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ЕСТЕТИКАИ 
ФИЛОЗОФИЈАМЕДИЈА

Мојимродитељима,споштовањемиљубављу...

Сажетак:Текстсебавиодносоместетикеифилозофијемедија,и
тонавишеначина.Најпре,учланкусеконстатуједасефилозо
фијамедијапојавилауокриљуестетике,тачнијесавременеесте
тике.Потомсеоквирноодређујењенпредметистраживања,а
у односу на естетику као претходећу дисциплину. Компарација
између естетике и филозофије медија наставља се и у погледу
методаистраживања.Наиме,филозофијамедијасе,заразлику
одестетике,јављаискључивоуконтекстуинтердисциплинарних
истраживања.Затимсефилозофијамедијадоводиурелацијуса
естетикомкомуникација,аондасеразматраињенавезасесте
тикоммедија.Напослеткусепоказуједафилозофијамедијадо
иста користи исти репертоар питања као и естетика, али да
додатнопостављаионапитањакојасетичуновеестетске,од
носномедијскестварности.Ова јестварност,како јепознато,
резултатрадатехнологије.Филозофијамедија,међутим,неис
питује самоонучулносткоја јепроизведена вештачкимпутем,
односноузпомоћновихтехнологија,већсебавиитеоријамакоје
тематизујутучулност.Отудајефилозофијамедијамишљењео
мишљењукојепроблематизујецелокупунумедијскусферу,укључу
јућитуиразличитетеоријеомедијима.Иконачно,филозофија
медија,која је, свакако, вишеодестетикемедија,поштоимаи
својуепистемолошку,онтолошку,етичкуидругеаспектеизуча
вања,понајвишејеутемељенанакритицимедија,алиипозадини
одаклемедијиделују,атојесветкапитала.Онаје,дакле,једна
ангажованатеорија,чијејеполазиштеестетика,аисходкритич
копреиспитивањемедијскимпутемгенерисанесферечулности.

Кључнеречи: естетика,филозофијамедија, естетика комуни
кација,естетикамедија,критика
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Питањекојесетичеодређењапредметафилозофијеиесте
тикедоданасјеосталоотворено.Отудаестетика,попутсво
јематичнедисциплинефилозофије,повременопреиспитује
штаона јесте,укојимправцимасеразвија,незаборавља
јући,притом,властитиисторијат,каоиидентитеткојијеу
процесусвогповесногразвојадосегла.Значајнадилемакоја
сепојављујеуконтекстуреченог,тичесеипрепознавања,
односно самопрепознавања актуелног предмета истражи
вања: „дали јеи само естетскопредмет естетике”1, и ако
јесте–којејетоестетскокојетребадаистражисавремена
естетика.

„Апоретичностсавременеестетикепоказујесеутомешто
сепитањањенихистраживањарадикалноподвајајунапред
метекојису,уоснови,безестетскихсадржајадефинисаних
уранијемсмилуречи,илинаонекојису,штавише,изва
нестетскипосвомпореклу,што,посматраносастајалишта
традиционалнеестетике,излазинаисто.Познатоје,наиме,
дасепитање’естетизовања’стварностиданасуглавномпо
стављауконтекстуупотребемедијамасовногкомуницира
ња...”2Умеђувремену,глобалнамедијскасценајетехноло
шкимпутемизраслаучитавуиндустријукојаосиммедија
масовних комуникација, корпусу медијске културе при
дружујеиинтернетидруштвенемреже,односнотзв.нове
медије.„Овимедији,делујућинатемељумогућностикоје
диктирањиховавластитаструктура,медијске(тј.информа
тичке)порукепретварајууестетске,каоиобратно,изчега
проистичедаинеестетски,односноизванестетскисадржа
ји могу постати предмет естетизације чак и оних теориј
скихпромишљања,којауподједнакојмерипадајуудомен
какоестетике,такоитеоријеспектакла,односномедијске
онтологиједефинисанеуужемсмислупојма.”3

Једнаодновијихдисциплина,којасеразвилаизокриљаса
временеестетике,јестеуправофилозофијамедија.Уствари,
филозофијумедијаможемосамоусловнодаодредимокао
потдисциплинуестетике,јеронаодсамогпочеткапредста
вљакомбинацијунеколикосроднихдисциплина(причему
је најближа естетици), те је, у начелу, интердисциплинар
ногкарактера.Филозофијамедијасе,премамишљењуМ.

