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NOWE MEDIA A WIRTUALIZACJA RZECZYWISTOŚCI 

Wielu autorów ostrzega nas dzisiaj przed nadciągającą katastrofą, przed wyłaniają-
cym się zza horyzontu zdarzeń kataklizmem – przed utratą rzeczywistości. Nie podzie-
lam tych obaw, chociaż ich nie lekceważę. Zamiast o utracie rzeczywistości wolę jed-
nak mówić o wirtualizacji rzeczywistości, w nawiązaniu do Paula Virilio i innych, 
przede wszystkim francuskich, autorów. 

Przyczyną wirtualizacji rzeczywistości jest postęp technologiczny, a dokładniej, 
nieprzystawalność naszego postrzegania świata do otaczających nas obrazów – maszy-
nowych obrazów trzeciej generacji. Marshall McLuhan widział w mediach przedłuże-
nie człowieka, zapomniał jednak dodać – a może uważał to za oczywiste – że media są 
sztucznym przedłużeniem człowieka. Odbieramy świat za pomocą zmysłów. Co się 
jednak dzieje, kiedy odbieramy świat za pomocą sztucznie przedłużonych zmysłów? 
Kiedy zaczynamy widzieć już nie na odległość kilku czy kilkunastu kilometrów, lecz 
kilkunastu tysięcy kilometrów i słyszeć głosy dochodzące z najdalszych zakątków 
globu? Kiedy zaczynamy widzieć i słyszeć ludzi lamentujących w Safadży? Widzieć 
i słyszeć wzburzone tłumy pod Ambasadą Duńską w Bejrucie? 

Paul Virilio wyróżnia trzy generacje obrazów, które przypisuje różnym fazom nowo-
żytności: „wiek formalnej logiki obrazów”, związany z malarstwem i rysunkiem – obraz 
w schematyczny sposób przedstawia rzeczywistość; „wiek dialektycznej logiki obra-
zów”, związany z fotografią i filmem – obraz przechowuje rzeczywistość minioną, prze-
nosząc to, co przeszłe, w teraźniejszość; wreszcie, „wiek paradoksalnej logiki obrazów” 
– obrazy w czasie realnym. Paradoksalność ostatniego typu obrazów polega na tym, że 
wirtualność zyskuje w nich dominację nad aktualnością, czas rzeczywisty nad rzeczą 
reprezentowaną, niszcząc samo pojęcie rzeczywistości i reprezentacji na korzyść para-
doksalnej obecności, teleobecności przedmiotu. O ile dobrze znamy pierwszy z tych 
trzech typów obrazów, wiele uwagi poświęcił im Erwin Panofsky, Ernst Gombrich czy 
Nelson Goodman, całkiem nieźle drugi, o którym pisał Walter Benjamin, o tyle trzeci typ 
obrazów, jego funkcjonowanie i wpływ, pozostaje dla nas ciągle czymś zagadkowym1. 

Klasyfikacja Virilio nie jest nowa, przypomina starszą i prawdopodobnie bardziej 
znaną klasyfikację Jeana Baudrillarda. Baudrillard wyróżniał, jak wiadomo, cztery 
typy obrazów w oparciu o relację obrazu do rzeczywistości: a) obraz prawdziwie 
przedstawia rzeczywistość; b) obraz zniekształca i wypacza rzeczywistość; c) obraz 
ukrywa, maskuje nieobecność rzeczywistości; d) obraz nie odsyła już do żadnej rze-

                                                        
1 P. Virilio, La machine de vision, Paris 1988, polski przekład: Maszyna widzenia, przeł. B. Kita [w:] 

Widzieć, myśleć, być, red. A. Gwóźdź, Kraków 2001. 
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czywistości, staje się czystą symulacją, tworząc własną rzeczywistość, nieodróżnialną 
od rzeczywistości pozaobrazowej. W pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z dobrym przedstawieniem, w drugim ze złym przedstawieniem, w trzecim z próbą 
zaczarowania rzeczywistości, natomiast czwarty przypadek nie należy już do porządku 
przedstawienia, lecz do porządku symulacji, a tutaj „nie ma już Boga rozpoznającego 
swoich, nie ma już sądu ostatecznego oddzielającego prawdę od fałszu, rzeczywistość 
od jej sztucznego zmartwychwstania, bo wszystko umarło i od razu zmartwychwsta-
ło”2. Porządek symulacji wywraca porządek przedstawienia i stawia pytanie, jak od-
różnić rzeczywistość od sztucznie wzbudzanych symptomów rzeczywistości; logika 
symulacji nie wychodzi od rzeczywistości, lecz od znaku, autonomicznego obrazu 
odzyskującego pełnię praw po śmierci wszelkiej referencji3. 

