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ŚWIAT – OBRAZEM?  
NOWA AUDIOWIZUALNOŚĆ JAKO WYZWANIE ETYCZNE1 

Refleksja nad audiowizualnością jako nowym, definiującym fenomenem kultury nie 
może abstrahować od namysłu, który będzie próbował wskazywać pola odniesień 
i konsekwencji etycznych. Nawet najprostsze transformacje w sposobie funkcjonowa-
nia człowieka w świecie mogą prowadzić w efekcie do przemiany jego postaw, a te 
z kolei, w sposób zasadniczy, mogą wpływać na jego moralne ukształtowania. Nowa 
audiowizualność z tej perspektywy objawia się jako znaczące wyzwanie etyczne. 

Na czym wyzwanie to ma polegać? Czy chodzi tu o budowanie coraz bardziej 
szczegółowych etyk, które będą bezpośrednio zajmować się wszelkimi ewentualnymi 
zagrożeniami pojawiającymi się wraz z wkraczaniem w kulturę coraz to nowszych 
i doskonalszych technik audiowizualnej komunikacji? Z pewnością odpowiedź na to 
pytanie nie może mieć postaci negatywnej, tym bardziej że takie zadania są podejmo-
wane. Pojawiają się przykłady szczegółowych etyk, które zajmują się zagadnieniami 
funkcjonowania nowych mediów komunikacyjnych2. Wydaje się jednak, że niezwykle 
ważny jest także namysł bardziej ogólny, istotowy, który wskazuje płaszczyznę pytań 
podstawowych. A te w odniesieniu do audiowizualności szczególnie dotykają proble-
matyki odpowiedzialności. 

W filozofii kultury pojawiają się pewne idee czy metafory, które rzucają szczególne 
światło na fenomen audiowizualności w perspektywie namysłu etycznego. Czy samo 
przenoszenie rzeczywistości bądź pewnych jej aspektów w kształt obrazów może ro-
dzić jakieś konsekwencje etyczne? Pierwsza, powierzchowna odpowiedź nie doszukuje 
się tu chyba żadnych następstw – wydaje się, że audiowizualne obrazowanie rzeczywi-
stości w sensie moralnym jest zupełnie obojętne. Jednak moment głębszego wejrzenia 
sprawia, iż opinia ta zdaje się tracić swą jednoznaczność. 

Pewnym odniesieniem dla rozważań niech będzie porównanie, jakim posłużył się 
Oswald Spengler w swej filozoficznej wizji kultury. Myśliciel pojmował kulturę na 
sposób organiczny, tzn. był przekonany, iż podobnie jak dowolnym organizmem, tak 
samo i kulturą rządzą prawa przyrodniczych konieczności: narodziny, wzrost, dojrza-
łość, obumieranie i wreszcie śmierć. Są to procesy konieczne, żadna ich transformacja 
nie jest możliwa. Ta wizja kultury związana jest bezpośrednio z pesymistyczną an-
tropologią, zgodnie z którą człowiek objawia się jedynie jako drapieżnik. Najistotniej-
                                                        

1 Tekst był pierwotnie opublikowany w „Przeglądzie Kulturoznawczym” 2006, nr 1. 
2 Por. np.: D.G. Johnson, Computer Ethics, New Jersey 1985; L. Floridi, Zagadnienie moralności in-

formacji. O filozoficznym ugruntowaniu etyki komputerowej, przeł. D. Chabrajska, „Logos i Ethos” 2005, 
nr 69/70. 
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sze jest jednak pytanie – dlaczego? Otóż Spengler tę wizję człowieka opiera na spo-
strzeżeniu, iż drapieżnik posiada świat jako obraz. Takie bowiem odniesienie do świa-
ta, które czyni z rzeczywistości obraz, jest według filozofa poświadczeniem władzy 
zapanowania nad nią. W eseju Człowiek i technika. Przyczynek do filozofii życia (1931) 
napisał: „Skoncentrowanie na czymś oczu patrzących przed siebie i równolegle ozna-
cza jednak zarazem zaistnienie świata jako obrazu, jako świata przed jego 
oczyma [...]. W sposobie widzenia właściwym najszlachetniejszym drapieżnikom 
zawarta jest już idea panowania [...]”3. Oczywiście, pogląd ten myśliciel waloryzo-
wał zupełnie pozytywnie. 

