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SZTUKA KOMUNIKACJI - EKSPLORACJE INFOETYCZNE

Przystuchujac sie dyskusjom i $ledzac publikacje, ktérych przedmiotem jest
komunikacja, moznasie przekonaé, ze stanowiagce pierwszq czes¢ tytutu sformu-
lowanie méwigce,Ze jest ona sztukq, niejako a priori uznawanejest za prawdziwe.
Sytuacja ta dotyczy zaréwno pozanaukowych dywagacji, jak i dociekan na po-
ziomie uczelnianym. W wiekszosci przypadkéw stanowigcych materie badawcza
projektu, ktérego zwiericzeniem jest niniejszy tekst, stwierdzenie to nie tylko nie
budzi kontrowersji, ale nawet nie powoduje pytan o rzeczywisty zwiqzek obu wy-
mienianych w nim rzeczywistosci.

Zaakcentowany wyzej brak pytan skutkuje brakiem badan, a w konsekwencji
brakiem jednoznacznie sformulowanej i zweryfikowanej naukowotezy. Przybie-
rajace za$ posta¢ stwierdzenia wyrazenie, wok6t ktorego osnuta jest rozpoczynana
tu refleksja, jawi sig jedynie jako hipoteza. Wiasnie ona - czyli hipotetyczna teza
méwigca, ze komunikacjajest sztukg - zostata przyjeta jako hipoteza badawcza
dla poszukiwan, ktorych efektem jest to opracowanie. Jej weryfikacja stanowigca
jeden z celéw tego studium stanie sie Zrédtem zdobycia nowej, oryginalnej wiedzy,
ktéra uzupetni braki w humanistycznej teorii komunikacji, czy tez w antropologii
informacji, ktéra coraz wyrazniej zaznacza swoja obecnoé¢, a przede wszystkim
potrzebeistnienia, i szuka swojego miejsca w nauce. Kazda zaé z nich - tj. humani-
styczna teoria komunikacji i antropologia informacji - bedac koncepcjq opisujacg
i wyjaSniajgcq jedno z fundamentalnych dla funkcjonowania cztowieka i $wiata
zagadnien, jakim jest eksploatowanie informacji, jawi sie jako sama w sobie cen-
nai potrzebna,co tez wyraznie wskazuje na wartos¢ podejmowanychrefleksji dla
szeroko pojmowanej nauki. Nie mozna jednak nie dostrzec, ze wypracowywana
w ramach podejmowanych poszukiwan wiedza bedzie miala znaczenie dla roz-
woju wychodzacej z fazy krystalizowania sie infoetyki'. Wspomnienie jej w tym
miejscu jest nieprzypadkowe,a wynikaz faktu, ze - o czym Swiadczy druga czesé
tytulu - wlasnie konkluzje o charakterze infoetycznym majq by¢ podstawowym,
tj. ostatecznym efektem, a wigc sq celem, podejmowanychtu analiz dotyczacych
relacji komunikacji i sztuki, co z kolei stanowiich przedmiot.

Jak juz zaakcentowano, zgodnie z zapisem stanowigcym druga czes¢ tytutu,
analizy utrwalone w niniejszym tekscie przeprowadzone zostaly z perspektywyin-
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foetycznej. Dlatego przyjeta metodyka badanjest typowadla tej koncepcji?. Ozna-
Cza to, ze po rozpoznaniui opisaniu zjawiska-aktywnosci, dokonywanajest jego

ocena etyczna, a nastepnie wyprowadzane — w tym wypadkuz zalozenia ogdlne,
typowe dla badan podstawowych,do ktorych niewatpliwie to studium nalezyza-
liczy¢ — syntetyczne wnioski normatywne, ktérych przestrzeganie ma by¢é pomoca
w uczynieniu z ocenianych dziatan narzedzi integralnego rozwoju integralnie po-
jetej osoby bedacej podmiotem dziatajacym. Ow rozw6j bowiem jest priorytetem
poszukiwan infoetycznych.

Prolegomeng dyskursu stanowiacego zarysowany wyzej korpus opracowania
bedzie syntetyczne omdwienie komunikacji. Podjeta refleksja — z pozoru ogélna,
lecz w rzeczywistosci pogtebiona, acz niezbyt rozbudowana- jest niezbedna do
zbudowaniai zrozumienia wskazanych wezeSniej jako punkty dojécia ocen etycz-
nych i postulatow normatywnych. Wspomnianepoglebienie polega¢ zag bedzie
nie na szczegdtowych opisach,lecz na zdefiniowaniu i wyjasnieniu sedna eksplo-
rowanej kwestii. Wnioski z tego dziatania okazuja sie niezbednenie tylko do do-
konania zasygnalizowanej oceny etycznej, ale tez do merytorycznie poprawnego
zestawiania komunikacji ze sztuka.

Materiatem badawczym zakreslonych powyzej i utrwalonych w niniejszym
tekscie interdyscyplinarnych badantaczacychw sobie teorie komunikacji z teorig
sztukistang si¢ publikacje omawiajace kwestie fundamentalne dla obu tych dzie-
dzin. Godnymipodkreslenia, ze wzgledunaich inspirujacy i porzadkujacy wptyw
na powstajacyszkic, sq refleksje Profesora Karola Klauzy, w ktérego badaniach,
a konsekwentnie takze w publikacjach, nierzadko istniejg obok siebie jako kwestia
badawcze pulchrum et comunicationis (0 czym dobitnie swiadczy tytut niniejszej
ksigzki). W zachowaniu obranego kierunkui osiagnieciu celu pomoga opracowa-
nia z zakresu infoetyki, czy w ogole teorii moralnosci.

