewandowski, Teologia rzeczywisto ci ziemskich, „ Collectanea Theologica” 1999, nr 3 (69), s. 71–84.
11 Mo na tu zauwa y  ekumeniczny charakter i walory teologii rodków przekazu.
12 Jest to instytucja zajmuj ca si  badaniem relacji mi dzy mediami i religi . Badania maj  charakter dys-

cyplinarny, ich celem jest zdobywanie wiedzy na temat tego, jak media i religia wzajemnie oddzia uj  na siebie 

oraz na wspó czesn  kultur . Wi cej zob. na stronie internetowej Centrum: http://cmrc.colorado.edu/ [dost p: 

21.10.2015].
13 Uniwersytet prowadzi studia MA na kierunku teologia, media i komunikacja, wi cej zob. http://www.che-

ster.ac.uk/node/15473 [dost p: 21.10.2015].
14 W ramach dzia ania School of Divinity by  realizowany projekt „Media & Theology”, wi cej zob. http://

www.ed.ac.uk/divinity/research/projects/media-theology [dost p: 21.10.2015].
15 Tutaj nale y wymieni  zw aszcza publikacje J. Borga i C.M. Sultany, np. J. Borg, M.A. Lauri, Paradigm 

shifts in the teachings of the Catholic church about media education, “Global Media Journal – Polish edition” 

2012, nr 1 (9), s. 1–20; J. Borg, C.M. Sultana, Communicating faith through the legacy media. Theological re-

ß ections and pastoral implication, “Kultura–Media–Teologia” 2015, nr 20, http://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/

kmt_2015_20_Borg_Sultana_1.pdf [dost p: 02.11.2015], s. 9–24.
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teologii komunikacji, cz  teologów chce wi-

dzie  teologi  mediów jako podporz dkowan  

innym subdyscyplinom nauk teologicznych. 

Istnieje te  silna tendencja patrzenia na ni  jako 

na autonomiczn  subdyscyplin  naukow , cha-

rakteryzuj c  si  w asnym, odr bnym przed-

miotem formalnym i materialnym oraz pewn  

specyÞ k  metod i podej cia badawczego. 

Niektóre koncepcje teologii rodków spo-

ecznego przekazu klasyÞ kuj  j  i ujmuj  jako 

cz  teologii kultury. W tym duchu wypowia-

da si  II Polski Synod Plenarny, który reß ek-

sj  nad mass mediami i ich rol  zawar  w tym 

samym dokumencie, co reß eksj  nad szeroko 

rozumian  kultur . Przy czym tytu  tego doku-

mentu: Ewangelizacja kultury i rodków spo-

ecznego przekazu sugeruje raczej, e kultura 

i media s  obszarami pracy ewangelizacyjnej, 

a niekoniecznie miejscami teologicznymi (loci 

theologici)16.

Teologi  mediów jako cz  teologii kultu-

ry widzi Henryk Seweryniak (UKSW), który 

przedstawi  najpe niejsz , wieloaspektow  re-

ß eksj  metodologiczn  ukazuj c  teologi  me-

diów nie tylko w odniesieniu do innych dyscy-

plin teologicznych, ale tak e precyzuj c  przed-

miot i zakres bada 17. Badacz przypomnia , e 

media mog  i powinny by  narz dziem ewan-

gelizacji, ale reß eksja teologiczna w zakresie 

teologii rodków spo ecznego przekazu musi 

uwzgl dnia  równie  inne aspekty i skompli-

kowane zagadnienia wynikaj ce z rozwoju no-

wych mediów. Podobne stanowisko prezentuje 

równie  Witold Kawecki (UKSW). Zwraca on 

uwag  przede wszystkim na zjawisko komuni-

kacji wizualnej, jako cech  charakterystyczn  

wspó czesnej kultury; postuluje wi c rozwija-

nie bada  teologicznych dotycz cych obrazów, 

a wi c w konsekwencji – tak e ikonicznych 

przekazów medialnych. Wylicza tak e kolejne 

subdyscypliny teologiczne, a mianowicie teo-

logi  kultury wizualnej, teologi  pi kna oraz 

teologi  obrazu elektronicznego18. 

W nurcie bada  teologicznych nad wizualno-

ci  znalaz y si  próby u ci lenia i okre lenia kwe-

stii miejsc teologicznych mi dzy innymi w Þ lmie 

i telewizji, a wi c w mediach masowych19. 