Można przyjąć, że to tylko porównanie, które niewątpliwie posiada pewną siłę wy-
razu, ale być może właśnie dlatego skłania ono do kolejnego ruchu myśli. Dlaczego 
transformacja świata w obraz jest oznaką jakiejś przewagi nad nim, a idąc dalej – na-
wet panowania? Czy ta relacja jest konieczna, wynika z natury rzeczy, czy przypadko-
wa? Spengler, który zakładał obecność niepodważalnych determinant kulturowych, 
godziłby się na ten jednoznaczny sens transformacji świata w swój obraz. 

Podobna myśl pojawia się w filozofii Martina Heideggera, choć konsekwencje 
z niej wywiedzione są odwrotne niż u autora Zmierzchu Zachodu. W odczycie Czas 
światoobrazu (1938) myśliciel określa istotę nowożytności właśnie jako przemianę 
świata w obraz. Świat rozumiany jest tutaj jako całość bytu nie tylko w wymiarze fizy-
kalnym, lecz i dziejowym, a także jako odniesiona do niego zasada. Nie chodzi oczy-
wiście o trywialne skądinąd przekonanie, iż dowolna formuła rzeczywistości, jakiś 
okres dziejowy może być interpretowany jako pewien obraz. Heidegger pisze: „To nie 
światoobraz zmienia się z niegdyś średniowiecznego w nowożytny, to sam fakt, że 
świat staje się obrazem, znamionuje istotę nowożytności”4. W tej fundamentalnej 
transformacji chodzi o to, że przemieniają się formuły odniesień człowieka do świata, 
że zmierzają one swym charakterem do coraz wyraźniejszej roszczeniowości, co 
w konsekwencji przywołuje postawy uprzedmiotowienia: „byt jako coś przedmiotowe-
go zostaje pozwany przez człowieka, postawiony w obszarze jego rozeznania i dyspo-
zycji, i że w ten tylko sposób bytuje”5. Można powiedzieć, że ta roszczeniowa, 
uprzedmiotawiająca postawa ma tak podstawowe znaczenie, iż nabiera charakteru 
definiującego. Nowożytna przemiana świata w obraz oznacza bowiem stanowienie go 
przez człowieka: 

Światoobraz w rozumieniu istotnym nie oznacza więc obrazu świata, lecz świat pojmowany 
jako obraz. W tym ujęciu byt w całości bytuje dopiero i tylko o tyle, o ile postanawia go czło-
wiek, który przedstawia i dostawia, wytwarza. Tam, gdzie powstaje światoobraz, zapada istotna 
decyzja o bycie w całości. Bycia bytu poszukuje się i znajduje się je w tym, że jest on przedsta-
wiany (in der Vorgestelltheit des Seienden)6. 

Jest to więc, zdaniem myśliciela, dalekosiężna transformacja nie tylko relacji czło-
wieka do świata, ale przede wszystkim całkowita metamorfoza sytuacji jego samego. 

                                                        
3 O. Spengler, Człowiek i technika. Przyczynek do filozofii życia, przeł. A. Kołakowski [w:] tenże, Hi-

storia, kultura, polityka, wyb. A. Kołakowski, Warszawa 1990, s. 41. 
4 M. Heidegger, Czas światoobrazu, przeł. K. Wolicki [w:] tenże, Drogi lasu, Warszawa 1997, s. 78. 
5 Tamże. 
6 Tamże, s. 77. 
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Na czym jednak polega przemiana człowieka, który ze świata – swoim do niego 
odniesieniem – czyni obraz? Staje się rodzajem sceny, na której to, co obrazowe, może 
zostać przedstawione. 