Obaj francuscy autorzy mówią o wirtualizacji rzeczywistości, a jej przyczynę upa-
trują w nowoczesnych technikach reprodukcji. Virilio jest bardziej techniczny, mocniej 
akcentuje różnicę między fotografią a obrazami cyfrowymi, zaliczając je do dwóch 
różnych generacji obrazów, wzmacniając tym samym stanowisko tych, którzy 
w fotografii cyfrowej widzą fotografię po fotografii lub postfotografię4. Baudrillard 
podkreśla raczej rolę środków masowego przekazu, zarówno wtedy, kiedy pisze słynną 
książkę Wojny w Zatoce nie było (1991)5, jak i wtedy, kiedy wypowiada się na temat 
telewizyjnych reality show, widząc zapowiedź tych programów w geście Marcela Du-
champa, który przeniósł przedmiot gotowy w nowy kontekst: 

Posunięcie Duchampa było od tego czasu powtarzane w nieskończoność, nie tylko w sztuce, 
indywidualnie i zbiorowo, szczególnie często w mediasferze. Ostatnią fazą stał się reality show, 
gdzie wszyscy jesteśmy zapraszani do prezentowania siebie. Weź sprawy w swoje ręce i odegraj 
swoje życie na ekranie (ze wszystkimi obscenicznymi konotacjami), tak jak przedmiot gotowy 
gra swoją hiperrealistyczną rolę na ekranie muzeum6. 

Za sprawą nowoczesnych środków komunikacji rzeczywistość ulega podwojeniu, 
zdublowaniu. Przypomina to przypowieść z Platońskich dialogów: 

Wyobraźmy sobie – powiada Sokrates – dwa przedmioty: jednym będziesz ty, Kratylusie, 
drugim twój obraz, i wyobraźmy sobie dalej, że jakiś bóg sprawił, że przedstawienie to, nie tylko 
zewnętrznie, pod względem formy i koloru, jak mógłby to uczynić dobry malarz, ale także pod 
względem wewnętrznej organizacji, jest całkowicie podobne do ciebie, innymi słowy, że wszyst-
kie twoje cechy są w nim umieszczone. Czy powiedziałbyś wówczas, że to Kratylus i jego obraz, 
czy też, że są to dwa Kratylusy?7 

Platon chce tutaj powiedzieć, iż jeżeli dwie rzeczy są do siebie tak bardzo podobne, 
że stają się nieodróżnialne, to nie możemy już mówić o podobieństwie, o oryginale 
                                                        

2 J. Baudrillard, Simulations, New York 1983, s. 12. Cytuję za polskim przekładem Precesja symula-
krów, przeł. T. Komendant [w:] Postmodernizm. Antologia, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 181. 

3 Więcej w tej sprawie: G. Dziamski, Tradycja awangardy w kulturze monitora [w:] Wiek ekranów, red. 
A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002, s. 373–374. 

4 Zob. H. von Amelunxen, Fotografie nach der Fotografie, München 1995. 
5 J. Baudrillard, La Guerre de Golfe n’a pas eu lieu, Paris 1991. Angielski przekład: The Gulf War Did 

Not Take Place, Sydney 1995. 
6 J. Baudrillard, Aesthetic Illusion and Virtual Reality [w:] tenże, Art and Artefact, red. N. Zurbrugg, 

London 1997, s. 21. 
7 Cyt. za: R. Butler, Jean Baudrillard’s Defence of the Real: Reading in the Shadow of the Silent Majo-

rities as an Allegory of Representation [w:] J. Baudrillard, Art and Artefact, dz.cyt., s. 51. 
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i kopii (imitacji), lecz o dwóch niezależnych przedmiotach. Można to nazwać paradok-
sem nadmiernego podobieństwa lub bliźniaczości. Jeżeli nasze techniki reprodukowa-
nia świata osiągną taką doskonałość, że obraz przestanie różnić się od oryginału, to 
zamiast świata i jego obrazu będziemy mieli podwojoną rzeczywistość, rzeczywistość 
bliźniaczą. Można powiedzieć, że jest to paradoks. Ale przecież Virilio mówi o para-
doksalnej logice obrazów trzeciej generacji, paradoksalnej, bo sprzecznej z naszym 
życiowym doświadczeniem. Czy jednak rzeczywiście sprzecznej? 