Istniej  równie  propozycje, by teologi  

mediów traktowa  nie tyle jako samodzieln  

dyscyplin  naukow , ile raczej jako teologiczn  

reß eksj  nad komunikowaniem masowym i po-

traktowa  j , podobnie jak teologi  cia a, mi o-

ci, rodziny etc.20 Zbli one stanowisko prezen-

tuje m.in. Karol Klauza (KUL), teolog podej-

muj cy problematyk  medialn  i podkre laj cy 

znaczenie zagadnie  medialnych dla rozma-

itych teologicznych dyscyplin naukowych (nie 

tylko teologii fundamentalnej, dogmatycznej, 

lecz równie  teologii ascetycznej i mistycznej), 

ale g ównie teologii pastoralnej21. U ywa on 

raczej okre lenia „mass mediologia teologicz-

na” czy te  „teologiczny namys  nad komuni-

16 Por. Ewangelizacja kultury i rodków spo ecznego przekazu [w:] II Polski Synod Plenarny (1991–1999), 

Pozna  2001, s. 101–124.
17 Zob. H. Seweryniak, Teologie na „progu domu”, „Kultura–Media–Teologia” 2010, nr 1, http://kmt.uksw.

edu.pl/media/pdf/kmt_2010_1_seweryniak.pdf [dost p: 02.11.2015], ss. 11–12, 15–17.
18 Zob. W. Kawecki, Wizualno  kultury i teologii [w:] Kultura wizualna – teologia wizualna, red. W. Ka-

wecki, J.S. Wojciechowski, D. ukowska-Gardzi ska, Warszawa 2011, ss. 15, 19, 23–25; ten e, Czym jest locus 

theologicus kultury wizualnej? [w:] Wierzy  i widzie , red. K. Flader i in., Sandomierz 2013, ss. 33, 35, 40.
19 Zob. D. Jaszewska, Locus theologicus w Þ lmie jako kategoria interdyscyplinarna. Mi dzy teologi  a kultu-

roznawstwem [w:] Miejsca teologiczne w kulturze wizualnej, Kraków–Warszawa 2013, s. 103–164; W. Kawecki, 

Telewizja jako miejsce teologiczne [w:] tam e, s. 165–216.
20 Por. M. Laskowska, Media i teologia. Kierunki bada  teologicznych w uj ciu Magisterium Ko cio a, „Teo-

logia Praktyczna” 2013, nr 14, s. 142–143.
21 Zob. K. Klauza, Eklezjogenetyczna funkcja rodków spo ecznego przekazu [w:] Ko ció  a rodki spo eczne-

go przekazu, red. J. Chrapek, Warszawa 1990, s. 162.
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kowaniem masowym”22. Za fundamentalny 

przedmiot bada  teologii rodków spo ecznego 

przekazu uzna  reß eksj  „nad skuteczno ci  

mass mediów w budowaniu historiozbawczej 

rzeczywisto ci”23. Lubelski teolog szczególnie 

zaakcentowa  konieczno  bada  „wspólnoto-

twórczej funkcji przekazu informacji i wymia-

ny warto ci zbawczych”24, a wi c zaakcentowa  

znaczenie mediów w dziele tworzenia rzeczy-

wisto ci Ko cio a25. W reß eksji Klauzy mo na 

wyra nie dostrzec silne podkre lenie integra-

cyjnej funkcji mediów g ównie w aspekcie reli-

gijnym, zwi zanym z misj  Ko cio a. 

Za o yciel i pierwszy dyrektor Instytutu 

Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wy-

dziale Teologicznym UKSW, ks. prof. dr hab. 