Przedstawiać – według Heideggera – oznacza tu: coś, co istnieje, stawiać na przeciw siebie, 
odnosić do siebie – przedstawiającego i wtłaczać w takie odniesienie jako miarodajny obszar. 
Tam, gdzie tak się dzieje, człowiek zyskuje obraz bytu. Kiedy jednak człowiek w ten sposób ob-
raz uzyskuje, sam przenosi się na scenę, tzn. w otwarty krąg tego, co przedstawiane, powszechnie 
i publicznie. Tym samym człowiek czyni z siebie scenę, na której byt musi się odtąd przedsta-
wiać, prezentować, tzn. być obrazem7. 

Idea ta jest więc próbą wypowiedzenia nowego stosunku człowieka do siebie i do 
świata, jaki, zdaniem Heideggera, ukształtował się w nowożytności. Jej wyraźnymi 
oznakami są przywołane przez myśliciela zjawiska: nauka pojęta jako badanie, techni-
ka maszynowa, przesuwanie się sztuki w pole widzenia estetyki, pojmowanie 
i realizacja działania ludzkiego jako kultury i wreszcie odbóstwienie8. 

Wymienione fenomeny nowożytności, choć bezpośrednio nie odnoszą się do zjawi-
ska audiowizualności, składają się jednak na to, co Heidegger określa mianem meta-
morfozy świata w obraz. Czy rozważania Heideggera wokół światoobrazu można od-
nosić do zjawiska medialnej wizualizacji rzeczywistości? I znów, podobnie jak 
u Spenglera, odniesienie to ujawnia się w wymiarze pytań dotyczących człowieka, a te 
nieuchronnie prowadzą do namysłu etycznego. Pobrzmiewa tu wątek uprzedmiotowie-
nia, roszczeniowości, a przede wszystkim – podobnie jak u Spenglera – panowania. 
Jednakże konsekwencje, jakie wypływają z faktu, że świat staje się obrazem, przez 
Heideggera oceniane są w swym podstawowym wymiarze negatywnie. 

Rozstrzygające o istocie nowożytności krzyżowanie się obu procesów – gdy świat staje się 
obrazem, a człowiek subiectum – twierdzi filozof – rzuca zarazem światło na podstawowy proces 
dziejów nowożytnych, który na pierwsze wejrzenie wydaje się niemal absurdalny. Im mianowicie 
szerszy jest zakres dyspozycyjności podbitego świata, im jest ona radykalniejsza, im obiektyw-
niejszy pojawia się obiekt – tym subiektywniej, tzn. natrętniej, wywyższa się subiectum, tym bar-
dziej niepowstrzymanie obserwacja świata i nauka (die Lehre) o świecie przekształcają się 
w naukę o człowieku, w antropologię9. 

A to, według filozofa, musi oznaczać tylko jedno – coraz wyraźniejsze opanowy-
wanie świata przez człowieka. Roszczenie znalazło swoje spełnienie, poprzez które 
człowiek stał się subiectum, a świat obrazem. Bowiem: „Podstawowym procesem no-
wożytności jest podbój świata jako obrazu”10. Ten fundamentalny rys światoobrazu 
ukazuje ciągłe dążenie człowieka do pozycji ustanawiającej, nadającej miarę. Korela-
tem takiego dążenia jest nabierające mocy panowanie. A ono zawsze domaga się kon-
tekstu odpowiedzialności i to tym bardziej, im wyraziściej znamionuje jej brak. 

Myślenie Heideggera, choć źródłowo objawia siebie jako ontologiczne, wciąż 
wkracza w wymiar refleksji etycznej, przez co także stara się przezwyciężać perypetie 
rozumu znamionujące nowożytność. Pisze o tym Jan Patočka: 

                                                        
7 Tamże, s. 79. 
8 Por. tamże, s. 67. 
9 Tamże, s. 80. 
10 Tamże, s. 81. 



Waldemar Frąc 40

Filozofia Heideggerowska ontologizuje odpowiedzialność i znosi tym samym nowożytne roz-
różnienie etyki i ontologii, które wyrządziło tak wiele zła [...]11. 

W myśli Heideggera transformacja świata w obraz objawia właśnie swoje szcze-
gólne znaczenie etyczne. 

