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Analiza nowych mediów w kontekście sztuki jest zadaniem utrud-
nionym przynajmniej z kilku powodów. Podstawową trudnością jest 
pewnego rodzaju kłopot definicyjny. Od późnych lat siedemdziesią-
tych w literaturze przedmiotu stosuje się określenie „nowe media”, 
które sugeruje, że mamy do czynienia z nową jakością medialną. Jed-
nak w wielu przypadkach na tego rodzaju teoretycznym założeniu 
definicyjnym się poprzestaje, nie wskazując, o jaką nową kategorię 
medialności chodzi. W kontekście dynamicznego rozwoju technolo-
gii (nie mającego precedensu w historii cywilizacji) trudno utrzymać 
hipotezę, że wskazanie na nowe media jest dzisiaj tym samym, co 
mówienie o nich dwadzieścia lat temu. Trudność ta winna być prze-
zwyciężona przede wszystkim przez wskazanie wyraźnej granicy 
pomiędzy mediami starymi a nowymi. Tutaj zaś wśród badaczy tego 
zagadnienia nie ma jednolitej taksonomii.

Brak wskazania wyraźnych granic spowodowany jest wielobie-
gunowością procesów rozwoju mediów oraz ich wielopoziomowym 
oddziaływaniem. Nowe media ujmować można zarówno w kontek-
ście użytkowym, technologicznym, komunikacyjnym, socjologicz-
nym, jak i estetycznym. Trudno jednak odseparować te konteksty, 
gdyż przenikają się one i wpływają na siebie, wzajemnie się deter-
minując. Na przykład kontekst estetyczny nowych mediów jest ściśle 
związany z płaszczyzną komunikacyjną (z delokalizacją przekazu, 
z pojęciem interaktywnosci), z ogólną dostępnością przekazu (kon-
tekst komunikacyjny) czy z determinantą technologiczną (jak choć-
by użyciem ekranu jako medium). 

Badając zagadnienie nowych mediów należy pamiętać o tym, że 
posiadają one już swoją historię, a w ciągu ostatnich dziesięciole-
ci nastąpiło wiele zmian w ich funkcjonowaniu, poziomie aspiracji, 
a także samym sposobie badań nad mediami. Wielokrotnie rewido-
wano hipotezy badawcze i prognozy rozwoju mediów, począwszy od 
sformułowań skrajnie euforycznych po nastawienie sceptyczne. Ma 
to związek z faktem, że technologie wykorzystywane w nowych me-
diach są wypierane przez kolejne, przez co szybko się starzeją i wy-
magają rewizji stawianych hipotez badawczych. Badania nad tech-
niką medialną wyszły od stanu euforii, która bazowała na założeniu 
fundamentalnej zmiany wraz z nadejściem nowych możliwości me-
dialnych. Założenie to okazało się z czasem utopijne, a medialne roz-
wiązania techniczne postrzegane są dziś raczej jako zmiana wpisana 
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w określoną linię rozwoju w kontekście historii mediów, zaś same 
badania nad medialnością wpisują się w szerszy kontekst związany 
z rolą techniki w kulturze. 

Dlatego pewnego rodzaju trudnością w badaniu zagadnienia no-
wych mediów jest ich nowość właśnie. Analizowanie nowości zwią-
zane jest zawsze z pewną niepewnością, brakiem dystansu, stawia-
niem hipotez, prognozowaniem. Pewnego rodzaju pułapką metodo-
logiczną może być fakt skupiania się wyłącznie na tych mediach, 
które w momencie analizy były zupełnie nowe. Tego rodzaju do-
raźność stawianych hipotez może okazać się przy szybkim rozwoju 
technologicznym tymczasową jedynie próbą analizy bez większego 
znaczenia. Badając nowe media należy uwzględnić szerszy kontekst 
historyczny, wskazać na konsekwencje związane z medialnością, 
uwzględnić kontekst relacji techniki i kultury, a także konsekwen-
cje, jakie wynikają z tej współzależności. Dopiero wtedy badania nad 
zagadnieniem medialności przejdą z poziomu spostrzeżeń lokalnych 
na poziom gruntownej, szerszej analizy naukowej, która pozwoli nam 
uporządkować tzw. archeologię nowych mediów i odpowiedzieć na 
fundamentalne pytanie: jak odróżnić media nowe od starych. 

NOWE I STARE MEDIA  

PRóbA uPORZąDkOWANIA ZAgADNIEń MEDIAlNych

By precyzyjnie oddzielić stare media od nowych, należy wytyczyć 
mapę problemów, które stanowić mogą pole badań nad zagadnie-
niem medialności jako takiej. W pierwszej kolejności trzeba odpo-
wiedzieć na pytanie, w jakim stopniu pojawienie się wynalazków 
technicznych ostatniej dekady zmieniło funkcjonowanie techniki 
w kontekście kultury jako takiej. 

Samo badanie kultury, z szerszej perspektywy niż tylko skupianie 
się na uwarunkowaniach historycznych, jest tu zabiegiem koniecz-
nym. Należy zadać pytanie o rolę aktywności ludzkiej jako takiej i jej 
związek z używanymi narzędziami. Zwyczajowo rola aktywności 
ludzkiej w kulturze ograniczana jest do zagadnień sprawczych, do 
osobowości jednostki, jej relacji z innymi, do przyczyn samej twór-
czości. To, co uległo zasadniczej zmianie i na co należy zwrócić uwa-
gę, to fakt, że w ostatniej dekadzie zmieniła się rola techniki w kul-
turze. Nie jest ona już okazjonalna, a stała się trwałym elementem 
funkcjonowania kultury; nie jest czymś peryferyjnym, dodanym, 
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drugorzędnym. Sama technika w ostatniej dekadzie okazała się no-
sić w sobie ogromny potencjał kulturotwórczy. 