Antoni Lewek (1940–2010)26 ujmowa  teologi  

rodków przekazu w kontek cie zada  ewan-

gelizacyjnych, co wolno uzna  za czenie 

i wyprowadzanie teologii mediów z teologii 

praktycznej, której przedmiotem jest „dzia al-

no  zbawcza Ko cio a jako wspólnoty ludu 

Bo ego”27. Lewek postulowa  wi c, by teologi  

rodków przekazu „umiejscowi  w ramach teo-

logii praktycznej, obok takich dyscyplin szcze-

gó owych, jak teologia katechezy czy teologia 

kaznodziejstwa lub w ramach teologii ewan-

gelizacji”28. Za przedmiot materialny teologii 

rodków spo ecznego przekazu uwa a  „proces 

komunikowania or dzia zbawczego Chrystusa 

za pomoc  mediów masowych”29. Przypomina  

dwa wymiary komunikowania (bosko-ludzkie 

i mi dzyludzkie), którego ostatecznym celem 

jest zbawienie rozumiane jako wspólnota ludzi 

z Bogiem i mi dzy sob , a dokonuj ce si  bez-

po rednio w komunii z Bogiem oraz po rednio 

– dzi ki zbawczemu po rednictwu Ko cio a 

stosuj cemu obecnie coraz szerzej komuniko-

wanie medialne. Przedmiotem formalnym we-

d ug Lewka jest odmienno  i specyÞ ka trzech 

form ewangelizacji, a wi c teologii katechezy, 

kaznodziejstwa i rodków przekazu30. Za o y-

ciel IEMiD-u szed  zatem w stron  rozumienia 

teologii rodków spo ecznego przekazu jako 

samodzielnej subdyscypliny nauk teologicz-

nych, cho  by  bardzo skupiony na rozpatry-

waniu mediów w aspekcie ich funkcji ewan-

gelizacyjnej31.

Do wyja nienia pozostaje relacja mi dzy 

teologi  rodków przekazu a teologi  komuni-

kacji. Precyzuj c przedmiot teologii rodków 

spo ecznego przekazu, nale y tak e oddzieli  j  

od teologii komunikacji. Ta bowiem obejmuje 

swym zakresem reß eksj  teologiczn  dotycz c  

wszelkich procesów komunikacyjnych, a wi c 

medialnych oraz pozamedialnych – bezpo red-

nich (interpersonalnych) albo interpersonalnych, 

realizowanych za pomoc  urz dze  komunika-

cyjnych. W zakresie bezpo redniej komuni-

kacji interpersonalnej nale a oby wyró ni  

komunikacj  indywidualn  oraz zbiorow , 

realizowan  bez po rednictwa mediów, jak 

22 Por. K. Klauza, Wnioski z „Aetatis novae” [w:] Mediokracja w Polsce, red. I. Skubi , Cz stochowa 2008, 

s. 72.
23 K. Klauza, Eklezjogenetyczna funkcja…, dz. cyt., s. 161.
24 Tam e, s. 163.
25 Zob. tam e. 
26 Por. K. Marcy ski, BiograÞ a ks. Profesora Antoniego Lewka [w:] Media na prze omie. Dziennikarstwo, 

kaznodziejstwo, edukacja medialna. p. Ksi dz Profesor Antoni Lewek (1940–2010). Ksi ga Pami tkowa, red. 

K. Marcy ski, J. Szaniawski, ks. J. Twardy, Warszawa 2011, s. 37. 
27 R. Kami ski, To samo  metodologiczna teologii pastoralnej [w:] Metodologia teologii praktycznej, red. 

W. Przyczyna, Kraków 2011, s. 39.
28 A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watyka skiego II, Katowice 1995, s. 114.
29 Tam e.
30 Tam e.
31 Por. A. Lewek, Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Warszawa 2003, s. 50–51.
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np. klasyczny wyk ad akademicki czy homilia. 

Dla teologii komunikacji fundamentaln  rzeczy-

wisto  stanowi Chrystus – Perfectus Commu-

nicator32. Istotnym zagadnieniem badawczym 

jest wi c kwestia komunikacji mi dzy Bogiem 

a cz owiekiem oraz wszelkimi rodzajami ko-

munikacji mi dzyludzkiej. Nieco inaczej przed-

stawia si  kwestia przedmiotu teologii mediów. 

Dzi  wielu zachodnich teologów sk ania si  

raczej do mówienia o teologii komunikacji ni  

o teologii mediów. Wydaje si  jednak, e jest 

to sp ycenie problemu. Niesie bowiem ze sob  

ryzyko skupienia si  na teoretycznych rozwa-

aniach przebiegu procesu komunikacji samego 

w sobie, przy marginalizowaniu aspektów pa-

storalnych, moralnych i etycznych bezpo rednio 

odnosz cych si  do roli mediów w komuniko-

waniu. Jest to jednak problem znacznie szerzy, 

wykraczaj cy poza ramy niniejszego artyku u. 

Jednak w najbli szej przysz o ci powinien on 

sta  si  przedmiotem pog bionych bada .

