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Rozprawa doktorska pt. Między spektaklem a katechezą – oblicza śmierci we współczesnych

przekazach medialnych. Studium z edukacji medialnej w świetle polskich i zagranicznych produkcji

telewizyjnych przybliża, analizuje i poddaje krytycznej ocenie sposoby ukazywania obrazów śmierci

w różnych produkcjach telewizyjnych.

Bezsprzeczny jest fakt, iż ludzka egzystencja naznaczona jest przemijaniem. Każdy

człowiek, czy tego chce czy nie w pewnym momencie będzie musiał zakończyć swój ziemski żywot,

nie wie tylko jak i kiedy umrze. Nieuchronność śmierci od zarania dziejów fascynowała człowieka,

wzbudzając z jednej strony lęk, a z drugiej nadzieję na to, że koniec życia na ziemi nie oznacza

definitywnego końca istnienia. Ta towarzysząca ludzkości refleksja spowodowała, że fenomen

śmierć przeniknął i kształtował kulturę oraz jej wytwory. Śmierci przybierała różne wizerunki, jedne

wywoływały grozę i przerażenie, inne budziły niepokój i niepewność, jeszcze inne powodowały

otuchę i pokrzepienie. Dla jednych stawała się ona spektaklem przyciągającym uwagę brutalnością

i przemocą, wzbudzając namysł nie tyle nad samym faktem śmierci człowieka, lecz fascynację nad

tym, co w ludzkich czynach jest złe i makabryczne. Dla innych śmierć stawała się katechezą, która

pomimo całego tragizmu towarzyszącemu odejściu bliskiej osoby wskazywała nadzieję życia

wiecznego. Podział na te dwa zasadnicze sposoby przedstawiania obrazów śmieci uwidacznia się

dziś w epoce mediów, wśród których w szczególności telewizja, kreuje współczesną „kulturę

obrazu” wykorzystując do tego niezwykle skuteczny język, wywierający wpływ na postawy

i zachowania odbiorców. Już nie tylko informuje, uczy i bawi, ale również poprzez brutalne obrazy

czyni wydarzenia jeszcze bardziej dramatycznymi, spektakularyzuje codzienność, wywołując

emocje, budząc lęk czy narzucając niekoniecznie realny obraz rzeczywistości. W przekazach

telewizyjnych, w których ludzkie umieranie prezentowane jest niemal nieustannie, wizerunek

śmierci natomiast oscyluje pomiędzy przenikniętą spektakularnością sferą profanum

a transcendentną sferą sacrum.
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Celem rozwiązania głównego problemu badawczego dysertacji było udzielenie odpowiedzi

na pytanie: w jaki sposób prezentowane są obrazy śmierci we współczesnych produkcjach

telewizyjnych? Terminy «spektakl» i «katecheza» zawarte w tytule rozprawy sugerowały

przynajmniej dwojaki sposób rozumienia zjawiska śmierci. Po pierwsze jako «spektakl» służący

wywołaniu określonych emocji i zainteresowania widzów w celu pozyskania jak największej

oglądalności. Po drugie, uwzględniając potrzebę człowieka do poszukiwania prawdy o jego losie po

śmierci jako środowisko «katechezy» umożliwiające refleksję nad wymiarem egzystencjalnym

i eschatologicznym fenomenu śmierci. W tym celu posłużono się metodą «widzieć, ocenić, działać».

Wśród metod pomocniczych można wskazać metodę analizy jakościowej treści, a także odnośnie

teologii kultury i teologii mediów metodę interpretacji sub ratione Dei, metodę magisterialną,

metodę teologicznomoralną oraz metodę pastoralną.

Treść rozprawy ujęta została w czterech rozdziałach, stanowiących kolejne aspekty

postawionego problemu. Pierwszy rozdział Historia brevis – o śmierci zakładał konieczność

uwzględnienia i przeanalizowania różnych sposobów konfrontacji człowieka ze śmiercią. Dlatego

też problem ten przedstawiono w kontekście biomedycznym, filozoficznym i religioznawczym.