1 Вуксановић,Д.Естетскоумедијимаиу естетици,у:Филозофијаме
дија:Онтологија,естетика,критика,(2007),Београд,Факултетдрам
ских уметности: Институт за позориште, филм, радио и телевизију,
Чигоја,стр.32.

2 Исто,стр.34.
3 Исто.
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Степанова4,успоставилаупротекломвеку,захваљујућира
знородниммислиоцимакојисутематизовалисферумедија
изуглафилозофије,социологије,лингвистикеидругихна
учнихдисциплина.„КакотврдиСтепанов–одговарајућина
питањештаје,заправо,филозофијамедијаили’Medienphi
losophie’–онаје,историјскигледано,’континенталнипро
дукт’филозофијенемачкогговорногподручјакасних80их
годинапрошлогвека,потеклаизобластилитерарнекритике
с једне,итеоријао ’сликовним’или ’иконичкимобртима’
(pictorial/iconicturn),каоиодносатекстаислике(image),
надругојстрани.Надаље,посхватањуСтепанова,филозо
фијамедијајесвојуекспанзијудоживелаунаредном,XXI
веку, објављивањем најпре Хартманове (Hartmann)Medi
enphilosophie(којасепревасходнобавилаутицајимамедија
нафилозофију),апотомидругихмислилаца,делујућиху
новојистраживачкојобластинанемачкомговорномподруч
ју.Поред тога, на енглеском говорном подручју, као нају
тицајнију студију у овој области филозофскомедијских
истраживања,Степановистичерад МаркаХансена (Han
sen), који, инспирисан делима Бергсона (Bergson), Делеза
(Deleuze)иГатарија(Guattari),проблематизујемеђуодносе
људскогорганизмаидигиталнихмедија,итоуделуподна
зивомNewPhilosophy forNewMedia (Новафилозофијаза
новемедије).”5

Удомаћимприликама,филозофијамедијаразвиласезахва
љујући заједничкој иницијативи естетичараи теоретичара
уметностиимедијауХрватскојиСрбији,чимејефактич
кипостављентемељразвојуоведисциплинеурегионуЗа
падног Балкана. „Године 2009,Хрватскофилозофско дру
штво организовало је наЦресу симпозијумФилозофија и
медији,уоквирутрадиционалногсимпозијумаДаниФране
Петрића.Дефинисанипроблеми,отворенапитањаипред
ложенарешењатокомрадаскупа,указалисунапотребуза
промишљањем медија на постављеним основама, које би
билонастављено.Каорезултатпрожимањаразличитихис
куставаивизија,покренута јеиницијативаутемељењаго
дишњег међународног интердисциплинарног симпозијума
Филозофијамедија.Основнавизијабилајепоставитипара
дигмуједногдругог/друкчијегпромишљањамедија,штоби

4 ДрМикхаилСтепанов,Whatispragmaticmediaphilosophyinphilosophy
ofmedia?,поглавље1.,“Whatisthephilosophyofmedia?”,настраници:
http://www.nordprag.org/papers/epc1/Stepanov.pdf, Приступљено: 27. 07.
2018.