W sztuce użycie nowych mediów wytworzyło nową jakość este-
tyczną, która w sferze poznawczej domaga się zastosowania zupeł-
nie nowej spekulacji estetycznej. Dlatego dotychczasowe ustalenia 
dotyczące roli techniki w sztuce muszą zostać zrewidowane. Obok 
tej ewidentnej wieloznaczności używanych terminów wchodzących 
w skład definicji nowych mediów kolejną przeszkodą jest zbytnie 
skupienie się na materialnych nośnikach informacji, przy całko-
witym pominięciu aspektu społecznego i artystycznego. Należy 
pamiętać, że telewizja bez audytorium, gazety bez czytelników, in-
ternet bez użytkowników nigdy nie mogą pretendować do miana 
mediów masowych, nie będą też postrzegane jako narzędzia two-
rzące przestrzeń artystyczną czy system znaczeń i symboli. Środki 
komunikacji masowej nie są tylko technicznymi możliwościami, 
skomplikowaną strukturą informatyczną zamkniętą w technolo-
gicznych rozwiązaniach, katalizują one bowiem nowe formy wy-
powiedzi artystycznej, systemy znaczeń, nowe kody semiotyczne, 
kształtują też pejzaż komunikacyjny, wpływając pośrednio na sferę 
estetyki, etyki, ideologii, polityki czy nawet na formy religijności. 
Z tego też powodu, próbując analizować fenomen nowych mediów, 
nie możemy zapominać przede wszystkim o jego artystycznym 
i społecznym wymiarze. 

Koniecznym zabiegiem predefinicyjnym jest więc ustalenie pew-
nych proporcji i hierarchii ważności w wielopoziomowej strukturze 
mediów. W każdej próbie definicji nowych mediów nie może zabrak-
nąć też kilku fundamentalnych kwestii, które mogą pretendować do 
roli swoistych prolegomenów dla fenomenu nowych mediów. Na-
leży z należytą dbałością zdefiniować i zanalizować takie terminy 
jak wirtualność, immersja, interaktywność czy multimedialność. 
Podstawową kwestią jest też ustalenie ostrej demarkacji pomiędzy 
terminami „media masowe” i „nowe media”. Próbą odpowiedzi na 
to pytanie może być ustalenie, co wyróżnia media nowe od starych, 
co jest ich istotą i tworzywem, jakie są powszechnie używane formy 
medialne, czym różni się język nowych mediów od mediów trady-
cyjnych, jakie swoiste cechy wyróżniające posiada w końcu estetyka 
nowych mediów. 
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NOWE MEDIA  

PROPOZycJE DEfINIcJI. ANAlIZA I kRyTykA

By precyzyjnie zanalizować zagadnienie nowych mediów, nale-
ży zatem wprowadzić użyteczną cezurę między mediami nowymi 
i starymi. Zwyczajowo granicę tę upatruje się nie tyle w konkretnych 
wynalazkach technicznych, ile raczej w metodach i praktykach ko-
munikacyjnych. Najpopularniejszym, a i najczęściej przyjmowanym 
intuicyjnie kryterium jest wskazanie na kontekst cyfryzacji. Jak za-
uważają autorzy publikacji Nowe Media. Wprowadzenie: […] pod poję-
ciem tym rozumiemy wszystkie te metody i praktyki społeczne związa-
ne z komunikowaniem się, reprezentacją i ekspresją, jakie rozwinęły się 
dzięki cyfrowemu, multimedialnemu, usieciowionemu komputerowi, jak 
również wszelkie innowacje, jakie za sprawą komputera zostały wprowa-
dzone do innych mediów1.

 W definicji tej widać zdecydowany akcent na techniczny wymiar 
archiwizacji; cyfrowy sposób zapisu wypełnia zbiór nowych mediów. 
Warto zatrzymać się przy tej definicji, która wydaje się być z jednej 
strony czymś, co potwierdza powszechną intuicję łączenia nowych 
mediów z powstaniem komputera, a z drugiej strony wydawać się 
może zbytnim uproszczeniem. Zgodzić się można z autorami defi-
nicji, że czymś wyjątkowo trudnym jest konceptualizacja tak szero-
kiego zagadnienia, jakim są nowe media, gdyż uwzględnić w defini-
cji trzeba zarówno konkretne narzędzia techniczne, jak i sposób ich 
użycia oraz odbioru, a także kontekst zmian, jakie w sferze społecz-
no-kulturalnej nowe media spowodowały. Użyteczne będzie zatem 
wskazanie nie tyle na konkretne wynalazki, ile raczej na pewnego ro-
dzaju tendencje komunikacyjne czy socjologiczne. Jednak wydaje się, 
że tego rodzaju definicja nowych mediów jest bardzo pojemna, a przez 
to nieprecyzyjna. Wystarczy przyjrzeć się deklaracjom opartym na 
tego rodzaju założeniach i skonfrontować je z dzisiejszą praktyką ar-
tystyczną. Wedle Lva Manovicha nowe media od starych różni ich 
użycie. Rozumienie nowych mediów opiera się na założeniu, że komputer 
używany jest raczej na etapie ich dystrybucji i prezentacji niż produkcji2. 
Wedle tego kryterium istotnym elementem będzie wyłącznie sposób 
archiwizacji – komputery przełamują analogową formę archiwizacji, 
wprowadzając cyfryzację zapisu i odtwarzania danych. Jednak usu-
nięcie z nowych mediów kontekstu użycia komputera do tworzenia 
przekazu medialnego jest czymś zgoła archaicznym. 
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Oparcie definicji nowych mediów wyłącznie o sposób archiwi-
zacji przekazu (cyfrowy) bagatelizuje zagadnienie nowych mediów 
w kontekście ich użycia. W zbiorze określanym mianem „nowych 
mediów” znajdzie się zarówno zeskanowana fotografia obrazu olej-
nego z XIV wieku, przekonwertowany na nośnik cyfrowy film z po-
czątku XX wieku, jak również animacja stworzona za pomocą progra-
mów graficznych w środowisku komputera. O ile wspomniana wyżej 
definicja może stanowić podstawę do badań nad zagadnieniem ar-
chiwizacji przekazu medialnego, to nie będzie ona zadowalająca do 
prowadzenia wstępnych rozważań na gruncie estetyki. 

Estetyka w konfrontacji z nowymi mediami zwrócić musi przede 
wszystkim uwagę na fundamentalną zmianę, jaką spowodowa-
ły nowe media w samym procesie tworzenia. Na gruncie estetyki 
jednym z podstawowych wyróżników mediów starych od nowych 
winna być natura użytego medium. Jeżeli zgodzimy się na wyżej 
przytoczoną definicją nowych mediów, akcentującą wyłącznie ich cy-
frowy charakter, to zgodzić się też musimy, że nowe media charakte-
ryzują się immanentnym związkiem użytkownika z techniką. Jeżeli 
przyjmiemy taką hipotezę badawczą, to demarkacja między starymi 
i nowymi mediami wskazuje jednoznacznie na początek ery nowych 
mediów nie tyle w wynalazku komputera i cyfrowego zapisu, ile ra-
czej w wynalazku fotografii. Fotografia bowiem w pewien sposób 
jest graniczna zarówno w sposobie archiwizacji (przesuwającej jed-
noznacznie paradygmat niepowtarzalności i oryginalności w stronę 
reprodukcji technicznej), redefiniuje też w sferze artystycznej nową 
formę aktu kreacyjnego, gdzie aspekt techniczny istotnie wpływa na 
sam akt kreacji. Nowe media niewątpliwie wpłynęły na sztukę jako 
taką, szczególnie zaś na sztuki plastyczne, dlatego warto zastanowić 
się nad znaczeniem medium użytego do tworzenia obrazu.