Odwołajmy się raz jeszcze do Baudrillarda, do jego przykładu rodziny Loudów, 
która w 1971 roku zgodziła się na kilka miesięcy udostępnić swoje prywatne życie 
amerykańskim telewidzom. Siedem miesięcy nieprzerwanego filmowania, trzysta go-
dzin transmisji, bez scenariusza i scenopisu. Rodzinna odyseja, dramaty i radości, 
wzloty i upadki, surowy, niefabularyzowany dokument. Najlepsza rzecz w telewizji, 
porównywalna do sfilmowania lądowania pierwszego człowieka na Księżycu. Rodzina 
Loudów nie wytrzymała presji mediów, rozpadła się na oczach telewidzów. Czy tele-
wizja była za to odpowiedzialna? Czy rodzina Loudów rozpadłaby się także bez obec-
ności kamer telewizyjnych? To ciekawe, ale nie najważniejsze pytania. Znacznie bar-
dziej interesująca jest inna kwestia: sam pomysł programu, pionierski wobec dzisiej-
szej telewizji, aby telewizja rejestrowała czyjeś rzeczywiste, realne życie. Według 
pomysłodawców programu Loudowie mieli żyć normalnie, jak wcześniej, a więc tak, 
jakby telewizji przy tym nie było. 

Absurdalna, paradoksalna formuła – ani prawda, ani fałsz, po prostu utopia. Sfor-
mułowanie „tak jakby nas (telewizji) przy tym nie było” odpowiada sformułowaniu 
„tak jakbyś ty (widz) przy tym był”. I to jest właśnie utopia, paradoks, który zafascy-
nował dwadzieścia milionów widzów znacznie bardziej niż perwersyjna przyjemność 
podglądania cudzego życia8. 

Telewizji nie ma, telewizja staje się przezroczysta, pozostaje natomiast widz bezpo-
średnio śledzący wydarzenia. Pracownicy telewizji są przekonani o swojej przezroczy-
stości, wystarczy zobaczyć ekipę telewizyjną przy pracy. Pracownicy telewizji są też 
przekonani, że ludzie bardzo szybko oswajają się z obecnością kamer telewizyjnych, 
a po pewnym, zwykle niezbyt długim, czasie przestają je zauważać i zaczynają zacho-
wywać się swobodnie i naturalnie, jakby kamer nie było. Przeciętna praska rodzina, 
filmowana przez japońskich turystów, tylko przez moment jest trochę spięta, później 
się rozkręca i kiedy dochodzi do rodzinnej kłótni, już w ogóle nie zauważa kamer. 
Przywołuję tu scenę z filmu Samotni, żeby wskazać na jeszcze jeden aspekt trzeciej 
generacji obrazów. Po burzliwej, choć krótkiej, rodzinnej sprzeczce bohaterka wybiega 
na ulicę i uruchamia alarmy w zaparkowanych samochodach, co zostaje nagrodzone 
brawami przez filmujących całe zdarzenie japońskich turystów. Obrazy trzeciej gene-
racji, w przeciwieństwie do obrazów drugiej generacji, nie są obrazami rejestrującymi 
jakieś wydarzenie, lecz obrazami czekającymi na wydarzenie lub – ujmując to inaczej 
– nie rejestrują tego, co się wydarzyło, lecz czyhają na to, co ma lub może się wyda-
rzyć. Dobrym przykładem jest tu słynna praca Wolfganga Staehle z 2001 roku – reje-
stracja rzeczywistej panoramy Manhattanu, a więc niewydarzenia , które nieoczeki-

                                                        
8 J. Baudrillard, Simulations, dz.cyt., s. 49–50. 
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wanie eksplodowało najbardziej medialnym wydarzeniem początku XXI wieku, zbu-
rzeniem nowojorskich Twin Towers. 