5 Вуксановић,Д.(2017)Перспективефилозофије:Филозофијамедија,у:
Филозофијамедија3:Онтологија,естетика,критика,Београд:Факул
тетдрамскихуметности:Институтзапозориште,филм,радиоителе
визију,Чигоја,стр.19.
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омогућилоновеприступеусагледавањуактуелнемедијске
проблематике,акрозукрштањеискустава,знањаиуглова
посматрања, развијаниху оквиримапосебнихдруштвено
хуманистичкихдисциплина,попутфилозофије,теоријеме
дија,антропологије,филологије,теоријеуметности,театро
логије, социологије, психологије, комуникологије, теорије
књижевности,итд.”6Двегодинекасније,наЦресујеодржан
првиуциклусусимпозијумаФилозофијамедија.7Одтада
сенаучнискуповиовогтипаодржавајуредовнонаЦресу,у
ОпатијииДубровнику,потомизнованаЦресу,дабисеод
2017.годинеодвијалинапоредоуХрватској(Загреб)иуСр
бији(ЈагодинаКончарево).8Ваљаистаћи,такође,дасусим
позијум Филозофије медија партнерски покренули Удру
жењеграђанаМладиграшакзауметност,културу,медијеи
друштвенапитања(Београд)иЦентарзафилозофијумедија
имедиолошкаистраживања(Загреб),усарадњисаСекци
јомзаФилозофијумедијаХрватскогфилозофскогдруштва.
Нештокасније,проширенајесарадњасапартнерскиморга
низацијама:СекцијазафилозофијумедијаЕстетичкогдру
штваСрбије (Београд), иУниверзитетСјевер (Хрватска)9.
Изнаведеногисторијатавидиседасенатзв.домаћојсцени
филозофијамедијаразвијалауподручјуистраживањакоје
сеналазинегдеизмеђуфилозофијеиестетике,идајеимала
једнакупотпорууобеоведисциплине.

Надаље,неспорноствезеизмеђуфилозофијеифилозофи
је медија подцртао је, примера ради, и А.Мухамад (Mu
hammad) у уводном делу чланка о релевантности фило
зофије медија за истраживања у области комуникација10,

6 Вуксановић,Д.,Ћаловић,Д.иЂорђевић,М.М.(2018)Текстпозивног
писмазанаучнуконференцијуФилозофијамедија:Медијииалтерна
тива,Јагодина,Кончарево.

7 Темеодржанихскуповабилесуследеће:Филозофијамедија:питања
утемељења,заснивањаи/илиоткривања(Црес,18–19.09.2011),Фило
зофијамедија:медијииуметност(Опатија,19–22.09.2012);Филозо
фијамедија:медијиијавност(Дубровник,15–17.11.2013);Филозофи
јамедија:будућностмедија(Црес,18–21.09.2014);Филозофијамеди
ја:креативностимедији(Црес,17–20.09.2015);Филозофијамедија:
митологијаиимагинација(Црес,22–25.09.2016);исто.

8 Скупове је редовно пратило публиковање зборника радова, а у међу
временусуприређениитематиучасописуКултура,теодржанимного
бројнициклуситрибинаиокруглихстоловауБеограду(Домомладине,
Студентскикултурницентар,Заводзапроучавањекултурногразвитка
Србије)иШапцу(КултурницентарШабац),натемуфилозофијемеди
ја.ВидетиучасописуКултураотемиФилозофијамедија:Вуксановић,
Д.,Алић,С.иЋаловић,Д.(2012)Филозофијамедија,Културабр.133,
Београд:ЗаводзапроучавањекултурногразвиткаСрбије.

9 Вуксановић,Д.,Ћаловић,Д.иЂорђевић,М.М.нав.дело.
10Muhammad,A.(2016)Therelevanceofphilosophyinmediaandcommu

nicationresearch,JournalOfHumanitiesAndSocialScience(IOSRJHSS),
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сматрајућидафилозофирање,каотакво,представљанужан
исходфилозофскекомуникације, аона је„интегралнидео
филозофије”11. Другим речима, савремена филозофија не
можесестудиратибезослонцаукомуницирању(штојење
накарактеристикасагледанаураспонуодСократа/Socrates/
доХабермаса /Habermas/иАпела /Apel/), те јетакокому
никација постала субјект филозофских истраживања или
бибартотребалодабуде.Ово,уистовреме,незначида
филозофијамедијанастојидауспоставиприматуизучава
њусферекомуницирања,већсамодајенеопходнакаоне
достајућадисциплина(синтеза)унутарсавременогкорпуса
знањаокомуницирању.