Owe analizy dobitnie ukazuj  potrzeb  wy-

odr bnienia oraz u ci lenia przedmiotu bada  

teologicznych w zakresie rodków spo eczne-

go przekazu. Powy ej omówione propozycje 

metodologiczne s  cenne, jednak nie mo na do 

ko ca si  z nimi zgodzi  w aspekcie niesamo-

dzielno ci teologii mediów. czenie jej z teo-

logi  praktyczn  jest logiczn  konsekwencj  

okre lonej, nowoczesnej wizji ewangelizacji, 

ale nie mo e stanowi  elementu powoduj ce-

go redukowanie teologii rodków spo ecznego 

przekazu wy cznie do roli subdyscypliny teo-

logii pastoralnej. Analogicznie, nie mo na si  

zgodzi  na ujmowanie teologii mediów jako 

subdyscypliny teologii kultury, której przed-

miotem s  równie  fenomeny kultury nieb -

d ce przekazami medialnymi. Do wyja nienia 

pozostaje równie  relacja mi dzy teologi  rod-

ków przekazu a teologi  komunikacji. Dlatego 

te , zdaniem autorów niniejszego artyku u, na-

le a oby tu rozwa y  postulat analogiczny do 

pojawiaj cego si  w polskiej nauce, by zmieni  

dotychczasow  nazw  „nauki o mediach” na 

„nauki o mediach i komunikacji spo ecznej”. 

Analogicznie, subdyscyplina teologiczna zaj-

muj ca si  reß eksj  nad mediami i komuni-

kacj  mog aby by  okre lana jako „teologia 

mediów i komunikacji”. Takie podej cie skut-

kowa oby ujednoliceniem reß eksji teologiczno-

-medioznawczej cz cej w harmonijn  ca o  

analiz  wszelkich zagadnie  zwi zanych z ko-

munikacj  oraz z mediami jako narz dziami 

komunikowania. Dotychczasowe oddzielanie 

problematyki komunikacji oraz rodków spo-

ecznego przekazu wydaje si  anachronizmem 

w dobie gwa townego rozwoju nowoczesnych 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

oraz nasilaj cego si  zjawiska mediatyzacji 

coraz wi kszych obszarów ycia spo ecze stw 

i jednostek.

Teologia mediów i komunikacji – 
aspekt metodologiczny
Podobnie jak nauki o mediach uzyska y auto-

nomi , tak równie  teologia mediów i komuni-

kacji sta a si  na drodze ewolucji autonomiczn  

nauk  teologiczn  maj c  swój specyÞ czny, 

odr bny przedmiot oraz okre lon  metod  i cel. 

Postulat traktowania teologii mediów i komu-

nikacji jako autonomicznej nauki teologicznej 

wynika przede wszystkim z konieczno ci do-

strzegania jej bardziej uniwersalnego charakte-

ru, niezaw onego tylko do reß eksji odnosz cej 

si  do ewangelizacji, katechizacji, integracji, 

a tak e badania wzajemnych relacji mi dzy 

religi , kultur , mediami oraz naukami o ko-

munikowaniu. Konieczno  rozwijania teologii 

mediów i komunikacji jako osobnej nauki sta-

nowi równie  intelektualne wyzwanie p yn ce 

32 Zob. A. Je , Jezus Chrystus…, dz. cyt., s. 196–205; R. Czekalski, Katecheza komunikacj  wiary, P ock 2006, 

s. 131–135. 
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z faktu niespotykanego dot d w historii ludzko-

ci rozwoju nowych technik komunikacyjnych, 

a w konsekwencji i nowych mediów tworz -

cych now , wirtualn  rzeczywisto . Rzeczy-

wisto  niejako alternatywn  wobec realnej 

i powoduj cej istotne przeobra enia kulturowe 

i cywilizacyjne, które stanowi  dla Ko cio a ko-

lejne wyzwanie ewangelizacyjne. Konieczno  

nad ania za owymi przemianami jest istotnym 

bod cem rozwijania nie tylko nauk o mediach, 

ale tak e pog biania reß eksji teologicznej do-

tycz cej rozmaitych przekazów medialnych. 

Klasyczna teologia, a nawet teologia pastoralna 

czy teologia ewangelizacji, nie zajmuje si  ana-

lizowaniem i badaniem przekazów medialnych 

w sposób tak profesjonalny, jak ma to na celu 

teologia rodków spo ecznego przekazu. 