Obcowanie z mass mediami uczy nas paradoksalnej logiki obrazów trzeciej genera-
cji, które wytwarzają własny efekt realności, a od nas wymagają, jak wszystkie obrazy 
(patrz René Magritte), pewnego stopnia samoiluzji. Jak ten efekt realności zostaje wy-
tworzony? Dwuetapowo, powiada Paul Patton. Pierwsza, „żywa” faza to kontrolowany 
przekaz informacji (obrazów) o wydarzeniu niezbędny do tego, żeby wpłynąć na przy-
szły rozwój wypadków. Kiedy ta faza jest zakończona, następuje druga – proliferacja 
archiwalnych dokumentów, także wizualnych, prowadząca do sprzecznych hipotez 
i interpretacji dotyczących tego, co widzieliśmy. Czy Saddam Husajn podjął decyzję 
zaatakowania Kuwejtu, czy został złapany w pułapkę przez amerykańskich specjali-
stów od polityki (policy makers)? Kto jest odpowiedzialny za zabójstwo prezydenta 
Kennedy’ego? Kto stał za samobójstwem Marilyn Monroe? Kto wywołał i wygrał 
rewolucję w Bukareszcie? Im lepiej widzieliśmy wydarzenia, tym mniej o nich wiemy. 
Rzeczywistość znika w wirtualności sprzecznych obrazów, informacji, hipotez i trafia 
do archiwalnego depozytu, aby nawiedzać nas jak zombie i nieustannie rekonstytuto-
wać, ożywiać minione wydarzenia. Ale to już jest bez znaczenia, ponieważ na każdą 
książkę, film czy dokument znajdą się dwie inne książki, filmy, dokumenty9. 

Jaka jest w tym wszystkim rola fotografii i innych, bardziej tradycyjnych mediów? 
Nie jest jednoznaczna i oczywista, o czym świadczy powracające pytanie o etos fotogra-
fii. W 1991 roku, przy okazji zorganizowanej przez Jerzego Olka fotokonferencji, odbyło 
się niewielkie sympozjum, którego tematem był „Etos fotografii”. Jednym z uczestników 
tego sympozjum był sędziwy teoretyk fotografii Vilem Flusser. Flusser mówił 
o rzeczach, które nie były wówczas dla nas, wschodnich Europejczyków, w pełni zrozu-
miałe. Mówił, że nie istnieje bezstronna i obiektywna fotografia, bo każda obserwacja 
zmienia obserwowany przedmiot, a każdy przyrząd (aparat) jest rezultatem wcześniej-
szych teorii. Mówił o magii fotografii, która polega na wyrywaniu zdarzeń z linearnej 
struktury i zamianie ich w zamrożone sceny. Ale mówił też, i na tym chciałbym się skon-
centrować, o depolityzacyjnej sile obrazu fotograficznego. Jesteśmy dzisiaj świadkami 
nie tyle końca historii, powiadał Flusser, ile całkowitej depolityzacji. 

Obecne zwycięstwo obrazu nad wydarzeniami, kamery nad polityką, prowadzi do ideologii 
bez zaangażowania. Wydarzenia w Europie Wschodniej, ukazujące odrodzenie ideologii od daw-
na uważanych za martwe: nacjonalizmu, antysemityzmu, religijnej dewocji, są dowodem śmierci 
świadomości politycznej, śmierci politycznego zaangażowania i zwycięstwa kamery. Przerażają-
ca perspektywa10. 

Dlaczego Flusser poświęcił tyle uwagi depolityzacji i uznał to za swoje przesłanie 
dla praktyków i teoretyków fotografii w Europie Wschodniej? Fotografia uczestniczy 
dzisiaj w procesie depolityzacji, przyspiesza nadejście epoki postpolitycznej, według 
określenia Slavoja Žižka. Fotografia przenosi magię obrazów drugiej generacji na ob-
razy trzeciej generacji i w ten sposób wzmacnia wywoływany przez nie efekt realności. 
Taka jest rola fotografii w dzisiejszym środowisku medialnym, którego częścią jest 
fotografia. Ale jeśli nawet jest to ze wszech miar trafna diagnoza, to pytanie o etos 

                                                        
9 P. Patton, This Is Not a War [w:] J. Baudrillard, Art and Artefact, dz.cyt., s. 129. 
10 V. Flusser, Fotografia a koniec polityki [w:] Etos fotografii, red. J. Olek, Wrocław 1991, s. 24. 