Сдругестране,филозофијамедија,потеклаиздоменаесте
тике,додирујесеисједномпосебномоблашћупримењене
естетике,атојеестетикакомуникација.Наиме,естетикако
муникација,какосамоимекаже,бависеестетском(чулном)
страномкомуницирањакоје је,какосмомалопреистакли,
неопходно филозофији. Опажајна димензија комуницира
ња,теестетскоискуствокојеодатлепроистиче,билодаје
речотелима,гестовимаилиуметности,представљаинтер
дисциплинарноконституисанипредметестетикекомуника
ција.12 По својој интердисциплинарности и тематици коју
обрађује, за естетику комуникација би се с правом могло
рећидапредстављаонотематскометодскоосавремењава
њеипроширењесавременеестетикекојепроблемскиводи
дофилозофијемедија.Учемује,међутим,разликаикакоје
требаразумети?

Иако естетика комуникација као свој истраживачки пред
мет, најшире узевши, третира готово све савремене чулне
феномене,она јеконцентрисанавишекаонојстраничул
ности која припада свету уметности и хуманих естетских
вредности,акојеспадајууоквиренајразличитијихкомуни
кацијскихактивности.Заразликуодестетикекомуникаци
ја,филозофијамедијасеодносипреманештоодређенијем
предметуистраживањаикомуницирањетретираискључиво
крозмедијскупризму:приступпредметуиспитивања,одно
сномедијима,такође јеинтердисциплинарнеприроде,али
сенетичесамоестетске,негоифилозофскестранеистра
живања.Тачније,иакојефилозофијамедијапољеистражи
вањаинтердисциплинарногкарактера, она сепрвенствено
темељиуфилозофији–изкоје,најширегледано,црпесвоју

Volume21,Issue12,Ver.2,рр.1015.
11Исто,стр.10.
12Видети:Кон,Ж.(2001)Естетикакомуникације,Београд:Клио.
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епистемолошку, онтолошку, етичку, естетичку, и сличну
истраживачкуинспирацију.

Шта су основни разлози који су условили појавуфилозо
фијемедијаидалионапредстављанекопосебно,критичко
проширење естетике нашег доба, или пак самосталну ди
сциплину,којатежиеманциповањуодестетикеупркостоме
штокаоједнуодсвојихразвојнихмогућности,унутарвла
ститогинтердисциплинарнограспонаистраживања,негује
естетику медија. Најпре, само питање заснивања филозо
фијемедија,којутекочекуједијалектичкипутутемељења,
поштојеречорелативномладојфилозофскојдисциплини,
врлојесложеноипочивананоторнојчињеницидасуме
дијиданасобухватилисветиобујмилистварност,тедакао
широко распрострањени, а недовољно познати феномен,
заслужујусистемскопроблемскоиспитивање,којесенеће
ослањатинадосадапознатазнања,односноуверењаоме
дијима,присутнаукомуникологији,студијамамедијаикул
туре,социологијиилипсихологијимедија,већћеусебиса
држатикарактеристичнуфилозофскудимензијуиприступ–
мишљењемишљења(омедијима).

Свепретходноречено,наизвестанначин,значидасефило
зофијамедијанеуплићетоликоусамучулностионасазна
њакојасууосновичулногпорекла(каоштоточинеестети
каиестетикакомуникација),већонатребадаконституише
општитеоријскиоквирзаповезивањетаквихзнањауједно,
имајући,пресвега,увидукритичкопроблемскопреиспити
вањечулностикојасегенерише,репродукује,дистрибуише
иреципирамедијскимпутем.Овапотрагазасинтезомпред
стављаполазнутежњуфилозофијемедија,њенспецифични
сазнајниерос–дасемедијскисветставиподкритичкулупу
рефлексијафилозофске,паиестетичкеприроде,какобииз
таквеједнекритикеизрасласвеобухватнатеоријакојаћесе
бавитии чулним сазнањимаи комуникацијамаи стварно
шћу, алиизоптикекојаподразумевастварност једненове
медијскекултуре.