Tradycyjny schemat metodologiczny zawie-

ra podzia  teologii na trzy podstawowe dzia y, 

a mianowicie teologi  pozytywn  (do której na-

le : biblistyka, patrologia i historia Ko cio a), 

teologi  systematyczn  (obejmuj c  teologi  

fundamentaln , teologi  dogmatyczn  i teolo-

gi  post powania, któr  tworz  teologia moral-

na oraz kanonistyka) oraz teologi  praktyczn , 

do której zalicza si  liturgik , katechetyk , teo-

logi  wiadectwa i teologi  pastoraln 33. 

W opinii autorów niniejszego artyku u nale-

a by na nowo zdeÞ niowa  przedmiot material-

ny teologii mediów i komunikacji. Okre lenie 

przedmiotu formalnego nie budzi w tpliwo ci: 

jest to reß eksja o Bogu, który objawia si  cz o-

wiekowi, oraz o mediach, jako rzeczywisto ci 

b d cej w relacji wobec Boga i ujmowanych 

sub ratione Dei34. Natomiast zdaniem autorów 

niniejszego opracowania przedmiotem mate-

rialnym teologii mediów jest proces komuni-

kowania (bezpo redniego, zapo redniczonego, 

a tak e zmediatyzowanego)35 oraz przekaz me-

dialny analizowany, interpretowany oraz oce-

niany w kontek cie Bo ego Objawienia oraz 

nauczania Ko cio a, a zw aszcza jego doktryny 

medialnej (tak e w odniesieniu i z uwzgl dnie-

niem wyników bada  medioznawczych). Takie 

podej cie ma charakter interdyscyplinarny, -

cz cy reß eksj  teologiczno-medialn  z analiz  

medioznawcz . Jest tak e realizacj  wyra one-

go wcze niej postulatu ujednolicenia reß eksji 

teologicznej na temat mediów i komunikacji 

jako procesu.

Wizja mediów jako rzeczywisto ci pozosta-

j cej w relacji wobec Boga implikuje – zdaniem 

autorów niniejszego tekstu – dalsze uszczegó-

owienie przedmiotu materialnego teologii me-

diów i komunikacji, do którego nale y jeszcze 

do czy  reß eksj  o cz owieku jako twórcy, 

nadawcy i odbiorcy przekazu medialnego. -

czy si  to równie  w pewnym stopniu z wy-

miarem normatywnym, okre laj cym normy 

i warto ci, nakazy i zakazy, których ród em 

jest zarówno reß eksja teologiczno-moralna, 

jak i zasady etyczne oraz prawne, formu owane 

przez prawodawców oraz instytucje medialne 

i rodowiska dziennikarskie. Ocena etyczna ba-

danych przekazów medialnych równie  stano-

wi jeden z przedmiotów materialnych teologii 

mediów i komunikacji. W ród jej specjalno ci 

naukowych wolno wyró ni  teologi  nowych 

mediów oraz internetu, cyberteologi , teolo-

gi  mediów audialnych oraz teologi  mediów 

audiowizualnych – kina i telewizji36. Walery 

Pisarek proponuje poszerzenie panoramy tych 

33 Zob. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wroc aw 1995, s. 33.
34 Por. H. Seweryniak, Teologie na progu…, dz. cyt., s. 18.
35 To rozró nienie komunikacji zapo redniczonej (mediated) od zmediatyzowanej (mediatized) powoli prze-

bija si  w literaturze w kontek cie teorii mediatyzacji. Nietrudno zauwa y , e w j zyku angielskim mamy do 

czynienia z pewnego rodzaju gr  s ów, nie do ko ca mo liw  do oddania w j zyku polskim.
36 Teologiczno-medialn  analiz  Þ lmów i seriali prowadz  m.in. ks. dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego 

Marek Lis oraz dr hab. prof. UKSW Grzegorz cicki. Zob. M. Lis, Elementy biblijne w Þ lmach niebiblijnych [w:] 
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specjalno ci o teologi  prasy, teolingwistyk  

oraz teologi  j zyka37. Osobny dzia  teologii 

mediów stanowi  tak e badanie funkcjonowa-

nia katolickich instytucji medialnych oraz ana-

liza poszczególnych wymiarów nauczania Ko-

cio a na temat rodków spo ecznego przekazu. 