Spojrzenie na zjawisko współczesnej audiowizualności nie powinno więc abstra-
hować od możliwych konsekwencji etycznych, jakie ujawniają się w namyśle nad fe-
nomenem widzenia, rozumienia i przede wszystkim kształtowania świata jako pewne-
go obrazu, względnie coraz wyraźniej rozpraszającej się wielości obrazów. Oczywi-
ście, choć medialna wizualizacja świata nie jest tożsama ze Spenglerowskim 
myśleniem świata jako obrazu czy Heideggerowskim światoobrazem, wydaje się, iż 
konsekwencje tych fenomenów w dużej mierze są zbieżne. Audiowizualna zdolność 
utrwalania świata w dowolnej obrazowej formule, będąca tyleż odbiciem, co kreacją, 
otwiera te same wyzwania etyczne, które wcześniej zostały już zasygnalizowane. 
Zresztą sama audiowizualna autorefleksja potwierdza to przekonanie. 

Już w pierwszej całościowo ujętej teorii filmu, jaką była praca Hugona Münster-
berga Dramat kinowy (1913), pojawiają się idee, które zgłębiają fenomen obrazowania 
rzeczywistości i otwierają pole etycznego nad nim namysłu. Münsterberg pisał, iż 
w kinie: 

Świat zewnętrzny utracił swój ciężar, został wywleczony z przestrzeni, czasu i przyczynowo-
ści i przyobleczony w formy naszej własnej świadomości. Umysł zatriumfował nad materią, 
a obrazy pojawiają się z naturalnością tonów muzycznych. To wspaniała satysfakcja, której nie 
jest w stanie dostarczyć żadna inna sztuka12. 

Niezwykła satysfakcja, o której wspomina myśliciel, wypływa z wyzwolenia widza, 
przynajmniej mentalnego, z okowów rzeczywistości. To, co w świecie fizycznym ab-
solutnie nieprzekraczalne – czas, przestrzeń, przyczynowość – poddaje się tak łatwym 
zabiegom i przekształceniom w świecie wizualnych przedstawień. Co więcej, kinowy 
świat nabiera cech ludzkiej umysłowości, do niej jest dostosowany, jej podporządko-
wany. Wszak kino jest, według Münsterberga, sztuką mentalną. Dlatego szczególnie 
w nim może ujawniać swe wymiary triumf człowieka nad materią. 

Niezwykłe uwiedzenie kinem – jak twierdził – to także fascynacja światem inten-
sywności uczuć, która tym bardziej się spełnia, im wyraźniej uwalnia się od koniecz-
ności i oporności tego, co realne. Ale tu także ujawnia się cały potencjał możliwości, 
które mogą mieć swoje konsekwencje etyczne. I właśnie na te potencjalne zagrożenia 
zwraca uwagę myśliciel, podkreślając, iż: „Widok zbrodni i występków może wywie-
rać na daną świadomość wpływ pociągający za sobą fatalne skutki. Normalny opór 
zostaje przełamany, a i równowaga moralna, którą łatwo zachować wobec bodźców 
niesionych przez potoczną codzienność, może zostać naruszona pod przemożną presją 
realistycznych sugestii”13. Münsterberg zapowiada, że poprzez kino może się zmieniać 
fundamentalna formuła funkcjonowania człowieka w świecie, który z istoty swej opie-
ra się na tym, czego realnie doświadcza. Medium, naśladujące tę realność doświad-
czeń, wprowadza w świat pozoru, wyobrażenia, które jedynie zdaje się rzeczywisto-

                                                        
11 J. Patočka, Heidegger, przeł. K. Michalski, „Znak” 1974, nr 6, s. 715. 
12 H. Münsterberg, Dramat kinowy. Studium psychologiczne, przeł. A. Helman, Łódź 1989, s. 137. 
13 Tamże. 
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ścią. Ale konsekwencje takiego nakładania się fikcji na rzeczywistość mogą mieć cha-
rakter absolutnie realny w sensie etycznym. To oczywiście nie jest zasada, jedynie 
możliwość. Ale czy możliwość, którą trzeba rozumieć jako zaledwie możliwość, da się 
apriorycznie wykluczyć? 