Совимувези,ваљанапоменутидасекаоважанинтегрални
деофилозофијемедија,аунутаруправооведисциплине,а
неестетике,развијаиестетикамедија.Занимљивоједаова
релативноноваистраживачкаобластвишезадиреуфило
зофију, па тако ифилозофијумедија, негошто се ослања
натрадиционалну(општу)естетикуињенапосебнаусме
рења.Ипак,онаје,какосечини,основнаспонаизмеђуесте
тике нашег доба ифилозофијемедија.Примера ради, по
јединиинтерпретатори естетикумедија виде каоподручје
истраживањакојесеналазинегдеизмеђуфеноменологије,
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естетикеокружењаифилозофијетехнологије.13Повратакна
филозофскетеменарочитојеупадљивкадајеречоестети
циокружења(environmentalaesthetics),којаби,наизвестан
начин,требалодабудепанданфилозофијиприроде.Осим
овога, естетика медија ваљало би да се бави и „медијски
сензитивном” теоријом текста, односно начинима тран
сформисањатекстауодговарајућимедијскисадржај.14Оно
штоје,заправо,преманашимсхватањима,инајзначајније,
какозаестетикумедијатакоизафилозофијумедија,јесте
тодасенајпреунутаровихдисциплинаутемељујуносећи
појмови,дабисетекпотомонемоглеразвитикаозасебне
областиистраживања.15

Шта је novum који у односу на општу естетику доноси
филозофијамедија, аучемусеонаослањанатрадицију?
Већ је речено да савремени медији генеришу један нови
чулни универзум (просторвреме), који није непосредно
опажљив,алијеипакопажљив.Савременакомуникациона
технологија,којаомогућаватаквоједноартифицијелнопо
средовањечулноопажљивестварности,својимсистемским
деловањем,односноприменом,потпомогла је даованова
парадигмапостанеједнапосебнаврстаестетскестварности
–медијскареалност.Овуреалностутекстуусловнопосма
трамокаојединствену,мадасеонаможеподелитинасиму
лирану,кибер,виртуелну,дигиталнуитомесличнуствар
ност,причемумогућекласификацијеближеодређујуначин
њеногнастанка,утехнолошкомсмислуречи.

Наовуреалност,могућеје,понашеммишљењу,апликовати
већинутрадиционалнихестетичкихзнања,штавише–гото
восвапитањакојасурелевантназатрадционалнуестетику
ињенпојмовник,углавномсемогу,насличанначин,упути
тиимедијскојестетици,причемусезафилозофијумедија
везујеширихоризонточекивања,којиусебиобухватаион
тологијуиепистемологијуиетикумедија,апонајвишепро
блемскиприступцелокупнојсферимедијаињенојзасебној
стварности.Нетреба,притом,заборавитида јеовасфера,
односно полазиште за анализу, те чулни предмет филозо
фијемедија,својеврснакомуникабилнаестетичносткаота
ква,аликојанијехуманогвећартифицијелног(техничког)
пореклаикарактера.

13Hausken,L.(2016)MytakeonMediaAesthetics–Positionpaper,Sensori
umJournal1,настраници:https://liu.se/sensorium/mytakeonmediaaest
hetics/;Приступљено:27.07.2018.

14Исто.
15“Sincethetermmediumstillwasofimportancetous,wecameupwith‘me

diaaesthetics’,firstasalabel,thenasanotiontobedeveloped”.Исто.
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Новоуведена разлика показује се као битна за раздвајање
предмета истраживања између естетике ифилозофијеме
дија,јерпоследњаистражујетехничкимпутемгенерисану
чулност,којаје,узто,иaprioriкомуникабилна,тј.првен
ствено је намењена комуницирању.Такође, основна сврха
овакопроизведенечулноститржишногјекарактера,иакото
није уочљивонапрвипоглед.Стога је задатакфилозофи
јемедија,измеђуосталог,даукаженаинтереснупозадину
која стојиизамедијске естетикеионихвредностикоје се
групишу око ње. Другим речима, филозофија медија, као
примењенаестетичка(филозофска)дициплина,имазадатак
несамодаистражичулно,лепоиуметничкоусветумедија,
већдаовупарадигмуподвргнесистемскојкритици.Отуда
она,усазнајномконтексту,користиготовосверасположиве
алаткеестетике,алисерефлексивнокритичкиподухватаи
дубљегзадатка,проблемскирадећинавластитомпредмету
истраживања.