W ród specjalno ci naukowych teologii me-

diów nale y jeszcze wyró ni  edukacj  medial-

n  rozumian  jako nauk  badaj c  i okre laj c  

sposoby formacji cz owieka jako nadawcy i od-

biorcy oraz u ytkownika przekazów medial-

nych38. Edukacja medialna, pojmowana jako 

formacja zarówno nadawców, jak i odbiorców 

przekazów medialnych, jest nieustannie powra-

caj cym motywem w oÞ cjalnych dokumentach 

Ko cio a katolickiego na temat rodków spo-

ecznego przekazu.

róde  teologii mediów i komunikacji na-

le y upatrywa  w dwóch obszarach, a miano-

wicie w Objawieniu i nauczaniu Ko cio a oraz 

w wiecie mediów, a tak e teorii komunikowa-

nia. ród ami teologii mediów s  oczywi cie 

najpierw miejsca teologiczne (loci theologici)39 

charakterystyczne dla ca ej teologii, a wi c Bi-

blia i Tradycja, wiadectwa Magisterium, czyli 

dokumenty nauczania Ko cio a, a szczególnie 

zawieraj ce doktryn  medialn  (jak np. ency-

kliki i listy apostolskie dotycz ce mediów, og a-

szane od 1967 r. papieskie or dzia na wiatowe 

Dni Komunikacji Spo ecznej), dziedzictwo Oj-

ców Ko cio a, ycie i aktywno  wi tych, wia-

ra i obyczaje chrze cija skie, liturgia, sztuka 

ko cielna, dzie a teologów. G ównym ród em 

poznania teologicznego jest yj cy Chrystus 

i Jego Ewangelia40. Poza ród ami okre lanymi 

jako miejsca w asne poznania teologicznego 

drugim obszarem róde  s  tzw. miejsca po-

mocnicze, do których zalicza si , obok Þ lologii, 

Þ lozoÞ i, historii, nauk przyrodniczych i tech-

nicznych, tak e kultur  i jej przemiany, a wi c 

i wiat mediów oraz tworzon  przeze  cywili-

zacj  cyfrow 41. W przypadku teologii mediów 

i komunikacji za nowe ród a pomocnicze (a za-

razem przedmiot bada ) nale y uzna  komuni-

katy i przekazy medialne. ród em i przedmio-

tem bada  teologii mediów audiowizualnych 

(jako jednej ze specjalno ci teologii mediów) 

s  utwory Þ lmowe42. Zdaniem Katarzyny Pa-

rzych-Blakiewicz „mass media kwaliÞ kuj  si  

do miejsc teologicznych zale nych – historycz-

Ukryta religijno  kina, red. M. Lis, Opole 2002, s. 77–94; ten e, Figury Chrystusa w „Dekalogu” Krzysztofa Kie-

lowskiego, Opole 2011; ten e, Epifania czy instrumentalizacja Boga? Spojrzenie na Þ lmy religijne [w:] Sacrum 

w kinie dekad  pó niej, red. S.J. Konefa , M. Zelent, K. Kornacki, Gda sk 2013, s. 51–61; G. cicki, Media au-

diowizualne w nauczaniu Jana Paw a II, Warszawa 2013; ten e, Teologia mediów audiowizualnych jako wyzwa-

nie XXI wieku, „ Kultura–Media–Teologia” 2012, nr 10, http://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2012_10_lecicki.

pdf [dost p: 02.11.2015], s. 8–17; ten e, Obraz rodziny w wybranych polskich serialach telewizyjnych [w:] Kap an 

i rodzina w mediach, red. A. Adamski, K. Kwasik, G. cicki, Warszawa 2012, s. 91–101.
37 Por. Czym jest teologia mediów?, dz. cyt., s. 33–34.
38 Por. P. Drzewiecki, Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Warszawa 2013, s. 27–32; G. cic-

ki, Edukacja medialna jako istotna cecha nowoczesnego spo ecze stwa, „ Kultura–Media–Teologia” 2010, nr 3, 

http://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt3_lecicki.pdf [dost p: 27.07.2014], s. 71–79.
39 Miejsce teologiczne (locus theologicus) to poj cie wskazuj ce na teologiczne pryncypia i metod . Miejsca 

teologiczne wskazuj  na ród a teologicznej argumentacji, a ich uwzgl dnienie jest niezb dne do utworzenia me-

tody badawczej, od której zale y funkcjonowanie teologii jako nauki. Por. K. Parzych-Blakiewicz, Mass media 

jako „locus theologicus” [w:] A. Gralczyk, K. Marcy ski, M. Przybysz, Media w transformacji, Warszawa 2013, 

s. 373. Cytowany artyku  zawiera równie  omówienie najwa niejszych schematów i koncepcji miejsc teologicz-

nych proponowanych przez teologów na przestrzeni wieków.
40 Zob. H. Seweryniak, Teologie na progu…, dz. cyt., s. 19; W. Kawecki, Czym jest locus theologicus..., dz. 