Pierwsza część dotyczy rozwoju medycyny i jej wpływu na długość życia człowieka. Przybliżono

aspekt medyczny śmierci, a w szczególności rys historyczny ewolucji kryteriów jej stwierdzania,

a także zasygnalizowano dylematy etyczne z nią związane jak aborcja i eutanazja. W dalszej części

pracy przybliżono myśl filozoficzną, od starożytności po współczesność, poszukującą odpowiedzi na

pytania dotyczące śmierci. Ostatnim elementem pierwszego rozdziału było omówienie koncepcji

i istoty śmierci według największych religii świata, zarówno teocentrycznych jak

i kosmocentrycznych.

W drugim rozdziale Death parade – spektakl: z areny do salonu skoncentrowano się na

analizie produkcji telewizyjnych ukazujących śmierć jako spektakl. Jego tłem było wskazanie

w świetle historycznym, w zależności od kontekstu społecznego i epoki występowania funkcji jakie

pełniły spektakle śmierci w starożytnym Rzymie oraz jakie znaczenie miały publiczne egzekucje w

Europie w dobie Oświecenia. Uwzględniając wpływ minionych epok i rozwój przemysłu

kulturalno-medialnego ukazane zostały sposoby spektakularyzacji śmierci w różnych produkcjach

telewizyjnych. Analiza ta pozwoliła odpowiedzieć na pytania: jakie metody udramatyzowania

wydarzeń dotyczących śmierci wykorzystują programy z gatunku infotainment, jak można

manipulować opinią publiczną nie stosując się do zasady rzetelności informacji oraz w jaki sposób

produkcje telewizyjne banalizują obrazy śmierci.

Na kartach trzeciego rozdziału Aeternitatis splendor – katecheza nadziei poddano analizie

sferę sacrum śmierci, która dla człowieka wierzącego staje się katechezą dającą nadzieję na życie
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wieczne. Pozwoliło to odpowiedzieć na pytania: jaka jest istota katechezy i jej cel oraz jakie

znaczenie ma śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dla współczesnego człowieka w kontekście jego

dociekań egzystencjalnych. Dalsza część rozdziału dotycząca możliwości realizacji katechezy

o śmierci w mediach umożliwiła refleksję nad zasadniczą kwestią: media jako narzędzie

i środowisko przekazu Ewangelii. Ponadto poprzez analizę wybranych produkcji telewizyjnych

wskazano znaczenie ciszy i dialogu oraz innych ważnych elementów wychowawczych w procesie

poznawania prawdy o śmierci zarówno w sferze sacrum jak i profanum.

W rozdziale czwartym Homo videns – o widzu XXI wieku ukazano znaczenie obrazu

w przekazach telewizyjnych, który niejednokrotnie zaciera granicę pomiędzy rzeczywistością

a fikcją, doprowadzając człowieka do bierności lub obojętności na prezentowane obrazy przemocy

i śmierci, nasycone sensacją i brutalnością. Za równie istotną uznano refleksję, której celem było

udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące motywacji skłaniających widza do oglądania obrazów

śmierci w mediach. Poprzez krytyczną analizę produkcji telewizyjnych ukazano wpływ (zarówno

pozytywny jak i negatywny) jaki wywierają tego typu obrazy na osobowość widza. W drugiej części

rozdziału przedstawione zostały postulaty edukacyjne mające na celu pomoc w przygotowaniu homo

medialis do świadomego i krytycznego odbioru mediów i treści w nich przedstawianych. Odwołano

się do pedagogii uczuć, pedagogii ciszy i dialogu oraz postulatu kierowania się zasadami

etyki/moralności w tworzeniu produkcji medialnych dotyczących problematyki śmierci i umierania.

Po przedstawieniu sposobów obrazowania śmierci w wybranych produkcjach telewizyjnych

oraz ukazaniu wpływu jaki wywierają media, a w szczególności telewizja, na współczesnego

człowieka wskazano najistotniejsze wnioski.

Autorka wyraża nadzieję, że podjęte studium z edukacji medialnej otworzy także dalsze

perspektywy badawcze, które można zawrzeć w pytaniach: Jak ukazywane są obrazy śmierci

w innych mediach wykorzystujących ikonosferę, jak np. prasa czy internet? Podejmując się

przeprowadzenia badań empirycznych na określonej grupie odbiorców można uzyskać odpowiedź na

pytanie jaki jest wpływ obrazów śmierci na współczesnego widza w opinii badanych? Jaka jest

świadomość i poziom kompetencji medialnych wśród rodziców i nauczycieli?