Nowe media a wirtualizacja rzeczywistości 187 

fotografii jest pytaniem o to, czy fotografia musi tak funkcjonować? Czy może funk-
cjonować inaczej? Zanim odpowiem na te pytania, chciałbym powiedzieć, iż zgadzam 
się z Antonim Dufkiem, czeskim historykiem fotografii, który powiada, że etos zwią-
zany jest z moralnością, odnosi się zatem do ludzi, a nie do rzeczy11. Etos to moralność 
przemieniona w charakterystyczny dla jakiejś zbiorowości sposób i styl postępowania. 
Własny etos posiadają różne grupy zawodowe, można zatem mówić o etosie fotorepor-
terów wojennych, fotografów przyrody, reklamy, mody itd. Etos określa właściwe 
i niewłaściwe (naganne) postępowanie każdej z tych grup – nauczanie fotografii można 
nazwać połączeniem fotograficznych sztuczek (trików) i etosu. 

Pominąłem tutaj fotografików (artystów fotografii). Uczyniłem to świadomie, po-
nieważ podpadają oni pod ten sam etos co wszyscy artyści. Nie posługują się fotografią 
w celach instrumentalnych, lecz dążą do poznania specyfiki samego medium. Poznanie 
prawdziwej natury fotografii brzmi jak zalecenie etyczne – poznaj samego siebie. I jest 
to prawda. Takiemu zaleceniu starali się być wierni moderniści, co raz jeszcze po-
twierdza często powtarzaną tezę o moralnym patosie sztuki modernistycznej. Moderni-
ści rzeczywiście chcieli wyprowadzić etos fotografii z rozpoznania jej prawdziwej 
natury, by następnie obwołać się strażnikami prawdy fotografii. W ten sposób etos 
fotografii miał uzyskać obiektywną sankcję; nie miał być zespołem reguł poszczegól-
nych grup zawodowych, lecz wynikać z rozpoznania jej prawdziwej natury. Postmo-
dernizm zmienił stosunek do fotografii. Zamiast poszukiwać istoty i prawdy, zajął się 
funkcjonowaniem fotografii we współczesnej kulturze i jej wielorakimi zastosowania-
mi. Przesunął tym samym punkt ciężkości z tworzenia na odbiór − na czytanie fotogra-
fii. A wówczas okazało się, że to czytanie fotografii oparte jest zawsze na kodzie, któ-
rego się wyuczyliśmy. Dla odbiorcy fotografia jest zawsze znakiem, a jeżeli jest zna-
kiem, to zawsze istnieje możliwość spojrzenia poza kłamliwy pozór jej naturalności 
i przezroczystości, by ujawnić nieprzezroczysty, zniekształcony i arbitralny mecha-
nizm reprezentacji, proces ideologicznej mistyfikacji. I dalej, jeżeli jest znakiem, to 
podlega procesowi kodowania – źródłem kodu konkretnej fotografii nie musi być 
twórca, może nim być, i najczęściej jest, kultura, która w spontaniczny sposób popycha 
go do wykonania takiego, a nie innego zdjęcia. 

Wszystko to stało się dla nas jasne za sprawą postmodernistycznych artystów po-
sługujących się fotografią – Victora Burgina, Marthy Rosler, Barbary Kruger, Cindy 
Sherman, Richarda Prince’a i wielu innych. Czy to oznacza, że ci artyści przeciwstawi-
li się depolityzacyjnej sile fotografii, problematyzując jej „mechaniczną mimesis”? 
Jeżeli tak, to dlaczego Flusser ich nie przywołał, nie wskazał jako przykładów pokazu-
jących, że można przeciwstawić się depolityzacji. Moja odpowiedź jest następująca. 
Tak długo, jak mówimy o rzeczywistości faktualnej i wirtualnej, i twierdzimy, że ta 
druga wypiera i zastępuje pierwszą, tak długo znajdujemy się w ramach logiki przed-
stawiania (reprezentacji). Paradoks tego stanowiska polega na tym, że ciągle wiemy, co 
jest rzeczywistością, a co jej wirtualnym fantomem, i dlatego możemy, w mniej lub 
bardziej apokaliptycznym tonie, mówić o utracie poczucia rzeczywistości, czyli 
o przechodzeniu z trybu off-line na on-line. Wirtualizacja rzeczywistości polega nato-

                                                        
11 A. Dufek, Historyczne modele fotografii i moralności, przeł. M. Sekieta i A. Rojowska [w:] Etos fo-

tografii, dz.cyt., s. 8. 
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miast na czymś innym, na przekonaniu nas do wiarygodności obrazów lub – ujmując to 
inaczej – na przekonaniu nas, że to, co widzimy, jest rzeczywistością. Wirtualizacja 
rzeczywistości mieści się w porządku symulacji, polega na zwycięstwie obrazu nad 
rzeczywistością, na podporządkowaniu rzeczywistości obrazowi, żeby raz jeszcze 
przywołać Flussera12. Przerażająca perspektywa, powiada Flusser. Czy na pewno? 