Refleksja ta domaga się swego dopełnienia, które – ze względu na uwidocznione 
możliwe wpływy i konsekwencje etyczne audiowizualizacji rzeczywistości – prowadzi 
do fundamentalnej świadomości odpowiedzialności. Szczególnie ciekawą propozycję 
myślową w tej sprawie stanowi Zasada odpowiedzialności (1979) Hansa Jonasa, która 
– jak głosi oryginalny podtytuł – jest Próbą etyki dla cywilizacji technologicznej. Filo-
zof w swej pracy podejmuje ideę przywołaną już za pośrednictwem Heideggera, dla 
którego technika narzędziowa była znaczącym rysem nowożytności. Jonas tę myśl 
radykalizuje, twierdząc, iż staje się ona swoistym „powołaniem” ludzkości. 

Obecnie techne w postaci nowoczesnej techniki – jak czytamy w Zasadzie odpowiedzialności 
– przeobraziła się w nieskończone parcie naprzód rodzaju ludzkiego, jego najważniejsze przed-
sięwzięcie, w którego ciągłym samoprzekraczającym się posuwaniu naprzód ku coraz wyższym 
dokonaniom usiłuje się widzieć powołanie człowieka i którego powodzenie w osiąganiu maksy-
malnej kontroli nad rzeczami i samym człowiekiem wydaje się spełnieniem jego przeznaczenia14. 

Dlatego Jonas podkreśla znaczące konsekwencje o charakterze antropologicznym – 
dziś należy mówić o prymacie homo faber nad homo sapiens. 

Wraz ze zmianą kondycji samego człowieka dokonuje się także głębokie przefor-
mułowanie jego relacji do tego, co go otacza, do świata w ogólności. Taki stan rzeczy 
z konieczności niesie konsekwencje natury etycznej. Technika i jej szczególny przejaw 
w postaci mediów komunikacji audiowizualnej stają się więc istotnym problemem 
namysłu etycznego. Zwraca na to uwagę Hans Jonas: 

technika nabiera obecnie także znaczenia etycznego z racji centralnego miejsca, jakie zajmuje 
w ludzkich dążeniach. Jej kumulatywne tworzenie, rozrastające się sztuczne środowisko nie-
ustannie wzmacnia w człowieku te szczególne moce, które środowisko owo wytworzyły, wymu-
szając ich niestrudzony twórczy udział w jego utrzymaniu i dalszym rozwoju [...]15. 

Samonapędzający i nasilający się ruch w ewolucji technicznych środków, fundują-
cy także nową audiowizualność, jest więc konieczną przesłanką do refleksji nad kon-
dycją człowieka, którego możliwości stają się coraz rozleglejsze, zdając się przekra-
czać w swej potencji standardowe formuły funkcjonowania w świecie. Można nawet 
pokusić się o sformułowanie intuicyjnej zasady: im większy potencjał, który człowiek 
poprzez techniczne oprzyrządowanie opanowuje, tym większa skala konsekwencji 
indywidualnych wyborów, a co za tym idzie – zagrożeń natury etycznej. 

Nietrudno więc uzasadnić, dlaczego reakcją na te fundamentalne kulturowe trans-
formacje ma być próba nowej etyki, sprowadzonej przez Jonasa do woli podejmowania 
odpowiedzialności. Jak ją należy rozumieć? Filozof wprowadził rozróżnienie odpo-
wiedzialności na formalną i materialną. Pierwsza z nich polega na przyczynowym 
przypisaniu konsekwencji za dokonane czyny. Jako taka, odpowiedzialność ta raczej 

                                                        
14 H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, przeł. M. Klimowicz, 

Kraków 1996, s. 34. 
15 Tamże. 
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nawiązuje do dyskursu prawniczego, należy ją bowiem rozumieć jako zdanie sprawy 
z tego, co się czyni, wraz z wszelkimi konsekwencjami. Jonas pisze: 

tak rozumiana „odpowiedzialność” nie ustanawia samych celów, lecz jest czysto formalnym zade-
kretowaniem o wszelkim przyczynowym działaniu pośród ludzi, że musi za nie zostać zdany rachu-
nek. Jest ona tedy wstępnym warunkiem moralności, jednakże jeszcze nie moralnością samą16. 