Komunikacja: ku otwarciu na potencjalny pendantsztuki

W monografii, wprowadzajacej infoetyke do polskiej nauki, mozna przeczy-
tac nastepujace stowa:,,Postrzegana z perspektywy podmiotowej komunikacja to
przynalezne osobie rozumnei wolnedziatanie kilku (przynajmniej dwu) podmio-
téw osobowych zmierzajgcym do wspoldzialania i wzajemnego udzielaniasie ich
w celu odkrywaniai szerzenia prawdy.Polega to na,z jednej strony przekazywaniu,
az drugiej odbieraniu informacji oraz jej przetwarzaniu. W ramach komunikacji
~ dzieki ukierunkowaniu ku prawdzie i dobru oraz poszanowaniu godnosci oso-
bowej partnera - dochodzi do zawigzania rzeczywistej wspdélnoty osdb,ktérajest

? Por. tame; tenze, Infoethics - a newtrendin the science,,,JournalofVasyl Stefanyk Precar-
pathian National University” 2016, nr 2-3,s. 33.
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naturalnymi niezbednymnarzedziem weryfikowania prawdziwosci informacji,
co pozwalazaciesni¢ relacje pomigedzy osobami komunikujacymi. Tak rozumiana
komunikacja jawisig jako realizacja naturalnych dla osoby ludzkiej potrzeb obco-
wania z prawda iz druga osoba”™.

Warto zwroci¢ uwage na powyzsza definicje pod katem jej innogci w stosunku
do rozumienia, ktore chociaz jawisie jako watpliwe z perspektywy infoetycznej,
to jednak czestojest odniesieniemnie tylko w niezobowiazujacych badawczosy-
tuacjach pozanaukowych,ale réwniez w dyskusjachi refleksjach uniwersyteckich.
Mowatu outozsamianiu komunikagji z przekazem informacji, ktorego skutkiem
jest przede wszystkim wywarcie wptywu na odbiorcéw tego przekazu, co nawet
manipulacjg - bedaca sztandarowymprzejawem antykomunikacjit - pozwala
uznac za narzedzie komunikacyjne*. Komunikacja zag - co akcentuje przywola-
na wyzej definicja, a takze jest akcentowane w opracowaniachspecjalistow od an-
tropologii teologicznomoralnej - to nie tylko przekaz informacji, a komunikator
to nie je) nadawea®, Komunikacja to zlozony proces eksploatowania informacji.
Odbieranie komunikatui jego przetwarzanie to takze czesé dziatan komunika-
cyjnych — to pojedyneze akty w ramach komunikacji, ktéra jest zespotem tychze
aktow. Komunikatoremjest kazdy z uczestnikow komunikacji. Kazdy z nich jest
tez je) rzeczywistymtworca, chociaz pojedyncze akty komunikacyjne roznych ko-
munikatorowbywaja od siebie znacznie rézne.

Wewhasciwie rozumianej komunikacji role nadawcyi odbiorcynie sq przypi-
sane do konkretnych osdb. Sa to wigc nie tyle pojecia méwiace 0 aktualnie petnio-
nych funkcjach, ktre zawsze sa czasowei dorazne,ale stanowia nazwy wskazujace
na subiektywne doznania uczestnikowdziatania komunikacyjnego. Analizujac to
zagadnienie z perspektywy temporalnej trudno bowiem mie¢ watpliwosci co do
tego, ze role nadawcyi odbiorcy naktadaja sie nasiebie (przynajmniej potencjalnie,
co dotyczy komunikacji niezsynchronizowanej czasowo, np. za pomoca tekstow,
ktore beda odbierane w innym czasie, a nierzadko tez miejscu, niz te, w ktorych
byty tworzone - zawsze jednakistnieje potencjalny odbiorca). Osoba odbierajaca
informacjejest jednoczesnie nadawca komunikatudla obserwujacego ja nadawcy
stuchanej przez nia wypowiedzi.

Tak wigc w refleksji humanistycznej 0 byciu nadawealub odbiorca mozna mé-
wic jedynie w stosunku do pojedynczego aktu komunikacyjnego,a nie catego pro-
cesu. Jedynie tez do tego pierwszego nalezy odnosi¢ majacejuz swoje stale miejsce

 

» Wyrostkiewicz, Interneti (nie)moralnosé, s. 31.
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naturalnymi niezbednymnarzedziem weryfikowania prawdziwosci informacji,
co pozwalazaciesni¢ relacje pomigedzy osobami komunikujacymi. Tak rozumiana
komunikacja jawisig jako realizacja naturalnych dla osoby ludzkiej potrzeb obco-
wania z prawda iz druga osoba”™.

Warto zwroci¢ uwage na powyzsza definicje pod katem jej innogci w stosunku
do rozumienia, ktore chociaz jawisie jako watpliwe z perspektywy infoetycznej,
to jednak czestojest odniesieniemnie tylko w niezobowiazujacych badawczosy-
tuacjach pozanaukowych,ale réwniez w dyskusjachi refleksjach uniwersyteckich.
Mowatu outozsamianiu komunikagji z przekazem informacji, ktorego skutkiem
jest przede wszystkim wywarcie wptywu na odbiorcéw tego przekazu, co nawet
manipulacjg - bedaca sztandarowymprzejawem antykomunikacjit - pozwala
uznac za narzedzie komunikacyjne*. Komunikacja zag - co akcentuje przywola-
na wyzej definicja, a takze jest akcentowane w opracowaniachspecjalistow od an-
tropologii teologicznomoralnej - to nie tylko przekaz informacji, a komunikator
to nie je) nadawea®, Komunikacja to zlozony proces eksploatowania informacji.
Odbieranie komunikatui jego przetwarzanie to takze czesé dziatan komunika-
cyjnych — to pojedyneze akty w ramach komunikacji, ktéra jest zespotem tychze
aktow. Komunikatoremjest kazdy z uczestnikow komunikacji. Kazdy z nich jest
tez je) rzeczywistymtworca, chociaz pojedyncze akty komunikacyjne roznych ko-
munikatorowbywaja od siebie znacznie rézne.