Dzisiejszej opinii publicznej nie można pobudzić do działania bez obrazów. Ber-
nard Kouchner z organizacji Lekarze Bez Granic nie wyobraża sobie żadnej akcji hu-
manitarnej bez wsparcia mediów. Specjaliści nazywają to „efektem CNN”13. Obrazy 
medialne aktywizują światową opinię publiczną, która wymusza działania na polity-
kach i rządach lub oburza się brakiem reakcji z ich strony. 

W starożytności przestrzenią polityki była przestrzeń publiczna (plac, forum, agora...). Dzisiaj 
publiczne obrazy zastępują przestrzeń publiczną. Telewizja staje się forum kształtującym nasze 
emocje i opinie. Wybieramy, oglądając telewizję [...]. Zmierzamy w stronę telewizyjnej demokra-
cji, demokracji bez reguł [...]. Nie jest możliwa polityka uprawiana z prędkością światła. Polityka 
jest czasem refleksji. Dzisiaj nie ma czasu na refleksję; rzeczy, które widzimy, już się dzieją, 
a więc musimy reagować natychmiast [...]. Czy możliwa jest demokracja w czasie realnym? Au-
torytarna polityka tak. Dla demokracji właściwe jest współuczestniczenie we władzy. Kiedy bra-
kuje na to czasu, w czym właściwie uczestniczymy? We wspólnych emocjach14. 

Paul Virilio podziela pesymizm Flussera – zwycięstwo obrazu nad rzeczywistością to 
przerażająca perspektywa. Medialne obrazy zaczynają rządzić polityką, a konsekwencje 
tej zmiany są nieprzewidywalne. Thomas Keenan przytacza świadectwo Bośniaka, Faru-
ka Sabanovica, postrzelonego na oczach kamer telewizyjnych podczas oblężenia Saraje-
wa: „Żołnierz sił pokojowych patrzył na mnie. Nic nie zrobił. Po prostu patrzył”. 
I dodaje: „Wiem, że zabrali mnie do szpitala [żołnierze sił pokojowych] tylko dlatego, że 
były kamery. Muszę powiedzieć, że gardzę nimi, żołnierzami Sił Pokojowych”15. Kame-
ra czyhająca na potencjalną ofiarę, wycelowana w potencjalną ofiarę jak karabin snajpe-
ra, po to, by poinformować świat o okrucieństwach wojny, a jednocześnie kamera ratują-
ca życie ofiary, bo zmuszająca żołnierzy sił pokojowych do działania. 

Obrazy medialne rozszerzają odpowiedzialność (nikt nie może powiedzieć, że nie 
wiedział, co się dzieje w Somalii, Rwandzie czy Bośni) i apelują – „zróbcie coś”. Lu-
dziom mediów wydaje się, że wystarczy dostarczyć więcej informacji, więcej bardziej 
drastycznych zdjęć, żeby zmobilizować międzynarodową społeczność i zmusić ją do 
działania. Ale na czym to działanie ma polegać? Na pomocy humanitarnej? Interwencji 
humanitarnej? Wojnie humanitarnej? Obrazy nie wskazują konkretnego działania, nicze-
go nie przesądzają i niczego nie narzucają, wzbudzają jedynie reakcję opinii publicznej. 
Nie oznacza to końca polityki, końca sfery publicznej i przejęcia kontroli przez obrazy  
– wskazuje jedynie na wirtualizację rzeczywistości i depolityzacyjną moc obrazów. 

                                                        
12 V. Flusser, dz.cyt., s. 23. 
13 Na temat „the CNN effect” jest bogata literatura. Zob. J. Neuman, Ligths, Camera, War: Is Media 

Technology Driving International Politics?, New York 1996; P. Seib, Headline Diplomacy: How News 
Coverage Affects Foreign Policy, Westport 1997; Somalia, Rwanda, and Beyond. The Role of International 
Media in Wars and Humanitarian Crises, red. E. Girardet, Dublin 1995. 

14 P. Virilio, L’ecran du desert, Paris 1991, s. 71–72, cyt. za: T. Keenan, Publicity and Indifference: 
Media, Surveillance, „Humanitarian Intervention” [w:] Living on, red. R. Stih, F. Schnock, Berlin 2005. 

15 T. Keenan, dz.cyt. 
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