ObRAZ W kONTEkścIE MEDIuM

Od momentu, gdy człowiek zaczął konstruować przedstawienia, mu-
siał korzystać z pomocy medium, za pomocą którego mógł ukazać 
obraz, niezależnie od tego, czy to była skała w jaskini i pigment na-
turalny służący do rysowania konturów, czy była to glina, w której 
czynił odciski, czy skóra zwierząt, w której wycinano wzory postaci 
i zdarzeń. W historii obrazowania przedstawianie oznaczało fizycz-
ne wykonanie nośnika obrazu w taki sposób, by obraz był czytelny 
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dla odbiorcy. Tak więc od początku funkcjonowania obrazu w sztuce 
w jego naturę był wpisany kontekst medialny. Nie inaczej jest w przy-
padku omawianych tu nowych mediów. Medium fotografii to papier 
pokryty emulsją światłoczułą lub wydruk na papierze, zaś medium 
w infografice to ekran komputera lub wydruk obrazu, podobnie jak 
w przypadku tradycyjnej fotografii. Medium w tym wypadku wpły-
wa na sam przekaz, szczególnie przez tendencję do wskazywania 
własnej roli w komunikacie wizualnym. 

Można postawić hipotezę, że im bardziej czynnik medialny sku-
pia uwagę na sobie samym, tym bardziej dystansuje odbiorcę od sa-
mego dzieła i myśli w niej zawartej. Początki tego rodzaju myśle-
nia o obrazie sięgają czasów renesansu, gdzie obraz miał na celu 
ukazanie czystej narracji, wyjście poza materialność, a tym samym 
zminimalizowanie roli medium jako przekaźnika obrazu. Odbiorca, 
spoglądając na fresk czy obraz, miał skupić uwagę przede wszystkim 
na treści przekazu i na jego formie; udział medium w obrazie miał 
być zminimalizowany do tego stopnia, by uwodzenie zmysłów po-
przez techniki obrazowania stało się czynnikiem pierwszorzędnym. 

Nieco odmienne techniki stosowano w fotografii. Co prawda, ambi-
walencja pomiędzy medium a przekazem redukowana była w fotografii, 
zwłaszcza dokumentalnej, poprzez ukrycie materialnej natury fotografii 
(raster, ziarnistość, rodzaj papieru, przebarwienia podczas wywoływa-
nia zdjęcia). Miało to na celu ukazanie niezakłóconego „odcisku” świetl-
nego. Dopiero artyści starający się odrealnić fotografię w celu nadania 
jej waloru artystycznego sięgali po rozwiązania graficzne wskazujące 
wręcz na pierwszorzędną rolę nośnika; uwypuklali to, co reporterzy 
i dokumentaliści starali się za wszelką cenę ukryć. W przypadku info-
grafiki rola medium, którym jest najczęściej ekran, jest dość dyskusyj-
na. Ekran stanowi końcowy, świetlny element, zaledwie powierzchnię 
medium, którą ewokuje binarny zapis obrazu w matematycznym ko-
dzie zero-jedynkowym w komputerze. Zapis ten jest niewidoczny i jest 
zmagazynowany w matrycy komputera w postaci odpowiedniego algo-
rytmu. Transmisja danych na ekranie w postaci świecących jednostek 
(pikseli) odpowiedzialnych za powstanie obrazu nie ogranicza się wy-
łącznie do samego ekranu; ekran może być potraktowany jako końcowy 
element zapisu binarnego. 

Jeżeli zgodzimy się na definicję nowych mediów opartą o ich po-
wszechność i cyfrowy charakter, to jednym z głównych elementów 
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oddzielających nowe media od tradycyjnych jest obecność ekranu. 
Niezależnie od roli, jaką mu się dziś przypisuje (od roli centralnej 
w strukturze mediów, jak jest w przypadku analiz Andrzeja Gwoździa 
i Wojciecha Chyły, po rolę jednego z poziomów struktur operacyjnych 
jak w przypadku Lva Manovicha), wszelkie analizy i stawiane hipo-
tezy badawcze nie ograniczają ekranu wyłącznie do narzędzia komu-
nikacyjnego czy do poziomu rozrywki. Ekran określany jest często 
jako centralne medium współczesnej kultury. Geometryczny układ 
ekranu należy postrzegać jako pewną formę ewolucji obrazu. Od XV 
wieku prostokątny format obrazu wpisał się na tyle mocno w uwa-
runkowania wizualizacji estetycznej (od malarstwa po kino, fotogra-
fię, wideo), że monitor stosowany w komputerach przyjął wymiar 
geometryczny „obrazu pejzażowego” jako stały format prezentacji, 
jako najbardziej „przyjazny” dla aparatu percepcyjnego. W pewnym 
sensie tradycja wizualności wpisana w geometryczne ramy ekranu 
została przekroczona wraz z wirtualizacją rzeczywistości, w której 
ekran zanika lub w utrwalonej, stałej formie po prostu nie występuje. 
Na ekranie, potraktowanym jako metafora okna ukazującego inną 
rzeczywistość, okno zostaje zastąpione obrazem zbliżonym do na-
turalnej formy oglądu rzeczywistości (panoramiczny, szerokokątny 
obraz). Proces wypierania statycznego obrazu rozpoczęło już kino – 
w którym po raz pierwszy możemy mówić o dynamicznym ekranie 
wzmacnianym efektem zaciemnionej sali z ogromnym ekranem. 
Kino w pewien sposób stało się namiastką i zwiastunem późniejszej 
immersji w strukturach wirtualnych. 