Wewhasciwie rozumianej komunikacji role nadawcyi odbiorcynie sq przypi-
sane do konkretnych osdb. Sa to wigc nie tyle pojecia méwiace 0 aktualnie petnio-
nych funkcjach, ktre zawsze sa czasowei dorazne,ale stanowia nazwy wskazujace
na subiektywne doznania uczestnikowdziatania komunikacyjnego. Analizujac to
zagadnienie z perspektywy temporalnej trudno bowiem mie¢ watpliwosci co do
tego, ze role nadawcyi odbiorcy naktadaja sie nasiebie (przynajmniej potencjalnie,
co dotyczy komunikacji niezsynchronizowanej czasowo, np. za pomoca tekstow,
ktore beda odbierane w innym czasie, a nierzadko tez miejscu, niz te, w ktorych
byty tworzone - zawsze jednakistnieje potencjalny odbiorca). Osoba odbierajaca
informacjejest jednoczesnie nadawca komunikatudla obserwujacego ja nadawcy
stuchanej przez nia wypowiedzi.

Tak wigc w refleksji humanistycznej 0 byciu nadawealub odbiorca mozna mé-
wic jedynie w stosunku do pojedynczego aktu komunikacyjnego,a nie catego pro-
cesu. Jedynie tez do tego pierwszego nalezy odnosi¢ majacejuz swoje stale miejsce

 

» Wyrostkiewicz, Interneti (nie)moralnosé, s. 31.

* Por. M. Wyrostkiewicz, Lying and Communication - Lying as an Anti-Communicative Act,
»Biuletyn Edukacji Medialnej” 2014,nr1, s. 44-53.

> Por. Z. Pupin, J. Waldmajer, Komunikacyjne zachowania w matzenstwie zperspektywy wtas-
nej i partnera, ,Family Forum”, 3(2013), s. 188-190.
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2005, nr1-2,s. 369,
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w szeroko rozumianym medioznawstwie ,,modele komunikacji”, gdzie role sq ,,na

stale” przypisane do konkretnych osdb. Schematyte, dla badaczastawiajacego

osobe w centrum swoich dociekan, sq nie tyle modelami komunikacji, ile obiegu

informacji bedacej jedynie elementem tej pierwszej.

Powyzsza teza ma powazne konsekwencje w ocenie etycznej. O ile bowiem po-

jedynczyakt jest dzialaniem pojedynczej osoby, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢

za jego ksztalt, efekt ,,zewnetrzny”, a przede wszystkim za skutki moralne’, 0 tyle

komunikacja zawsze stanowi wspolne dziatanie przynajmniej dwoch podmiotow.

Oznaczato,ze jej skutki - zmiany, jakie nastapig w efekcie catosciowo pojetej ko-

munikacji w zyciu pojedynczych osdb oraz w zyciu spolecznym,na rdznychjego

poziomach,a takze w szeroko rozumianym srodowisku komunikujacych sig oséb
- zaleza od wszystkich uczestnikéw komunikacji. Oni wszyscy sq tez za to odpo-
wiedzialni. Takze w wymiarze moralnym.

Nalezy mocno zaakcentowa¢, ze w ostatnim stwierdzeniu nie ma mowy0 ja-

kiej§ odpowiedzialnosci zbiorowej. Humanistycznateoria czynu, do ktérej odwo-
tano sie konstruujacje, a ktdra stoi u podstaw poszukiwaninfoetycznych wyzna-

czajacych tory podejmowangj tu refleksji (0 czym — jak juz zauwazono- swiadczy
tytul), nie godzisie na przypisywana zbiorowosci odpowiedzialnos¢ moralng. Ona
bowiem zawsze, z natury, jest odpowiedzialnosciq konkretnej, wolneji rozumnej,

osoby*. Czym innymjest wiec dziatanie komunikacyjne, ktore stanowifakt, czyli
wydarzenie, czym innymjest fakt (fakty) stanowigcy konsekwencje tego wezeé-

niejszego, a jeszcze czyms innym akt komunikacyjny bedacy czescia sktadowa
dziatania, ktére jako pierwsze zostalo wymienionew niniejszym ciagu rozréznia-
nych rzeczywistosci.

Komunikacja wobec sztuki: ku komunikacji-sztuce

Uzywanew niniejszym tekscie wyrazenie ,,sztuka” nie jest jednoznaczne.
Zgodnie z podstawowgjego encyklopedyczna definicjg jest to przede wszystkim
»dziedzina dziatalnosci artystycznej wyrézniana ze wzgledu na reprezentowane
przez nig wartosci estetyczne; tez: wytwor lub wytworytakiej dziatalnosci”’, a tak-
ze ,umiejetnos¢ wymagajacatalentu, zrecznosci lub specjalnych kwalifikacji”™.

7 Por. S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz, Dobro moralne, [w:] Jan PawetII. Encyklopedia naucza-

nia moralnego, Red. J. Nagorny, K. Jezyna, Radom 2015, s. 129-132.