Битнодиференцирањеизмеђупредметаестетике,најшире
узевши–ато јеповезаносчулнимсазнањем,ипредмета
филозофијемедија,састојисеутомедасеовајдруги,зараз
ликуодпредметаестетике,константномењаиреформули
ше,уследсталногусавршавањатехнолошкестранемедиј
скимпутемпроизведене(ететске)културе.Речју,чиниседа
јефилозофијамедија,уодносунаестетику,адаптибилнија,
посматрајућиистраживачкиконтекст,односнотзв.духвре
мена,пратећињеговесталнепромене,диктиранетехноло
шкимнапреткомииновацијама.Такође,филозофијамедија
углавномјепроблемскокритичкинастројенапремавладају
ћимдруштвеноекономскимвредностима,штосестетиком
честонијеслучај.Инајзад,филозофијамедијанесамошто
ниприближнониједефинисаласвојистраживачкипредмет,
већтонијеучинилануупогледуметода,аниосновнихпој
мовнихкатегоријакојимаоперише.Штосетерминологије
тиче,итује,заразликуодестетике,филозофијамедијана
самомпочетку.Свеовоможесеузетиуобзирбилокаоком
паративна предност или недостатак филозофије медија у
односунањенуматичнудисциплину.Паипак,заступајући,
насебисвојственначин,иестетикуифилозофијууоквири
маданашњихинтеритрансдисциплинарнихистраживања
доменакомуникабилнечулности,филозофијамедијанасто
ји да оствари онај задатак који јеХегел (Hegel) приписао
филозофији–дајесвојевремеумислимазахваћено.
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Abstract

Thistextdealswiththerelationbetweentheaestheticsandthephilosophy
ofthemedia,inanumberofways.Firstofall,thearticleshowsthat
thephilosophyofthemediahasbeenfirstrecognizedinthedomainof
aesthetics, ormore precisely,modern aesthetics.Then, it determines
the subject of research, in relation to aesthetics as the preceding
discipline. In terms of researchmethods, the paper continueswith a
comparisonbetweenaestheticsandthemediaphilosophy.Namely,the
mediaphilosophy,incontrasttoaesthetics,appearsexclusivelyinthe
contextofinterdisciplinaryresearch.Also,thephilosophyofthemedia
isrelatedtotheaestheticsofcommunication,andisthenconsideredin
relationtothemediaaesthetics.Itturnsoutthatthephilosophyofthe
media reallyuses the same repertoireof issues as the aesthetics,but
additionallyposesthosequestionsthatrelatetonewaestheticsi.e.the
mediareality.Suchrealityis,aswewellknow,aresultoftechnology.
Themediaphilosophy,however,doesnotquestionjusttheartificiallyor
technologicallyproducedsensibility,italsodealswiththetheoriesthat
definesuchsensibility.Thisiswhythemediaphilosophyisanopinion
of an opinion that studies the entire domain of themedia, including
differenttheoriesofthemedia.Andfinallythemediaphilosophy,which
isdefinitelymorethanamereaestheticsof themediasinceithasits
ownepistemological,ontological,ethicalandotheraspectsofstudy,is
mostofallbasedonthecritiqueofthemediaaswellasthebackground
of themedia –which is theworld of the capital. It is, therefore, an
engagedtheorywhosestartingpointisinaestheticsandtheoutcomein
acriticalquestioningofthesphereofsensibilitygeneratedinthemedia.

Keywords: aesthetics,media philosophy, aesthetics of communica
tion,aestheticsofthemedia,critique