Treść pojęciowa obrazu (niezależnie od tego, jaką obraz ma natu-
rę) jawi się jako uogólniony zestaw bodźców odbieranych przez nasz 
aparat percepcyjny. Percypowanie obrazu jest wypadkową tego, co po-
strzegamy, oraz tego, co mamy zmagazynowane w naszej pamięci iko-
nicznej (rozumianej jako dotychczasowa suma naszych spostrzeżeń). 
To, co dostrzeżone i zapamiętane, jest z kolei konfrontowane z wyobra-
żeniem generowanym w umyśle na skutek doznanych bodźców. Istot-
nym elementem, który wpływa na naszą recepcję obrazu, jest też samo 
medium, którego użyto do jego konstruowania. Digitalny charakter 
obrazów jest pod względem użytych technik czymś nowym, podobnie 
jak użycie aparatu fotograficznego do tworzenia obrazu. 

Pragnienie uczynienia doskonałego odbicia rzeczywistego świa-
ta związane było zawsze z wynalazkami, które miały być pomocne 
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w tej translokacji przedmiotu w przedstawienie. Tendencja ta widocz-
na była już od wykorzystania cienia rzucanego na ścianę, który sta-
nowić miał „wierny” kontur portretowanej osoby, przez zastosowanie 
przyrządów geometrycznych służących do przeniesienia przedmiotu 
w obraz. Następnie – w zastosowaniu camera obscura, konstrukcji 
„okna Albertiego”, wynalazku velum (naciągniętych strun na desce, 
mających pomóc w ustaleniu dokładnej perspektywy), techniki od-
lewu (odcisku), aż po aparat fotograficzny i narzędzia operacyjne 
programów graficznych. Wszystkie te narzędzia miały być pomocne 
w transpozycji widoku na obraz, wolnej od cech swobodnej interpre-
tacji w jego budowaniu. 

Trudne jest wyraźne rozróżnienie wśród wymienionych narzędzi 
na te, które są przynależne pracy rzemieślniczej i te, które całkowicie 
determinują sam akt tworzenia obrazu. Bowiem intencje przy wyko-
rzystaniu narzędzi pomocnych dla mimetycznej kompozycji obrazu 
posiadały wspólny cel: miały sprawić, by techniki obrazowania pod-
dane były precyzyjnym zasadom transpozycji, wolnej od subiektyw-
nych uwarunkowań artysty. Hans Belting tak opisuje użycie technik 
obrazowych w historii: Pragnienie autentycznych obrazów-odbić speł-
niane było już wcześniej przez anonimowe metody techniczne – pozba-
wione momentu ludzkiego naśladownictwa i wyłączające ludzką inter-
wencje z jej nieprecyzyjnym spojrzeniem właściwym widzowi. Na miej-
sce zwyczajnej mimesis zażądano technicznej gwarancji podobieństwa. 
Zwątpienie w niezawodność obrazów, opartą na wierze w ich mimetyczne 
zdolności, stanowiło antropologiczny impuls do wynalezienia technik ob-
razowych, które nie mogą się mylić, ponieważ cechuje je automatyzm3.

Jeżeli na tworzenie obrazów spojrzymy z tak szerokiej perspek-
tywy historycznej, to musimy postawić pytanie o rolę i funkcję uży-
tego medium w kompozycji obrazu oraz o to, na ile użyte narzędzie 
jest, tak radykalnie nowe, by efekt wizualny można było określić jako 
przełomowy w historii obrazowania. W tym miejscu po raz kolejny 
warto zwrócić uwagę na fakt, że, pomimo prób definicji sytuujących 
nowe media w środowisku cyfrowym, należy raczej wskazać na fo-
tografię jako medium ściśle determinujące technologicznie akt twór-
czy, wynalazek fotografii otwiera bowiem pewnego rodzaju nową 
strategię medialną w kontekście sztuki i jest czymś, co zmienia cha-
rakter samego obrazu w kulturze, zarówno w kontekście artystycz-
nym, estetycznym, ontologicznym, jak i komunikacyjnym. 



N A J N O W S Z E  N O W E  M E D I A  I  S T A R E . . .2 9

Wielokrotnie zwracano uwagę na fakt pewnego rodzaju „szczel-
ności” fotografii w kontekście aktu twórczego. Trudno jednak, obser-
wując historię fotografii, zgodzić się z hipotezą zamykającą fotografię 
wyłącznie w kręgu dokumentacyjno-sprawozdawczym. Od samego 
początku istnienia fotografii artyści potrafili wypracować strategię 
twórczą w oparciu o zapis świetlny, potrafili połączyć ścisły deter-
minizm technologiczny z aktem kreacji, z wyobrażeniem, w którym 
objawia się natura artystyczna. Proste przełożenie mechanicznego 
zapisu na obiektywizm przedstawienia zostało osłabione różnego 
rodzaju argumentacją wskazującą na potencjał kreacyjny wpisany 
w naturę fotografii. Przede wszystkim zwrócono uwagę na fakt, że za 
obiektywem stoi zawsze czynnik ludzki, decyzyjny i intencjonalny. 
Nawet jeżeli fotografię traktujemy na zasadzie silnego podobieństwa 
do fotografowanej rzeczywistości, to należy pamiętać, że fragment 
tej rzeczywistości został wybrany przez człowieka, a dopiero potem 
utrwalony przez „mechaniczne oko aparatu”. Za wybór tego, co zo-
stanie sfotografowane, odpowiada zawsze fotograf; jego akt wybo-
ru podyktowany jest najczęściej pragnieniem utrwalenia czegoś, co 
zasługuje na utrwalenie. Co prawda, pierwsze próby z utrwaleniem 
obrazu fotograficznego oscylują wokół przedmiotów pospolitych 
i banalnych, pierwsi fotografowie skupiali się przede wszystkim na 
uchwyceniu jak najściślejszej analogii między fotografią a światem, 
fascynowali się nowym medium, które w zdecydowanie lepszy spo-
sób niż malarstwo czy rzeźba ukazywało relację przedstawienia do 
obiektu naturalnego. Lecz należy pamiętać, że zachwyt towarzyszą-
cy wynalazkowi rejestracji rzeczywistości widzialnej był zachwytem 
skierowanym na stronę techniczną; fotograf pochłonięty i zachwy-
cony nowym wynalazkiem ignorował treść przestawienia, skupiał 
się raczej na samym akcie zapisu, na stronie czysto technicznej. 
Dopiero gdy opadły silne emocje towarzyszące wynalazkowi, kiedy 
rozpoczął się proces zyskiwania przez fotografię samoświadomości, 
twórcy zdjęć rozpoczęli pierwsze próby utrwalenia własnych wizji 
i oczekiwań, przesuwając akcent ze strony technicznej na stronę tre-
ściową i formalną fotografii. 