® Por. tamze,s. 129; J. Kowalski, Odpowiedzialnosé moralna, [w:] Jan PawetII. Encyklopedia
nauczania moralnego, Red. J. Nagorny, K. Jezyna, Radom 2015,s. 373.

9 Sztuka, [w:] Stownik Jezyka Polskiego PWN[online], https://sjp.pwn.pl/sjp/sztuka;2527254.
html (dost¢p 10.10.2017); por. M. Michatowicz, Sztuka, [w:] Encyklopedia katolicka,t. 19, kol. 134.
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Wspomniane we wprowadzeniudoniniejszego studium dyskusje i publikacje
mowigce o sztuce komunikacji w znakomitej wiekszosci biora pod uwage drugie
z przywolanych wyzej rozumien sztuki. Pokazujeto fakt, ze znaczenie skuteczno-

$ci komunikacji i sprawnosci komunikacyjnej to wrecz podstawowe kwestie tych-
ze opracowan.Pozostanie na tym poziomie moze jednak skutkowaé naduzyciami

i powaznymibledami merytorycznymi, a w konsekwencji decyzjami 0 niepozy-

tywnymcharakterze moralnym.
Umieszczajac powyzszq teze w kontekscie eksploatowania informacji nalezy za-

uwazyc, ze redukowanie sztuki komunikacyjnej do sprawnego dziatania nierzadko
jest bezprawnie odnoszonedo dziatan manipulacyjnych". Owa bezprawnos¢ wy-
nika z faktu, ze sztuka zawsze ma konotacje pozytywne. Manipulacja zag, 0 czym
juz wspominano, odwrotnie - jest takim eksploatowanieminformacji, ktére cho-
ciaz nie jest podawaniemnieprawdziwychtresci, to jednak w wyniku zrecznego
dziatania manipulatora, maskuje prawde, powodujac pojawienie sie niezgodnych
z niq mysli wpisujacych sie w tok rozumowania zmanipulowanego cztowieka, czego
celem jest uzyskanie korzySci, ktorych manipulujacynie bytby w stanie osiagna¢,
gdyby jego interlokutor znat prawde"’. Bez watpienia wiec nie zastuguje na miano
sztuki, chociaz ,,zewnetrznie” na taka wyglada. Bedac jednym z podstawowych
przyktadow antykomunikacji moze byé - przez analogie - nazwanaantysztuka,
czyli dziatalnosciq ze wzgledu na forme przypominajaca sztuke, lecz nie miesz-
czacq sie w jej ramach ze wzgledu na walory merytoryczne.

Jak obrazuje powyzszy przyktad, nie kazde - nawet bardzo sprawne- eksplo-
atowanie informacji jest sztuka. Dla niej bowiem - na co zwraca uwage cytowana

wyzej definicja - zasadnicze sq wartosci estetyczne. Prawdziwa sztuka to taka,
ktora je zawiera i ktora nimi emanuje, oraz - co warto dopowiedzie¢ w nawigza-
niu do wezesniejszego wywodu - chodzi 0 faktyczne wartosci, czyli o takie cechy,
ktére czynig dang rzeczywistos¢ autentycznie cenng’’. Taka podstawowgwartoscig
dla sztuki jest piekno", ktore juz u zarania refleksji humanistycznej umieszczone
zostato w katalogu pryncypidw-transcendentaliow i na stale znalazto tam swoje
miejsce’>.

10 Sztuka, [w:] Stownik Jezyka Polskiego PWN[online], https://sjp.pwn.pl/sjp/sztuka;2527254.
html(dostep 10.10.2017).

"Por. M. Wyrostkiewicz, Manipulation and Communication - Manipulation as an Anti-Com-
municative Act, ,Biuletyn Edukacji Medialnej” 2014, nr 2 s. 21.

'2 Por. tamze,s. 21-29.

3 Por, R. Krajewski, Wartos¢, w: Encyklopedia katolicka,t. 20, kol. 261-262.

4 Por. Por. Sztuka, [w:] Stownik Jezyka Polskiego PWN [online], https://sjp.pwn.pl/sjp/sztu-
ka;2527254.html(dostep 10.10.2017); M. Michatowicz, Sztuka, [w:] Encyklopedia katolicka,t. 19,
kol. 134-136.

'5 Por. M.A. Krapiec, Metafizyka - ogélna teoria rzeczywistosci, [w:] tenze, S. Kaminski,
Z.J. Zdybicka, P. Jaroszynski, Wprowadzenie dofilozofii, Lublin 1992,s. 64-68.
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Chociaz w definicjach sztuki oraz w powyzszych analizach akcentowanejest

istnienie w niej piekna,to jednak nie oznaczato, iz brakuje tam pozostatych dwu

transcendentaliow. Oistniejacym w sztuce powigzaniupigkna z prawdai dobrem

bowiemszerokopisze Karol Klauza. Lektura tekstow tego autora nie pozostawia

watpliwosci co do tego, ze wchodzenie w obszar sztuki i doswiadczanie tam pigk-

na, ktére jest faktorem konstytuujgcymtozsamos¢ sztuki, oznacza jednoczesne

wejscie na drogi prawdyi dobra"®.

Lubelski Profesor w swoich przemysleniach idzie tak daleko, ze - przetamu-

jac utarte szlaki poznania teologicznego - uznaje pigkno za droge ku Bogu. Chce

nawet w AbsolutnymPigknie widzieé Boga, ktéry w dotychczasowej teologii byt

utozsamianyprzede wszystkimz Absolutng Prawda i Absolutnym Dobrem”, Nie

sposdbnie dostrzec, ze zarysowanatu idea, co do meritum, koresponduje z zawar-

tymw Ligcie do Artystéw przestaniemsw. Jana PawtaII'®.