Takie rozumienie odpowiedzialności, można rzec, nie wnosi niczego nowego 
w świadomość etyczną i na pewno nie jest adekwatne do trudności obecnego czasu. 
Można ponieść konsekwencje czynu, można zostać do tego przymuszonym, a w sensie 
moralnym niczego w sobie i wokół nie zmienić. 

Prawdziwą reakcją na wymogi współczesności ma być – zgodnie z intencją Jonasa 
– odpowiedzialność w sensie materialnym, która domaga się od człowieka mocy w jej 
sprostaniu. Nie jest ona tą, która wypływa z przyczynowych związków i konsekwencji 
podjętych czynów. Jest więc nie tyle odpowiedzialnością za coś, ile raczej po coś, ku 
czemuś. Ta odpowiedzialność, jak pisze filozof: „nie dotyczy zdania ex-post-facto 
rachunku z tego, co zostało uczynione, lecz determinowania tego, co jest do-
-uczynienia; zgodnie z tym pojęciem czuję się przeto odpowiedzialny nie głównie za 
swoje zachowanie i jego skutki, lecz za sprawę, która domaga się mojego działania”17. 

Odpowiedzialność w sensie materialnym jest domaganiem się jej podjęcia czy nie-
ustannego wręcz podejmowania, nie tyle ze względu na spełnione przez siebie czyny 
bądź powzięte decyzje, ale ze względu na to, czego jeszcze nie ma, czego być może 
nikt jeszcze nie dostrzegł, nie przedsięwziął, a co domaga się podjęcia, realizacji i co 
wcale nie musi mnie bezpośrednio dotyczyć. W tym sensie odpowiedzialność jest 
obowiązkiem podjęcia mocy, stawienia się za sprawę, która właśnie na mnie oczekuje. 
Zasada odpowiedzialności stwierdza, iż przedmiot odpowiedzialności, czyli: 

„Za co” leży tu poza mną, jednakże w obszarze oddziaływania mej mocy, na nią zdane bądź 
przez nią zagrożone. Jej przeciwstawia ono swe prawo do bycia tym, czym jest lub czym może 
być, i ją – poprzez wolę moralną – zobowiązuje. Owa sprawa staje się moją, ponieważ moc jest 
moja i z tą właśnie sprawą przyczynowo jest powiązana. To, co w kwestii swego własnego 
uprawnienia zależne, staje się tym, co nakazujące, to, co w swej przyczynowości władne, staje się 
tym, co zobowiązane. Za to, co w ten sposób tej mocy jest powierzone, staje się ona obiektywnie 
odpowiedzialna i poprzez opowiedzenie się za nim poczucia odpowiedzialności uczuciowo zaan-
gażowana [...]18. 

Etyka dla cywilizacji technicznej, w której coraz wyraźniej zaznacza się determina-
cja mediów audiowizualnych, może być jedynie etyką odpowiedzialności. Rozumiana 
jest ona nie w sensie formalnoprawnym, jako odpowiadanie za zabronione czyny, które 
wiążą się z jakąś sankcją. Jest to zdawanie sprawy z tego, czego się nie czyni, chociaż 
powinno. Jest ona bowiem obowiązkiem podjęcia mocy, którą się posiada albo na któ-
rą trzeba się zdobyć. Sprawa, której może wielu nie dostrzega, a nawet jeśli, to 
w formie nieistotnej, nie traci nic w swym domaganiu się urzeczywistnienia, apeluje 

                                                        
16 H. Jonas, Teoria odpowiedzialności: podstawowe rozróżnienia [w:] Filozofia odpowiedzialności w XX wie-

ku. Teksty źródłowe, przeł. J. Filek, Kraków 2004, s. 207. 
17 Tamże, s. 207 n. 
18 Tamże. 
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proporcjonalnie do swej wagi. W cywilizacji technicznej spraw takich jest coraz wię-
cej. Dlaczego? 