Wśród mnogości proponowanych współcześnie definicji nowych 
mediów warto wskazać na ich wspólny mianownik, który można 
wydobyć nawet wśród skrajnie odmiennych podejść definicyjnych. 
Tym, co pozostanie wspólne, będzie na pewno silny determinizm 
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technologiczny. Każde medium, które mogłoby się znaleźć w pojem-
nym zbiorze nowych mediów, będzie niewątpliwie medium związa-
nym z wynalazkiem technicznym – zautomatyzowanym, wymagają-
cym od nadawcy/twórcy, jak i odbiorcy określonej wiedzy z zakresu 
obsługi technologicznej. 

Jeżeli spojrzymy na nowe media pod kątem ich użycia w sztu-
ce, to zgodzić się musimy, że początkiem wszelkich zmian w tym 
zakresie była idea świata skopiowanego. Siła nowych mediów (foto-
grafii cyfrowej czy filmu, wideo artu czy infografiki) polega na od-
wołaniu się do aparatu percepcyjnego odbiorcy i stworzeniu w jego 
świadomości przekonania o tym, że percypowany obraz jest podobny 
do tego, czego doświadcza w świecie fenomenalnym. Oczywistym 
faktem jest, że idea „świata skopiowanego” towarzyszyła sztuce od 
czasu, gdy jednym z podstawowych paradygmatów sztuki był jej 
charakter mimetyczny. Lecz wraz z nadejściem fotografii mimetyzm 
zyskał niewątpliwie nowy wymiar, ukazał nowe środki wyrazu. No-
womedialne narzędzia prezentacji artystycznej w dużo większym 
stopniu niż dotychczasowe formy praktyk artystycznych (takie jak 
literatura, teatr czy pozostałe sztuki wizualne) zbliżyły świat sztuki 
do paradygmatu mimetycznego. Jakkolwiek spierać się można o to, 
czy fotografię zaliczyć należy do nowych mediów, to zgodzić się 
trzeba, że otwarła ona nowe możliwości późniejszym wynalazkom. 
Idea zbliżenia przedmiotu do jego przedstawienia była pierwszym 
etapem do tego, co zwie się wirtualnością. Dlatego też jednym z wy-
znaczników definiujących nowe media jest idea wirtualności. 

WITRuAlNOść W kONTEkścIE NOWych MEDIóW

Pojęcie wirtualności, niestety, podobnie jak i termin „nowe media”, 
weszło do sfery języka potocznego, tracąc tym samym precyzyjną 
moc znaczeniową. Współcześnie wirtualność rozumiana jest jako coś 
alternatywnego do realnego życia i kojarzona jest ze środowiskiem 
ekranu. Należy jednak pamiętać, że sprecyzowanie definicji nowych 
mediów wymaga też jasnej i klarownej definicji wirtualności. 

W kontekście filozoficznym wirtualność może być ujmowana na po-
ziomie ontologicznym. W takim ujęciu próbuje się odpowiedzieć na sze- 
reg pytań związanych z współistnieniem materii i idei, analizuje się 
zagadnienie wirtualnego realis jako opozycji do świata rzeczywistości 
czy poddaje się pod rozwagę zagadnienia związane z immaterialnym 
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wymiarem dzieł sztuki multimedialnej. Fenomen wirtualności każe 
też zredefiniować podstawowe kategorie epistemologiczne dotyczą-
ce naszego aparatu percepcyjnego, który w kontekście kategorii im-
mersyjności4 znalazł się w nowej sytuacji. Nowa forma prezentacji 
medialnej i artystycznej odrzuca podstawowe narzędzia percepcji 
zmysłowej na rzecz poznania via electronica. Tego rodzaju modus per-
cepcyjny rezygnuje z bezpośredniej naoczności jako układu central-
nego w naszym poznaniu, przenosząc akt poznawczy w stronę prak-
tyk iluzyjnych stworzonych przez nowomedialne układy odniesień. 

Tradycja przedwirtualna dawała twarde podstawy rozdziału 
świata realnego i sztucznego, a wraz z nadejściem wirtualności ten 
tradycyjny model został zrekonfigurowany. Trafnie zauważa Marta 
Piotrowska, że przedwirtualny człowiek wpisany był […] w pojęcie 
świata stabilnego, którego stałość i porządek zagwarantowany był silną 
pozycją podmiotu, którego centrum znajdowało swój początek i koniec 
w oku, gwarantującym poznanie i doświadczenie5. Wirtualność powo-
duje też nowe otwarcie estetyczne, wskazując na zupełnie odmienną 
sytuację artystyczną w kontekście sztuki, z zupełnie nową identyfi-
kacją twórcy, odbiorcy i samego dzieła sztuki. 

Współcześnie potoczne ujęcie wirtualnej rzeczywistości jest na 
tyle wieloznaczne, że oscyluje między tym wszystkim, co nie legi-
tymizuje się statusem istnienia materialnego a danymi zawartymi 
w pamięci komputera, które możemy wywołać na ekranie. Strategie 
interpretacji zjawiska są na tyle rozbieżne, że pojęciu wirtualności 
przypisuje się także różnego rodzaju czynności, takie jak nawigowa-
nie w sieci, uczestnictwo w projektach multimedialnych czy udział 
w grach komputerowych. Wirtualność jest też wieloznacznie defi-
niowana na bazie nauki o mediach, postrzega się ją jako strukturę 
opozycyjną wobec rzeczywistości lub model potencjalnie istniejący, 
uzupełniający albo wspomagający rzeczywistość. Jednym z podsta-
wowych terminów, jakimi się określa globalną sieć internetu jest 
także wirtualność. Wirtualność jest też postrzegana jako pewna 
forma halucynacji, wywołana przez technologie komputerowe. Inny-
mi słowy, jest to forma halucynacji, która angażuje nasze zmysły na 
wielu poziomach (np. poprzez specjalne oprzyrządowanie – trójwy-
miarowy obraz, słuchawki imitujące dźwięki przestrzenne itd.). 