Wartow tym miejscu przywotaé dostowniejedna z wielu interesujacych mysli

kulowskiego uczonego, ktéra stanowi rozwinigcie i konsekwencj¢ tezy mowiacej, ze

w kulturze, gdzie syntezowanejest piekno, co oznacza ze ,do wartosci estetycznej

zostaje wowczas dodana wartos¢ spoteczna, edukacyjna i motywacyjna””’,a ktora

to mysl brzmi nastepujaco: ,,Miarg cztowieka pozostaje[...] jego stosunek do sztu-

ki, by w wyniku zespolenia z pi¢knem poprzez pedagogie artystyczna pogtebiat

sie humanizm relacji miedzyludzkich””.
Trudno w powyzszych zdaniachnie dopatrzy¢ sig stwierdzen, ze stanowiace

istote wartosci estetycznej pieknojest w kulturze, a wigc w dziataniu osoby ludz-

kiej, w naturalny sposob syntezowanez prawda bedaca,,duszq” i sensem edukacji

oraz motywacji, a takze z dobrem urzeczywistniajgcym sig we wiasciwie uporzad-

kowanychrelacjach spolecznych. Swiadczy to o przekonaniuco do jednoczesnego

istnienia wszystkich trzech pryncypiow w rozumnej, wolnej i celowe} oraz nakie-

rowanej na rozw6j spolecznyi integralny rozw6j osoby ludzkiej, a wiec tworczej

dziatalnosci cztowieka, ktéra oznacza kulture”!. Druga z zacytowanych,zasadnicza

dla niniejszej partii tekstu teza, prowadzizas do istotnego dla catosci opracowania

kontekstu komunikacyjnego. Czym bowiem innym,jesli nie wspdlnota sq zhuma-

nizowane, a wiec odpowiadajace naturze cztowieka, relacje migdzyludzkie? Od

czego zaé,jesli nie od komunikacji zaczyna sig owo humanizowanie? Sztukai ko-

munikacja uzupetniajq sie wzajemniei przenikaja w procesie humanizacji Swiata

 

16 Por, K. Klauza, Teokalia. Pigkno Boga, Lublin 2008,passim.

'7 Pot. Tame,s.11-15.

'8 Por, List do Artystéw (4.4.1999), http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/letters/1999/

documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html (dostgp:10.10.2017).
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i integralnego rozwoju integralnie pojetej osoby ludzkiej. Sztuka jawisig tu juz nie

tylko jako przestrzen dla komunikacji, ale wrecz jako ona sama. Ostatecznie wiec

nie tylko komunikacjajest sztuka,ale tez sztuka jest komunikacjg.

Komunikacja-sztuka wobec piekna: ku estetyce komunikacyjnej

Chociaz — jak zauwazono - swoista wspolna przestrzeniq dla komunikacji

i sztuki jest cata klasyczna triada pryncypiow, to w tym miejscu w sposob szcze-

golny zaakcentowane zostanie znaczenie pigkna jako punktu stycznego tych dwu

rzeczywistosci podstawowych dla niniejszych dociekan. O ile bowiem prawdai do-

bro znalaztyjuz swoja stata pozycje w humanistycznej refleksji nad komunikacjq (to

jeden z argumentow,aby nie rozwijac tu tego watku),o tyle pigkno - jak zauwaza

Klauza — ,,pozostawatoi nadal pozostaje na dalszym planie zainteresowan ust¢-

pujac miejsca dynamizmowiposzukiwania prawdy i kreslenia znamion dobra””

(chociaz cytowanytu autor odnidst to przemyslenie do studiéw teologicznych,to
bez watpienia dobrze tez obrazuje sytuacje w badaniach nad wartosciami podsta-
wowymi w komunikacji). Jednak oprécz sugerowanej tu potrzeby uzupelnienia

istniejacego w badaniachi w literaturze specjalistycznej brakurefleksji dotyczacej

jednoczesnie pieknai komunikacji, waznym argumentem do zajecia si¢ tym zagad-

nieniem jest wyznaczajacy tory niniejszej refleksji, zapisany w tytule monografii,

jej wiodacy temat, ktory brzmi: Pulchrum et communicatio.

Istotowy zwigzek estetyki ze sztuka jest niekwestionowany - 0 czym Swiad-

za przywolywane wyzej definicje i konstruowanetezy. Nie dla kazdego zasjest

oczywisty fakt, ze estetyka stanowi wazny integralny element komunikacji; taki,

bez ktorego komunikacja traci, albo przynajmniej mocno Zaciera, swojq tozsamos¢

rzeczywistosci wspdlnototworczej, ale takze zblizajgcej do prawdy.

Trudno dyskutowa¢ z opartym na doswiadczeniu przekonaniem,ze bardziej

poruszajace i przekonujace ze wzgledu nato, ze sq pi¢kne, zar6wno stowa czy

w ogole uklady dzwiekow,jak i obrazy czy tez roznego rodzaju rzeczywistosci

odbierane za pomocg wzroku,ale takze inne pozytywne doznaniaestetyczne réz-

ne od wizualnych i audialnych, sq skuteczniejszym narzedziem komunikacji niz

zwyczajne, pospolite, czyli pozbawione piekna lub przynajmniej nieakcentujace

go. Cztowiekto — jesli mozna uzy¢ takiego sformutowania- istota ,,pi¢knolubna’”.

