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Wstęp 

[...] media zwielokrotniają zdarzenia, popychając znaczenia. Zdarzenia nie 
mają już swojej czasoprzestrzeni [...]. Od tego miejsca wszystko to, co pozo-
staje, to pewien rodzaj bezpłodnej pasji, ogłupienie w obliczu zmieniających 
się sekwencji obrazów, zdarzeń, przekazów itp., które nie mają już żadnego 
znaczenia, ponieważ nie ma czasu. Wszystko zmienia się zbyt szybko i zbyt 
mocno, tak że obrazy nie mają czasu, by powrócić i poddać się refl eksji1. 

Od momentu pojawienia się w połowie ubiegłego wieku telewizja stała się 
wiernym towarzyszem człowieka. Można z całym przekonaniem stwierdzić, 
że świat istnieje dzięki obrazowi odbitemu w telewizji, a świata rzeczywi-
stego jakoby nie było. O ile jednak początkowo, a nawet przez większość 
czasu, telewizja odgrywała rolę informatora i dostarczyciela wyszukanych 
form rozrywki, o tyle w ostatnich latach coraz bardziej odchodzi od szeroko 
rozumianego modelu pedagogicznego. Dziennikarze i osobowości telewi-
zyjne nie pełnią już, jak dawniej, funkcji nauczycieli, ale bardziej towarzyszy 
dyskusji. Króluje bylejakość i wszechogarniająca rozrywka. 

Rewolucja przemysłowa spowodowała niezwykłe udoskonalenie środ-
ków masowego przekazu, co radykalnie zmieniło charakter informacji do-
cierających do przeciętnego człowieka. Jednocześnie cały sztab ludzi pra-
cuje nad tym, aby przekaz zawierał coraz większy ładunek informacyjny 
i emocjonalny, co wiąże się z kosztami, które trzeba płacić za każdą sekun-
dę emisji programu. To powoduje natłok informacyjny, czy wręcz chaos. 
Drogę na antenę najłatwiej znajdują programy komercyjne i przyciągające 
najszerszą widownię, obfi tujące w sceny seksu i przemocy. Liczba stacji te-
lewizyjnych rośnie z roku na rok, widzów tak szybko nie przybywa, posze-
rzenie audytorium wiąże się więc z odebraniem go konkurencji. Odbiorców 

1 J. Baudrillard, Gra resztkami [w:] S. Czerniak (red.), Postmodernizm a fi lozofi a. Wybór 
tekstów, Warszawa 1996, s. 209.
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zalewa komercja i coraz trudniej odróżnić ją od rzetelnej informacji. To 
powoduje upowszechnienie konsumpcyjnego stylu życia. Programy co-
raz częściej stają się dodatkiem do reklamowanych produktów. Dawnych 
twórców i odbiorców kultury wypierają producenci i konsumenci. Można 
powiedzieć, że k o n c e r n y  m e d i a l n e  n i e  s p r z e d a j ą  j u ż  i n-
f o r m a c j i  l u d z i o m, a l e  l u d z i  r e k l a m o d a w c o m. Ci sprzedają 
nie tylko swoje produkty, ale i wykreowany przez speców od marketingu 
styl życia. Odbiorca zamiast poszerzać wiedzę musi zdobyć umiejętność 
poruszania się w świecie dostarczanych mu przyjemności. 

Twórcy programów prześcigają się w produkowaniu audycji, które naj-
bardziej podobają się widzom. Posuwają się jeszcze dalej: nie tylko speł-
niają oczekiwania odbiorców, ale także wytwarzają u nich nowe potrzeby, 
które domagają się zaspokojenia. Następuje inwazja nowości, które wdzie-
rają się w nasze codzienne życie. Dawniej sytuacje zazwyczaj były podob-
ne do siebie, dziś każda jest czymś niepowtarzalnym, doświadczenie staje 
się przeszkodą w nadążaniu za nowymi trendami. Telewizja, coraz częściej 
postrzegana jako substytut nieprzewidywalnej rzeczywistości, tworzy nową 
rzeczywistość. Nie pozwala na spokojną koncentrację tylko na jednym 
problemie lub jednej sytuacji w danej chwili, lecz ciągle odwraca uwagę 
i absorbuje nasz czas. Tempo zmian stale wzrasta, przekraczając możliwo-
ści przystosowawcze człowieka. 