Tak rozumiana wirtualność jest traktowana jako kolejny poziom 
ewolucyjny związany z artystycznym paradygmatem mimesis. Świat 
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sztuki, zdobywając nowe możliwości techniczne, jest w stanie co-
raz wierniej kopiować naturę lub zbliżać się do jej wiernej symulacji. 
Nowe media są w tak rozumianej koncepcji wirtualności kolejnym 
krokiem w zdobywaniu coraz doskonalszych i bardziej zaawansowa-
nych praktyk mimetycznych. Wirtualna rzeczywistość traktowana 
jest też jako modus operandi współczesnych technik komputerowych, 
modus ważny, jak i konkurencyjny wobec realności, gdyż precyzyjnie 
imituje świat realny, z jego wrażeniami, odbiorem, doświadczenia-
mi. Dlatego też jednym z podstawowych celów wirtualnej rzeczywi-
stości jest wytwarzanie iluzji obecności w cyfrowo wykreowanych 
przestrzeniach, iluzji wzorowanej na świecie rzeczywistym. Tak 
więc najogólniej pojęcie wirtualności tłumaczy się jako generowanie 
interaktywnych środowisk przez komputery. 

Drugim ważnym elementem jest tu zachowanie interaktora po-
budzonego iluzyjnymi technikami generowania wirtualności. Za-
równo aspekt techniczny, jak i osobowościowy wzajemnie na siebie 
oddziałują; sama interaktywność odbiorcy nie jest wystarczająca do 
tego, by zaistniała wirtualna przestrzeń, musi być ona sprzężona 
z możliwościami technicznymi. Wzajemnie sprzężony aparat per-
cepcyjny odbiorcy z warunkami technicznymi daje pseudonatural-
ne środowisko, które określić możemy wirtualnym. Na wirtualność 
składać się zatem będą takie atrybuty, jak digitalność przekazu, jego 
struktura immersyjna czy polisensoryczność przekazu. Wirtualność 
jest tu rozumiana jako swoisty rodzaj przekazu, który jest ulokowany 
jedynie w przestrzeni cyfrowej, a co za tym idzie, całkowicie pozba-
wiony sfery materialnej. Należy też pamiętać, że sam paradygmat 
audiowizualności nie jest wystarczającą przesłanką ku temu, by 
przekaz nazwać wirtualnym, brakuje bowiem warunku sine qua non 
samej wirtualności – immersji. Audiowizualny przekaz (kino, tele-
wizja) wypełnia sensoryczność jedynie na dwu poziomach – wzroko-
wym i wizualnym, tworząc barierę dystansu. 

Warto też zaznaczyć, że pojawiający się przy okazji definiowa-
nia pojęcia wirtualności termin „teleobecność” ma inne znaczenie 
w mediach tradycyjnych, których główną platformą prezentacji jest 
wyłącznie ekran. Telewizja czy kino definiowane w kontekście tele-
obecności zakłada pewną przestrzeń zamkniętej narracji. Fenomen 
immersji towarzyszący wirtualności znosi granice między ekranem 
a obserwatorem, który jest w stanie wykonywać podczas oglądania 
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obrazów na ekranie inne czynności, wirtualność natomiast monopoli-
zuje wszelkie czynności interaktora, poprzez zanurzenie w sztucznie 
generowanym świecie pochłania całkowicie zdolność percepcyjną, 
przekreślając możliwość „bilokacji” percepcyjnej. Świat zewnętrzny 
w teleobecności jest obecny, a w przypadku wirtualnego doświadcze-
nia jest całkowicie odcięty. Dopiero immersyjność przekazu angażu-
jąca odbiorcę na niemal wszystkich poziomach percepcyjnych może 
zdecydować o wirtualności. Analogiczną definicję wirtualności pro-
ponuje Antoni Porczak, ujmując ją […] jako przystosowaną do transfor-
mowania przez użytkownika w czasie realnym rzeczywistość symulowaną, 
w której poruszać się może (w pewnym sensie) i cieleśnie i mentalnie (wie-
lozmysłowo: kinestetyka, widzenie, słyszenie, dotyk) śledząc natychmiast 
efekty własnych oddziaływań na środowisko6. 

Wieloznaczność terminu „wirtualność” bierze się stąd, że ujmuje 
się ją z kilku poziomów analizy. Wirtualność analizowana jest w kon-
tekście informatyczno-technicznym (terminologia związana z techno-
logią informacyjną, opartą na matematycznych modelach cyfrowych), 
filozoficznym (badającym struktury ontologiczne wirtualnych projek-
tów jako światów możliwych, a także badającym problemy estetycz-
ne i epistemologiczne) i ogólnym (w pojęciu ogólnym wirtualność 
oznacza to, co nierzeczywiste, nieistniejące, iluzoryczne, wyobrażone, 
możliwe, sztuczne, stworzone przez symulacje komputerowe – pojęcie 
wirtualności w pojęciu ogólnym przeciwstawiane jest często pojęciu 
realności). Potoczne rozumienie wirtualności jako pewnej opozycji do 
realności jest wysoce dyskusyjne, gdyż zachowanie interaktora jest 
jak najbardziej rzeczywiste, sztuczna pozostaje za to technicznie ge-
nerowana rzeczywistość, pseudośrodowisko, w którym bytuje. 

Z punktu widzenia estetyki szczególnie ważny jest kontekst spe-
kulacji filozoficznej, która posiada wielowiekową tradycję związaną 
z powątpiewaniem w wiarygodność docierających do nas bodźców 
zmysłowych. Zagadnienie wirtualności jako takiej jest obecne od po-
czątku spekulacji filozoficznej. Już w paraboli jaskini u Platona realny 
świat zaklasyfikowany został jako wtórny wobec świata prawdy. Kar-
tezjusz świat postrzegany zmysłowo sytuuje w świecie pozoru (de-
mon zwodziciel specjalnie nas mami co do prawdziwości poznania). 
Kant wadę czystego rozumu sytuuje w tzw. pozorze transcenden-
talnym, czyli naturalnej predyspozycji intelektu do tworzenia me-
tafizyki, co z kolei prowadzi do wielu sprzeczności i nieporozumień  
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w podziale świata na realny i wyobrażalny, w powiązaniu świata idei 
z przedmiotami7. Kant, wyodrębniając z aparatu poznawczego specy-
ficzną władzę poznawczą zwaną wyobraźnią, dzieli ją na wyobraźnię 
transcendentalną i wyobraźnię twórczą – traktując tę drugą jako wła-
dzę estetyczną. Kantowska władza estetyczna ujmowana jest jako spe-
cyficzna władza poznawcza, która tworzy z chaotycznego materiału 
empirycznego pewnego rodzaju idee, jest więc mentalną reprezentacją 
bez jej aktualnej reprezentacji8. Andrzej Lorenz, analizując kategorię 
wyobraźni u Kanta, nazywa ją wprost realnością wirtualną9. 