cyt., s. 43.
41 Zob. H. Seweryniak, Teologie na progu…, dz. cyt., s. 19.
42 Zob. M. Lis, Epifania..., dz. cyt., s. 61.
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nych, przed u aj cych i poszerzaj cych wymiar 

osobowy, upowszechniaj cych Prawd  od oso-

by nadawcy oraz dynamizuj cych aksjologicz-

nie osob  odbiorcy”43.

Walter J. Ong, podejmuj c rozwa ania 

o wzajemnych relacjach i odniesieniach me-

diów i teologii, proponuje, aby nie ogranicza  

tych rozwa a  tylko do badania wzajemnego 

wp ywu i odpowiedzialno ci owych dwóch 

rzeczywisto ci, ale by i  nieco g biej: mówi 

on o integralnym po czeniu, wzajemnym uzu-

pe nianiu si  mediów i teologii44. Na mo liwo  

„dwustronnego” uprawiania teologii mediów 

wskazuje te  Pokorna-Ignatowicz, która nazy-

wa teologi  mediów „m od  dyscyplin  nauk 

ko cielnych”. Wed ug niej, na gruncie teologii 

mediów porównuje si  my li teologiczne z do-

konaniami nauk o komunikowaniu oraz podda-

je si  analizie poszczególne elementy procesu 

komunikowania w kontek cie teologicznym. 

Mo liwe jest jednak podej cie odwrotne: mo -

na bada  proces komunikacji i wnioskami ubo-

gaca  teologi . W ten sposób poszerza si  ob-

szary bada  teologii i metodologi  teologiczn  

o nowe obszary45.

Zatem oprócz klasycznej, dwuetapowej me-

tody stosowanej w naukach teologicznych46 na-

turalne wydaje si  równie  wykorzystanie przez 

teologi  mediów i komunikacji metod badaw-

czych z obszaru nauk humanistycznych (najcz -

ciej u ywa si  metody krytycznej interpretacji 

róde , analizy krytycznej, analizy historycznej 

i porównawczej oraz syntezy wyników bada ) 

i spo ecznych (zw aszcza badanie sonda owe, 

pomiar ruchu i zasi gu, analiza tre ci, analiza 

sieci spo ecznych, analiza istniej cych danych, 

wywiad jako ciowy, grupowy wywiad zogni-

skowany, obserwacja, etnograÞ a, eksperyment 

my lowy, ewaluacja etyczna)47. Seweryniak, 

Robak i Sitkowska proponuj  tak e cztery me-

tody typowe dla „teologii pogranicza”, którym 

to zbiorczym mianem okre laj  m.in. teologi  

kultury i teologi  mediów. S  to: metoda inter-

pretacji sub ratione Dei, metoda magisterialna, 

metoda teologicznomoralna oraz metoda pasto-

ralna. Wydaje si , e w ród tych narz dzi naj-

bardziej obiecuj ca jest metoda sub ratione Dei. 

Sk ada si  ona z dwóch etapów. Najpierw bada 

si , opisuje i rozpoznaje dany problem (zjawi-

sko, obszar etc.), uwzgl dniaj c ca y jego kon-

tekst: stopie  z o ono ci, interdyscyplinarno , 

ewentualne uwarunkowania psychologiczne czy 

techniczne itp. Chodzi o stworzenie wzgl dnie 

spójnego i ca o ciowego obrazu danego zja-

wiska. Nast pnie dokonuje si  jego interpreta-

cji teologicznej. Przy czym jasno wida , e ta 

metoda wymaga zarówno wysokich kompeten-

cji teologicznych, jak i medioznawczych oraz 

kulturowych48. Je li idzie o pozosta e metody, 

to metoda magisterialna ujmuje media przede 

43 K. Parzych-Blakiewicz, Mass media…, dz. cyt., s. 383.
44 Por. W.J. Ong, Communications media and the state of theology [in:] Media, culture and catholicism, ed. 