W konsekwencji obniża się smak estetyczny widzów, a prezentowa-
nie programów zaspokajających najniższe instynkty nie tylko znieczula na 
zło, ale także wyzwala zapotrzebowanie na medialną przemoc. Brutaliza-
cja, przemoc i popularyzacja negatywnych wzorców wywołują zachowania 
aspołeczne, które przenikają do życia rodzinnego i środowiska szkolnego, 
kultury masowej i rozrywki. Autorzy tzw. mocnych programów twierdzą, że 
wychodzą naprzeciw gustom odbiorców. Posiłkują się przeprowadzonymi 
na swój użytek badaniami i dostosowują treści programowe do zgłoszonych 
w nich potrzeb. Tymczasem uczenie się odgrywa ważną rolę w agresyw-
nym zachowaniu ludzi. Programy telewizyjne, dostarczając wzorów aktów 
przemocy, sankcjonują je i wpływają na agresywne zachowania zwłaszcza 
najmłodszych widzów. Dzieci nie tylko uczą się natychmiast reakcji agre-
sywnych, lecz także mogą reprodukować niektóre z nich po upływie wielu 
miesięcy. Ludzie, którzy dopuszczają się aktów agresji, są bardziej skłonni 
do stosowania przemocy w przyszłości. Dzieje się tak, ponieważ dokona-
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nie aktu agresji przeciw określonemu człowiekowi zmienia postawę wzglę-
dem tej osoby, nasilając negatywne uczucia wobec niej, a więc zwiększając 
prawdopodobieństwo przyszłej agresji. Ktoś, kto wyrządza krzywdę drugiej 
osobie, uruchamia w podświadomości procesy poznawcze zmierzające do 
uzasadnienia dokonanego aktu okrucieństwa. Ponieważ zwykle uważamy 
siebie za dobrych ludzi, skrzywdzenie kogoś wywołuje w nas dysonans po-
znawczy. Redukujemy go, tłumacząc sobie, że skrzywdzenie tej osoby nie 
było złym czynem. Przemoc nie zmniejsza skłonności do agresji, lecz ją 
nasila. Pokazywanie jej w telewizji stanowi więc potencjalne niebezpieczeń-
stwo, gdyż służy jako model zachowania, zwłaszcza dla dzieci. 

Równie ważne jest to, że jednym z najbardziej charakterystycznych zja-
wisk współczesnej kultury zdrowotnej jest upowszechnianie treści z obszaru 
zdrowia za pomocą środków masowego przekazu, w tym przede wszystkim 
telewizji. Współcześnie telewizja kreuje problemy zdrowotne (poprzez m.in. 
komunikaty reklamowe), tworzy wzorce postaw zdrowotnych wobec sfery 
przyjemnościowej, a związanej z cielesnością człowieka, przygotowuje mło-
dego odbiorcę do odgrywania specyfi cznych ról wobec możliwych strategii 
konsumpcji zdrowotnej, edukując tym samym do zdrowia i „niezdrowia”. 
Telewizja stanowi nie tylko specyfi czny obszar naszego funkcjonowania, ale 
także najpowszechniejsze i prawdopodobnie najskuteczniejsze źródło wiedzy 
o zdrowiu2. Z tego powodu bardzo często analizuje się wiarygodność przeka-
zywanych informacji, rekonstruuje upowszechniane modele zdrowotne oraz 
bada funkcje wykorzystywanych sposobów transmisji.

W tej sytuacji musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy obecny system 
edukacyjny jest przygotowany na spełnienie swoich zadań pedagogicznych, 
społecznych, politycznych, kulturalnych i ekonomicznych, czy też rolę wy-
chowawczą przejmują współczesne media elektroniczne w postaci telewizji, 
komputerów i telefonów komórkowych? Badania przeprowadzone w ostat-
nich latach za granicą dowodzą, że treści przekazywane w programach tele-
wizyjnych nie zawsze są odbierane przez widzów zgodnie z oczekiwaniami 
ich twórców. Dlatego podjęliśmy próbę przeprowadzenia analizy progra-

2 Amerykańska Akademia Pediatrii wskazała cztery rodzaje zagrożeń dla zdrowia, które 
są wynikiem oglądania przekazów telewizyjnych. Dotyczą one agresywności, otyłości, uza-
leżnień i wczesnej aktywności seksualnej; zob. American Academy of Pediatrics, Children, 
adolescents and television, „Pediatrics” 1990, nr 85.