Analizę wirtualności w kontekście ontologicznym należy rozpo-
cząć od wskazania na pewną genezę historyczną, jaką posiada idea 
wirtualności w filozofii. Jest to związane z próbą analiz światów 
możliwych, próbą definicji rzeczywistości i sfery wirtualnej gene-
rowanej bądź to przez świat sztuki, świat techniki czy przez znasz 
umysł. Tego rodzaju analizy prowadzone są na gruncie filozofii wraz 
z szeroko rozumianą wirtualizacją rzeczywistości. Tacy filozofowie 
jak J. Baudrillard, J. F. Lyotard, J. Derrida, U. Eco, R. Rorty, L. Ma-
novich, G. Vattimo wprowadzili w obręb filozofii wirtualność jako 
kategorię ontologiczną i estetyczną. Wirtualizacja rzeczywistości 
spowodowała ponowne zainteresowanie się kategorią identyczności, 
podobieństwa, kopii, oryginału czy analogii. Wirtualność osłabiła 
w znacznym stopniu dystynkcję między sferą realis a virtualis, mię-
dzy prawdą a pozorem; struktury nowomedialne osłabiły rozróżnie-
nie między kopią a oryginałem. 

Nowe media (począwszy od fotografii) wskazały, że w świecie 
sztuki posiadamy narzędzia, które pozwalają nam w sposób wyso-
ce zbliżony do oglądu świata fenomenalnego tworzyć alternatywną 
wizualną rzeczywistość, uwodząc nasze zmysły. Dlatego też nowe 
media, posługując się ideą wirtualności, wzmocniły kartezjańskie 
metodyczne zwątpienie w bodźce zmysłowe, wzmocniły platoński 
dualizm świata postrzeganego jako świat matrycy i kopii. Wzmoc-
nienie roli obrazu i jego specjalnego znaczenia w kulturze jest nie-
wątpliwie związane z użyciem nowych technologii, które wykorzy-
stują media cyfrowe do tworzenia obrazów. 

Jednym z ciekawszych aspektów filozoficzno-socjologicznych do-
tyczących funkcjonowania nowych mediów jest wskazanie na kon-
sekwencje, jakie wynikają z intensywnego obcowania ze środowi-
skiem nowomedialnym. Na to zagadnienie zwraca uwagę Marshall 
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McLuhan, który wskazuje, że jedną z podstawowych funkcji nowych 
mediów jest ich zdolność do przedłużania zarówno funkcji psychicz-
nych, jak i fizycznych u użytkowników nowych mediów. Nowe media 
elektroniczne traktuje McLuhan jako swoiste formy protez, coraz dosko-
nalszych narzędzi zastępujących naturalne zmysły. Środowisko elektro-
niczne jest dla McLuhana wprost przedłużeniem ośrodka nerwowego 
człowieka. Poprzez nowe media dokonuje się więc swoista eksternizacja 
umysłu. Współczesne systemy symulacji światów możliwych (np. ręka-
wica wirtualna Jarona Laniera) przełamały już granice metaforycznego 
przeniesienia zarówno umysłu, jak i ciała na struktury wirtualne. Jak 
zauważa Piotr Zawojski, doszliśmy do momentu, gdzie znaleźliśmy […] 
medium pozwalające na faktyczne, a nie tylko metaforyczne, „udostępnianie” 
własnego ciała w przestrzeni publicznej10. Nasze ciało za pomocą mediów 
elektronicznych zostaje przedłużone i wyposażone w zupełnie nowe 
narzędzia; za pomocą narzędzi symulujących wirtualną rzeczywistość 
zostaje wpisane w kontekst nowych możliwości technologicznych (na 
przykład sensorycznego kontaktu z innymi osobami). 

Komputer funkcjonujący w sieci i wyposażony w aparaturę sy-
mulacyjną nie jest już tylko kolejnym medium wymiany informa-
cji – jest narzędziem pozwalającym obok wymiany informacji na 
fizyczny kontakt z innymi użytkownikami sieci. W pewnym sensie 
można struktury sieci nazwać równoległym systemem nerwowym, 
w którego kontekst wpisują się poszczególni użytkownicy sieci. Nie 
sposób tu nie przywołać (w pewnym sensie profetycznych) koncep-
cji Marhalla MacLuhana, który na wiele lat przed wynalazkiem 
Laniera wskazywał kierunek rozwoju nowych mediów, ujmując je 
jako przedłużenie naszego układu nerwowego. Za pomocą nowych 
technologii użytkownicy znaleźli się w zupełnie odmiennej sytuacji 
estetycznej. Sztuka tworzona z wykorzystaniem techniki przestała 
być czymś zewnętrznym dla człowieka, staje się nieodłącznym ele-
mentem homo electronicus.

Wirtualność w sensie estetycznym przyniosła przede wszystkim 
zmianę znaczeniową obrazu. Obraz wygenerowany za pomocą narzę-
dzi nowomedialnych posiada odmienne funkcje semiologiczne, gdyż 
wirtualność osłabiła moc dotychczasowych demarkacji w sztuce mię-
dzy rzeczą i jej reprezentacją, wzmacniając tym samym rolę znaku 
w kulturze. Uniwersalna maszyna medialna, jaką jest komputer osobi-
sty, jest tu rozumiana przede wszystkim jako maszyna znakotwórcza. 
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Już z wynalazkiem fotografii wzmocniony został charakter wizualny, 
który spowodował rewolucję graficzną lub szerzej rozumianą zmianę 
określaną jako iconic turn. Wraz z powszechnym użyciem komputerów 
osobistych podstawowym interfejsem naszej kultury stał się ekran, 
za pomocą którego kontaktujemy się ze światem zewnętrznym (ekran 
komputera, telefonu komórkowego czy ekran telewizyjny). Tak przed-
stawiony świat zasadniczo różni się od tradycyjnego jego postrzega-
nia; różni się przede wszystkim tym, że jest wyjątkowo podatny na 
różnego rodzaju ingerencje, modyfikacje, zmiany, wymyka się także 
wszelkim dualnym próbom podziału na kopię i oryginał. 