W finale tych rozważań należy zakreślić krąg, powrócić do ich początku. Martin 
Heidegger mówił, że jedno z podstawowych zjawisk nowożytności, a więc czasu świa-
toobrazu, stanowi technika. W swym Pytaniu o technikę (1955) zgłębiał jej istotę, 
przekonując, iż właśnie z niej wypływa niebezpieczeństwo, choć także i ratunek. Istotą 
techniki jest ze-staw (Ge-stell). 

Ze-staw zastawia jaśnienie i władanie prawdy. Przesłanie, które posyła w dostawianie, jest 
przeto najbardziej skrajnym niebezpieczeństwem. Nie technika jest niebezpieczna. Nie ma żadne-
go demonizmu techniki, jest natomiast tajemnica jej istoty. Niebezpieczeństwem jest istota tech-
niki jako przesłanie odkrywania. Być może nieco bardziej oswoimy się teraz ze zmienionym zna-
czeniem słowa „ze-staw”, jeśli będziemy myśleć ze-staw w sensie przesłania i niebezpieczeństwa. 

Zagrożenie człowieka nie pochodzi od niebezpiecznego, być może, dla życia działania ma-
szyn i aparatury technicznej. Właściwe zagrożenie już dotknęło człowieka w jego istocie. Pano-
wanie zestawu grozi tym, że człowiekowi mogłoby zostać odmówione wkroczenie w bardziej 
źródłowe odkrywanie, a w ten sposób także doświadczanie bardziej początkowej prawdy. 

Tak więc, gdzie panuje ze-staw, tam grozi największe niebezpieczeństwo19. 

Na czym polega to zagrożenie? – w pewnym sensie na nieprawdzie. Człowiek pod-
daje się działaniu techniki, choć nie zagrożenia natury fizycznej są tu najistotniejsze. 
Bowiem nie technika, lecz jej istota, jak twierdził filozof, przynosi największe niebez-
pieczeństwo. Człowiekowi przez technikę w swej istocie może zostać odmówione 
źródłowe odkrywanie, a w konsekwencji pozostaje oferta utkwienia w jakimś pozorze, 
fałszu. Wszak prawda w swym źródłowym sensie jest nieskrytością. 

To niebezpieczeństwo płynące z istoty techniki nie jest absolutną koniecznością. 
Heidegger, powołując się na Hölderlinową bliskość ratunku i zagrożenia20, mówi także 
o szansie wypływającej z tej istoty. Dla tych rozważań jest jednak najbardziej ważne 
owo wymowne zagrożenie. Ujawnia się ono tym pełniej w obliczu szczególnego ro-
dzaju techniki, jakim są media komunikacji audiowizualnej. Największym zagroże-
niem z nimi związanym jest pozór prawdy. Stąd też wypływające z ich szerokiej obec-
ności w kulturze domaganie się etyki pojętej jako odpowiedzialności. 

Potęga, która wypływa z coraz większych możliwości nowych mediów audiowizu-
alnych, znajduje swe jedyne dopełnienie w podjęciu mocy jako odpowiedzialności za 
sprawę, która zobowiązuje. W rozwoju mediów interaktywnych tym pełniej ujawnia 
się to roszczenie, owa nieredukowalna potrzeba świadomości odpowiedzialności 
w sensie materialnym. Wszak właśnie w wypadku tego rodzaju mediów odbiorca, 
standardowo interpretowany jako przedmiot odpowiedzialności, staje się coraz częściej 
jej podmiotem, zobligowanym przez moc, jaka jest mu dodana także przez to medium. 
A moc ta jest zobowiązująca. Tak więc wyzwania etyczne, jakie ujawniają się 
w obliczu nowej audiowizualności, sprowadzać się muszą do narastania, a nawet mak-
symalizacji tej świadomości odpowiedzialności, która spełnia się w wolności podjęcia 
zobowiązania. 
 

                                                        
19 M. Heidegger, Pytanie o technikę, przeł. J. Mizera [w:] tenże, Technika i zwrot, Kraków 2002, s. 36. 
20 Por.  tamże. 
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