P.A. Soukup 1996, p. 3.
45 Por. K. Pokorna-Ignatowicz, Ko ció …, dz. cyt., s. 140.
46 Etap pierwszy to poszukiwanie i krytyczne opracowanie róde , etap drugi – interpretacja i rozumienie ich 

w wietle Objawienia zawartego w Pi mie wi tym i po wiadczonego przez Tradycj  Ko cio a. Por. H. Seweryniak, 

K. Sitkowska, M. Robak, Kultura–media–teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, P ock 2013, s. 112.
47 Por. M. Laskowska, Media i teologia…, dz. cyt., s. 144; H. Seweryniak, K. Sitkowska, M. Robak, Kultu-

ra–media–teologia…, dz. cyt., ss. 117–118, 137–142.
48 Por. H. Seweryniak, Teologie na progu…, dz. cyt., s. 19–20; H. Seweryniak, K. Sitkowska, M. Robak, Kultu-

ra–media–teologia…, dz. cyt., s. 121–122. Praktycznymi realizacjami badania naukowego dokonanego za pomoc  

metody interpretacji sub ratione Dei s  m.in. napisane pod kierunkiem ks. prof. H. Seweryniaka rozprawy doktorskie 

K. Sitkowskiej (Wspó czesne interpretacje rzeczywisto ci w kontek cie rozwoju kultury cyfrowej oraz ich wp yw na 

chrze cija ski obraz wiata, Warszawa 2014, mps w archiwum WT UKSW) oraz M. Robaka (Teologicznofundamen-

talna interpretacja Globalnej Infrastruktury Informacyjnej, Warszawa 2008, mps w archiwum WT UKSW).
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wszystkim z punktu widzenia dokumentów Ko-

cio a oraz komentarzy i analiz teologicznych; 

metoda teologicznomoralna zajmuje si  g ów-

nie ocen  moraln  zjawisk medialnych, za  

metoda pastoralna skupia si  na wykorzystaniu 

mediów do celów duszpasterskich49.

Metod  teologii mediów i komunikacji sta-

nowi tak e krytyczna analiza przekazów me-

dialnych zarówno w warstwie werbalnej, jak 

i niewerbalnej oraz ikonicznej. Istotnym ele-

mentem owej analizy jest uwzgl dnienie kon-

tekstu przekazu medialnego wobec zada , misji 

i funkcji mediów okre lonych przez doktryn  

Ko cio a na ich temat (informacja, integracja, 

ewangelizacja, katecheza).

Zako czenie
Sprecyzowany zakres obszaru bada  medial-

nych, uwzgl dniaj cy ró ne dziedziny i dys-

cypliny naukowe, cho  jest dobry i dok adny, 

to jednak wymaga uzupe nienia o teologi  me-

diów i komunikacji. Skoro bowiem dopuszcza 

mo liwo  bada  Þ lozoÞ cznych, a nawet analiz 

z zakresu nauk o sztuce, to nie mo e pomija  

tego istotnego aspektu, jakim jest obszar spo-

tkania i dialogu sfery sacrum i humanum. Au-

torzy niniejszego artyku u po dog bnej anali-

zie metodologicznej proponuj  u ywanie tej 

w a nie nazwy („teologia mediów i komunika-

cji”) w miejsce dot d u ywanych „teologia me-

diów”, „teologia rodków spo ecznego przeka-

zu” oraz „teologia komunikacji”. Ujednolicenie 

nazewnictwa i metodologii wydaje si  niezb d-

ne wobec procesów rozwoju nowych technik 

komunikacyjnych dynamicznie zachodz cych 

w wiecie.

Teologia mediów i komunikacji jest sub-

dyscyplin  do  m od , ci gle wykluwaj -

c  si  w toku szczegó owych analiz, bada  

i studiów dotycz cych zarówno tradycyjnych 

rodków spo ecznego przekazu, jak i nowych 

mediów oraz zjawisk b d cych nast pstwem 

b yskawicznego rozwoju technik komunika-

cyjnych i medialnych (przy czym nawet nauki 

o mediach nie zawsze nad aj  za gwa tow-

nymi przemianami i dynamicznym post pem 

w dziedzinie nowych technologii, urz dze  

komunikacyjnych i medialnych). Dlatego 

wzbogacenie obszaru nauk o mediach o re-

ß eksj  teologiczn  b dzie z niew tpliwym po-

ytkiem zarówno dla nauk o mediach, jak i dla 

nauk teologicznych. 

49 Por. H. Seweryniak, K. Sitkowska, M. Robak, Kultura–media–teologia…, dz. cyt., s. 122–123.