Zmianom podlega także sama idea twórcy. Odbiorca (a raczej 
interaktor lub współkreator) za pomocą wirtualnej rzeczywistości 
wchodzi w bezpośredni kontakt ze światem generowanym elektro-
nicznie. Dzięki polisensorycznemu przekazowi może dotykać przed-
miotów, przenosić je, ingerować aktywnie w fikcyjny świat. W do-
świadczeniu wirtualnej rzeczywistości zostaje zatem przełamana 
wielowiekowa tradycja jednokierunkowego spojrzenia, jednokie-
runkowej transmisji od autora do odbiorcy; zostaje też przełamana 
tradycja dzieła sztuki jako zamkniętej struktury, skończonej całości, 
komplementarnego przesłania. Wirtualna rzeczywistość przełamu-
je tym samym statyczny punkt widzenia i obserwacji – zastąpione 
zostaje to kamerą sprzężoną z okiem oglądającego (wirtualny hełm 
spina w całość oglądu z przestrzennymi ekranami, reagując na ruchy 
głowy), oko zostaje zastąpione kamerą, następuje proces eliminacji 
zmysłów i zastępowania ich technologicznymi symulatorami. 

Artysta w świecie twórczości digitalnej nie posiada już czytelnego 
statusu twórcy dzieła, zaś odbiorca postawiony jest w sytuacji interak-
tora wpływającego bezpośrednio na finalny kształt dzieła. Nie jest już 
w sytuacji dotychczasowego odbiorcy kontemplującego dzieło, gdzie wy-
różnikiem był czytelny kierunek aktywności przebiegający od dzieła do 
odbiorcy. Podobnym zmianom podlega miejsce ekspozycji dzieła sztuki, 
przeniesionego z muzeum, galerii i sal wystawowych na ekran monito-
ra. Jest to o tyle ważna zmiana, że spełnia postulat permanentnego do-
stępu, ograniczonego jedynie dostępem do aparatury high tech. Artyści 
tworzący w oparciu o struktury high tech zwyczajowo nie tworzą dzieł do-
mkniętych i skończonych, dzieł formalnie pełnych – skłaniają się raczej 
do kreowania struktur otwartych. Nie tyle tworzą dzieła, co raczej or-
ganizują przestrzeń, katalizują moment rozpoczęcia procesu tworzenia  
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poprzez „pierwszy krok” projektują możliwe twórcze zachowania in-
nych. Artysta w nowej sytuacji medialnej jest bardziej projektantem 
aktywnego środowiska twórczego niż artystą sensu stricto. Takie ukie-
runkowanie zmienia także samo dzieło, którego warunkiem zaistnienia 
może być jedynie aktywna interakcja, w jaką wchodzi z innymi twór-
cami-odbiorcami. Tym samym zmienia się także aktywność estetycz-
na, przesuwając akcent z kontemplacji w stronę aktywnego działania. 
Dualny model tradycyjnej estetyki „artysta-odbiorca” ewaluuje w dobie 
sztuki high tech w stronę „artysta-współtwórca/uczestnik”. 

PODSuMOWANIE

Wielu teoretyków mediów zadaje sobie pytanie, czy pojawienie się me-
diów elektronicznych spowodowało rewolucję w kulturze – czy jest to 
kolejna odsłona procesu cywilizacyjnego. By odpowiedzieć na to trud-
ne pytanie, należy zdać sobie sprawę z tego, że poszukując przyczyn 
dogłębnych zmian medialnych, trzeba wskazać na związek człowieka 
z maszyną jako główną przyczynę zmian. Jednak musimy też pamię-
tać, że to nie tylko sam ten związek stanowi o charakterze współcze-
snych zmian, lecz fakt, że posiada on cechy totalności. Sam związek 
człowieka z komputerem ze swej natury jest już zasadniczo różny od 
związku człowieka z kowadłem czy kołem. O ile łódź, kowadło, koło-
wrót posiadały funkcje przedłużenia organów człowieka, to posiadały 
one wymiar fragmentaryczny. Komputer posiada natomiast wymiar 
totalny i wszechogarniający, stając się osią zmian kulturowych. Po-
dobnie jest w sferze sztuki (zwłaszcza w sztukach plastycznych): zwią-
zek twórczości artystycznej ze sferą high tech spowodował, że sztuka 
zmieniła swój charakter. Estetycy zwracali niejednokrotnie uwagę, 
jak ważne są cechy materialne wykorzystywane w sztuce, gdyż to 
one bezpośrednio odsyłają do tego, co nierzeczywiste lub do wartości 
estetycznych. Materialna strona sztuk, głównie plastycznych, przez 
takie nośniki jak barwa, struktura, rodzaj użytego materiału, pozwala 
dotrzeć do wartości niematerialnych. Medium nie stanowi w sztuce 
neutralnego środowiska, w którym bytuje dzieło, więc jest precyzyjnie 
dobierane i aranżowane przez twórcę. Dlatego medium oparte o no-
śniki cyfrowe daje nie tylko nowe możliwości twórcze, ale modyfikuje 
wrażliwość odbiorcy i zmienia charakter sztuki.

SŁOWA KLUCZOWE: DEfINIcJA, NOWE MEDIA/MEDIAlNOść, ObRAZ- 
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Roman Konik
The Newest Media and Old-New Media: 
the Dispute Over the Definition of New Media

The analysis of new media is a difficult task, mainly because of the lack of 

a uniform definition of new media. The term ‘new media’ has been in use 

for at least forty years and means that we encounter a new quality me-

dia. However, in many cases, such theoretical assumption of a definition 

does not go any further and does not indicate what is this new category, 

what is new in the media. This difficulty should be primarily overcome 

by drawing a clear boundary between old and new media. Some kind of 

difficulty in the study of aspects of the new media is precisely their nov-

elty. Analyzing the new is always related to uncertainty, lack of distance, 

hypotheses, forecasting. Focusing solely on the media which are totally 

new at the time of analyses may be a certain kind of methodological trap. 

At the rapid development of technology such kind of ad hoc hypotheses 

may turn out completely useless and having no meaning, something that 

can be treated as a fleeting attempt of analyses. When exploring new 

media we should take into account the broader historical context, point 

wider consequences of media attention, take into account the context 

of the relationship of technology and culture and the consequences that 

result from this interdependence. Only then will the research on the issue 

of media attention go from the level of local insights onto the level of 

deep, broad scientific analysis, which will allow to organize the so-called 

archeology of new media and to answer the fundamental question: how 

to distinguish new media from old media.
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