Dlatego pieknojest bez watpienia tym,co go nie tylko porusza wewngtrznie,ale

i pociaga. Pieknojest tez tym, co przyciaga ludzi do siebie. Oznaczato, ze ludzie

urzeczywistniajacy piekno w swoich dzialaniach komunikacyjnych przyciaga-

ja innych do siebie znacznie skuteczniej niz ci, ktorzy od pie¢kna si¢ odcinaja lub

traktuja je bez wlasciwej mu atencji.

” K. Klauza, Teokalia. Pigkno Boga, Lublin 2008,s. 11.

Sztuka komunikacji - eksploracje infoetyczne
165

i integralnego rozwoju integralnie pojetej osoby ludzkiej. Sztuka jawisig tu juz nie

tylko jako przestrzen dla komunikacji, ale wrecz jako ona sama. Ostatecznie wiec

nie tylko komunikacjajest sztuka,ale tez sztuka jest komunikacjg.

Komunikacja-sztuka wobec piekna: ku estetyce komunikacyjnej

Chociaz — jak zauwazono - swoista wspolna przestrzeniq dla komunikacji

i sztuki jest cata klasyczna triada pryncypiow, to w tym miejscu w sposob szcze-

golny zaakcentowane zostanie znaczenie pigkna jako punktu stycznego tych dwu

rzeczywistosci podstawowych dla niniejszych dociekan. O ile bowiem prawdai do-

bro znalaztyjuz swoja stata pozycje w humanistycznej refleksji nad komunikacjq (to

jeden z argumentow,aby nie rozwijac tu tego watku),o tyle pigkno - jak zauwaza

Klauza — ,,pozostawatoi nadal pozostaje na dalszym planie zainteresowan ust¢-

pujac miejsca dynamizmowiposzukiwania prawdy i kreslenia znamion dobra””

(chociaz cytowanytu autor odnidst to przemyslenie do studiéw teologicznych,to
bez watpienia dobrze tez obrazuje sytuacje w badaniach nad wartosciami podsta-
wowymi w komunikacji). Jednak oprécz sugerowanej tu potrzeby uzupelnienia

istniejacego w badaniachi w literaturze specjalistycznej brakurefleksji dotyczacej

jednoczesnie pieknai komunikacji, waznym argumentem do zajecia si¢ tym zagad-

nieniem jest wyznaczajacy tory niniejszej refleksji, zapisany w tytule monografii,

jej wiodacy temat, ktory brzmi: Pulchrum et communicatio.

Istotowy zwigzek estetyki ze sztuka jest niekwestionowany - 0 czym Swiad-

za przywolywane wyzej definicje i konstruowanetezy. Nie dla kazdego zasjest

oczywisty fakt, ze estetyka stanowi wazny integralny element komunikacji; taki,

bez ktorego komunikacja traci, albo przynajmniej mocno Zaciera, swojq tozsamos¢

rzeczywistosci wspdlnototworczej, ale takze zblizajgcej do prawdy.

Trudno dyskutowa¢ z opartym na doswiadczeniu przekonaniem,ze bardziej

poruszajace i przekonujace ze wzgledu nato, ze sq pi¢kne, zar6wno stowa czy

w ogole uklady dzwiekow,jak i obrazy czy tez roznego rodzaju rzeczywistosci

odbierane za pomocg wzroku,ale takze inne pozytywne doznaniaestetyczne réz-

ne od wizualnych i audialnych, sq skuteczniejszym narzedziem komunikacji niz

zwyczajne, pospolite, czyli pozbawione piekna lub przynajmniej nieakcentujace

go. Cztowiekto — jesli mozna uzy¢ takiego sformutowania- istota ,,pi¢knolubna’”.

Dlatego pieknojest bez watpienia tym,co go nie tylko porusza wewngtrznie,ale

i pociaga. Pieknojest tez tym, co przyciaga ludzi do siebie. Oznaczato, ze ludzie

urzeczywistniajacy piekno w swoich dzialaniach komunikacyjnych przyciaga-

ja innych do siebie znacznie skuteczniej niz ci, ktorzy od pie¢kna si¢ odcinaja lub

traktuja je bez wlasciwej mu atencji.

” K. Klauza, Teokalia. Pigkno Boga, Lublin 2008,s. 11.



1S Michal Wyrosthiewicr

Rakt, 22 pickno wptvwa na skutecrmast komunikacyjna (ktora tu oznacra za-

wiazamte realne) wspolnatyoraz obcowank je) CZionkowz prawda, dobrem i piek-

nem). 2 wozesnig) 222 wniemahvm stopniu na faktvezne zaistnienie komunikagji

(ktare nie jest lozsame Z przepivwem informacji i wytaznie odrognia sie od anty-

komunikacii - co warto powtarzac), pokazuja badania dotycrace konkretnych,

szcvanotowveh Gziaian komunikacynych. Obrazuja to oparte na tych badaniach

oraz nz osobistum doswiadcveniu tezy wypracowaneprzez ekspertow zajmujacych

sig pr7vgatowywaniem tekstow bedacych - jak wiadomo - jednym z popularniej-

szwch narzedzi komunikacyjnych. ;

" Owi specialisci akcentuja po pierwsze fakt, ze dla podniesienia waloréw ko-

munikaccinvch publikaci duze maczenie ma piekno wpisane w merytoryczna
zewartast baduiacych ja wypowiedzi, co mozna uzyska¢ rozmaitymi sposobami

— od stasowania Jtadnego” slownictwa az po stosowanie innych specjalistyeznych

srodkow pupiekszajacvch” tekst™. Niemale naczenie ma tez budowanyw tekstach
jezvkowy obraz Swiata, ktory im wiece} pickna wsobie zawiera i im bardziej nim

emanuie, tym chetnie] jest ,odwiedzany” i dokiadniej poznawany przez czytel-

nikow.Po dragie zas zauwazaja, iz dla odbiorcéwinformacji duze znaczenie ma

pickno ujzwniajace sie w formie tekstowprzekazujacych te informacje. W wielu

przvpadkach potwierdza sie teza, Ze ten drugi argument bardziej niz Pierwszy

mia szanse wpiynaé na potencjalnego odbiorce komunikatu wtaki spos6b, abyte

swoig potengalnos¢ chciai uaktualnic. W tymdrugimprzypadku,a wiee w od-
niesieniu do zagadnien formalnych zwiazanych z tworzeniemtekstu, nie mozna

sie zatr7ymaé na estetyoe paszczegolnych slow czy wyrazowlubcatego tekstu,ale
wrzeba zadbac teZ o zewnetrzne piekno publikacji. To zas wyraza sie w typografii.
Diatego rozumiejacy problem wydawcy, redaktorzyi inne osoby biorace udziat

wprzygotowaniu tekstu do druku nie mniej niz kwestiami merytorycznymizaj-

mui sie zagadnieniem, .jak tworzyé pigkna,profesjonalng typogratig, ktora pod-
kresli sile przekazu - typografie, ktora sprawi przyjemnos¢ czytajacemu,ktéra
zacheci odbiorce do czytania i potrafi przykuc jego uwage”>*. A ponadto: ,,Kazdy

tekst pisanyjest obiektem fizycznym ijako taki jest oceniany pod wzgledemeste-
tycznym, czyli wkategoriach: fadne czy brzydkie? Oznacza to,niestety, ze czesto
od tego, co napisalismy, wazniejszyjest wyglad tekstu i jego walory wizualne. To
tez nie wszystko! Wiele badan pokazalo, ze wyglad tekstu czesto w sposdb istotny

wplywa na rozumienie stow, a nawet moze catkowicie zmieni¢ ich znaczenie””*,

Nietrudno zauwazy¢, ze w powyzszych stwierdzeniach (co w ostatnimcytacie
zostalo wprost wypowiedziane), tekst, w ktérym uwidacznia sie pigkno, uznawany

* Por. Wyrostkiewicz, Internet i (nie)moralnosé, Lublin 2015, s. 42-43,

* Por. M. Derwojedowa [i in.], Jezyk polski. Kompendium, Warszawa 2005,s. 541-612.

* RWilliams, Typografia od podstaw. Projekty z klasa, Gliwice 201],s. 9.

* M. Zasko-Zielinska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach
utythowych, Warszawa 2008, s. 73; por. tamie, s. 73-87.
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jest za profesjonalny. Oznaczato zaé nie tylko, ze skutecznie spelnia wyznaczong
murole perswazyjnq (na co zwrdécono juz uwage),ale tez, ze jest taki, jak by¢ po-
winien - jakiego oczekuje odbiorca; ze odpowiada jego naturze (dlatego skutecznie
spetnia swojq role). Mowiacinaczej: im tekst blizszy jest sztuce, im bardziej sie nig
staje, tym bardziej staje sig komunikatem,a niejest jedynie zapisem informacji.

Rozciagajac powyzsze stwierdzenie na inne niz przygotowanie tekstu, dzialania
komunikacyjne, i biorgc pod uwage wszystkie wczesniejsze tezy, nie mozna miec
watpliwosci co do tego, ze im bardziej sq one sztuka, tym bardziej sq komunika-
cja. Zwiqzek komunikacji ze sztuka jawi si¢ tu jako oczywisty. Komunikacjajest
sztuka, poniewaz sztuka jest komunikacjq.

Ta ostatnia teza uwidacznia sie w sytuujacych sie na styku teologii oraz in-
nych nauk humanistycznych(ze szczegdlnym akcentem naestetyke) w badaniach
Karola Klauzy. Uczony ten zauwaia,ze dzieki pieknu stanowigcemu konieczny,
integralny element sztuki, cztowiek jest w stanie nie tylko poznawaé Boga,ale
i wchodzic z Nim

w

relacje,czyli komunikowaésie z nim. Skoro piekno przybliza
osobe ludzka do OsobyBoskiej, to - z punktu widzenia teologii, ze wzgledu na
akcentowanew niej ich podobieristwo — musi tez zblizaé cztowieka do cztowieka.
Badaniate pokazuja, ze sztuka i komunikacja sq ze soba scisle zwiqzane, a w wielu
momentach utozsamiajq sie ze soba.

Odnoszacto do optyki przyjetej w niniejszym studium i do wynikajacej z tego
hermeneutyki moznastwierdzic, iz komunikacja niewatpliwie jest sztuka, czy-
li rzeczywistoscia, w ktorej duzq role odgrywa piekno. Patrzac na te kwestie od
strony negatywnej nalezy stwierdzic, ze odrzucenie piekna, rezygnacja z niego
w dzialaniach komunikacyjnych, jawi sie jako powddostabienia ich skutecznoéci,
a nawet wprowadzeniaich w obszar antykomunikacji. Imperatyw moralnyto tro-
ska o piekno dzialan komunikacyjnych. A mowatu 0 réznych poziomachpiekna:
zarOwno w warstwie merytorycznej, jak i formalnej. Przy czym, czego trudnonie
zauwazyc, ta ostatnia plaszczyzna moze by¢ bardzo zlozona — w zaleznosci od ro-
dzaju komunikacji. Wowczas troska 0 piekno dotyczy (w miare mozliwosci) kaz-
dej z tych plaszczyzn.

Konkluzje i sugestie: ku syntezie infoetycznej

Powyzsze analizy pozwalajq stwierdzic, ze méwienie 0 sztuce komunikacji
- o komunikacji jako sztuce - jest uprawnione. Argumenty przemawiajace za ta
teza nie ograniczajq sie do ukazania, ze rzeczywiste komunikowanie sie wymaga
sprawnosci. Wazne miejsce w argumentacji zajmuja tez tezy wskazujace na te wa-

lory komunikacji, ktore sq naturalnymi prerogatywamisztuki rozumianej jako
oparta na rozumnoésci i wolnosci osoby dziatalnos¢ tworcza urzeczywistniajgca
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wartodel estetycxne, Oznacza to wiec, Ze zapisana we wprowadzeniu hipoteza ba-

dawera vostala zwerytikowana pozytywnie, oe

Liloktemprzeprowadzonyehbadanjest tez uszczegdtowienie defi nicji komuni-

kacji poprzes wiyezenie w nig pigkna jako wartosci, ktore) sluzy. Mowige o komu-

nikacji nie wystarezy Wige podkreslac prawdy i dobra, ktore najpelnie) urzeczywist-

nia sig we wspdlnocie, ale te? nalezy mowic o pigknie. Warto rowniez podkresla¢,

de rezygnacja z Nicgojest tozsama 2 przechodzeniemw obszar antykomunikacji,

Podkreslenic prawdy, Ze kazdy uczestnik komunikacji jest je) kreatorem - ze

ina onbezposredni wplywna je} zaistnienie oraz ostateczny efekt — stato sig zaak-
centowanien nicco gubigcegosig wymiaru osobistego dziatan komunikacyjnych

oraz odpowiedzialnosei kazde) uczestniczyce} Ww nich osoby. Mozna to uja¢ ina-

exe} i stwierdzi¢, Ze zestawienie komunikacji ze sztuka pozwolito dostrzec w kaz-

dejze wspomnianych osdb — tworee. Poglebienie tego watku jawi sie jako ciekawe

praedsigwzigcie, ktore jednak ze wzgledu na zatozenia, nie moze zostaé wlaczone

W niniejsze opracowanie. Postulatemz przeprowadzonych badan mozezag byé

sugestia rozwinigcia tego zagadnienia w odrebnymstudium.

Opisana wyzej komunikacja-sztukatoistotna aktywnose w znacznym stopniu

pozytywnie wplywajgca na rozw6j integralny komunikujacego sig tworcy. W swiet-

le przedstawionych argumentow wezwanie do niej jawi si¢ nie jako dezyderat,ale

jako imperatyw moralny.
Swiadomosé roznychsytuacji, w jakich znajduje sig cztowiek, sprawia, ze nie

mozna mowic¢ o jednymrodzaju komunikacji. Przedstawione wyzej tezy sq og6l-

ne i dotyezg komunikacji jako takiej. Jednak w zyciu da sig dostrzec wiele roznych

form i odston komunikacji. Ta niejednorodnose sprawia, ze zapisana wyzej teza

moéwigca o moralnym obowigzku komunikowania sig z osobami, wéréd ktorych

sie funkcjonuje, takze ma wysoki poziom ogélnosci. Przeprowadzone badanianie

pozostawiajy watpliwosci, Ze dla zachowania naturalnego tadu w Swiecie przez do-

starczenie specjalistycznego narzedzia osobomzatroskanymo integralny rozw6j
siebie i innych, a takze 0 postep catego spoleczenstwa, niezwykle korzystne bytoby
wypracowanie infoetycznej (moralnej) koncepeji ordo veritatis lub ordo comuni-
cationis. Mowatu oprojekcie, ktéry - 0 czym Swiadezy jego tytul - nawiazywal-

by do uznanegodzis za klasyczng dla etyki i teologii moralnej idee ordo caritatis,
a przedstawialbyteori¢ i reguly wprowadzajace zgodny z natura ludzkaoraz swiata,

a takZe same} prawdy i komunikacji, tad w ramach dziatan na prawdzie lub szerzej,
w ramach procesow komunikacyjnych. Taka potencjalna, oparta na rozumiei do-
Swiadczeniu, koncepeja ordo jawi sie jako pomoc w porzadkowaniu aktywnosci
komunikacyjnych, Postulat dotyczgcy jej stworzenia jest kolejng dodang wartoscia
badan, z ktorych swoistym raportemjest niniejsze opracowanie.
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Summary

Communicationis not a simple transfer of information;it’s an exploitation of infor-
mation, which leadsto the real community (communion personarum). The communica-
tionsare carry out “high value” - it meanstranscendentals. They are the truth, the good
and the beauty. Being connected with these valuesis a tool for the integral development
of the humanperson.In addition, this developmentis supported by inclusion this person
in the community. The exploitation of information without the carry out(realization of)
truth, good andbeautiful isn’t communication - thenit is an anti-communicativeact.It
harmsthe developmentof the humanperson.
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The beauty is the centerofthe art. Therelationship between the art and the beauty,

andtherealization of beauty in communication shows that communicationis anart.First,

because effective communication requiresskill. Secondly, becauseit reveals the aesthetic

values.

Properly understood communication is a moral imperative. However, applyingit re-

quires the appropriate “ordo communicationis”. This last question is worth workingout

in the infoethics.


