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Сажетак

Намера ми је да дијаграмски поставим 
једну могућу потенцијалну теорију De-Re 
медија лоцирану у савремености глобалних 
еколошких, економских, ратних и, свакако, 
класних криза. Разматрана је пиосебна 
ситуација трансформације „слике света“ у 
„догађај света“, другим речима, начињен је 
обрт од приказивања света до извођења света 
или извођења у свету. Постављена је расправа 
о средствима медијског рада, производње и 
деловања, тј. о инструментима и њиховим 
конструктивним функцијама. Анализиран је 
контекст медијског рада, производње и деловања 
посредством модела диспозитива/апаратуса. 
Реинтерпретирана је из „аграрне науке“ и „ратне 
терминологије“ теорија ројева те примењна 
на нови појам медијума/медија. Преузета је и 
примењена традиционална и модерна расправа 
разлике De Dicto и De Re судова. Постављена 
је теорија De Re медија у односу на концепте  
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медијума и медија, постмедијума и постмедија, 
дигиталних и постдигиталних медија.
Кључне речи: De Re медиј, диспозитив, догађај 
света, медијум, медији, постмедијум, постмедиј, 
политика медија, рој, слика света 

ОД СЛИКЕ СВЕТА ДО ДОГАЂАЈА СВЕТА

Намера ми је да дијаграмски поставим једну могућу 
потенцијалну теорију De-Re медија лоцирану у савремености 
глобалних еколошких, економских, ратних и, свакако, класних 
криза. Другим речима, радићу на трансформисању теорије 
медија као „медијске праксе“ индексиране концептима 
општила као инструмента комуникације и, прецизније, 
праксе која је заснована на идеји да је „медијум порука“1 (the 
medium is the message) у теорију о медијумима и медијима 
као конституентима стварног и конкретног света у коме 
се „комуникацијска“ слика света замењује медијумима 
и медијима као објектима (присутност, премештеност), 
ситуацијама (однос/и, интеракција, интервенција) и догађајима 
(извођење промене, променљивост) реалног. Другим речима, 
емпиријска, али и прагматична разлика и супротност реланог и 
виртуелног бива идентификована као другачија врста односа: 
комплексни однос виртуелно-реално се види као један од 
многих конституената стварности коју чине наши облици 
живота, природа (екосистеми), геологија (пре или постљудска 
наслојавања), па и сама планета, тј. догађаји света наспрам 
или изван слике света у активном смислу – слику света 
интегришу у непрегледност континуалних и дисконтинуалних 
светских догађаја као остварене стварности. Док jе, на пример, 
по Мартину Хајдегеру (Martin Heidegger) темељни догађај 
нововековља 

... освајање свијета као слике.2

1  Marshall McLuhan, “Medij je poruka”, из: Razumijevanje medija. Mediji kao čovjekovi pro-
dužeci, Golden marketinog - Tehnička knjiga, Zagreb, 2008, стр. 13-24.
2  Martin Heidegger, “Doba slike svijeta”, из Doba slike svijeta, Studentski centar sveučilišta, 
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За нас, данас, препознатљив догађај савремености 
јесте одигравање, процесуирање или догађање света у 
свој сложености потенцијалних континуитета и актуелних 
дисконтинуитета инетракција где су и чиниоци догађања 
медијски импакти тј. фрагментарне или холистичке слике 
света као ројеви комуникацијских аката уведени у оно „бити 
са временом у простору“3, а не само „бити у времену“ као 
идеалној замишљеној историји. 

Намера ми је могућа ако се појавност медијума/медија 
реорганизује од материјала и инструмента за општење у 
апаратус тј. диспозитив у перманентној производњи задатости 
: ројева одигравања догађаја у чвориштима напада и одбране 
за одржање живота деловања и контраделовања у свету који 
од људског света бива преображен у свет објеката, ситуација 
и догађаја на месту бескрајне сложености нас који захтевамо 
свет за себе у обрту себе у оспољење света који је изван нас 
у потпуној и недокучивој отуђености чиме се прва и права 
људскост види и тиме идентификује тренутком отуђења 
насталим радом, производњом и делатношћу у односу на 
објекте, ситуације и догађаје.

Биће речи о онтолошком обрту од медијума/медија као 
комуникацијског посердника-направе-oпштења или средине-
окружја комуникације између субјеката или колектива, ка 
хетерогеном медијуму и медију као конституенту света : 
догађају, опредмећењу и опристњењу облика живота4, на 
разини људског или на разини еколошког, у крајњем случају 
у режимима планетарног (геолошког као антропоцене5, 
астрономског као космичког).  

Оно што називам De Re медиј је управо то : 
комуникацијска технологија или комуникацијска материја 
која са разине општила или направа тј. техника и технологија 
комуниакције постаје присутност и појавност облика живота 
Zagreb, 1969, стр. 25.
3  Boris Groys, “Comrades of Time”, in: Are You Working Too Much? Post-Fordism, Precarity, 
and the Labor of Art, (eds. Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Anton Vidokle), e-flux journal, 
Sternberg Press, Berlin, New York, 2011, стр. 23.
4  Gorgio Agamben, “Form-of-Life”, in: Radical Thought in Italy, A Potential Politics, (eds. Paolo 
Virno, Michael Hardt), University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 1996, str. 151-156.
5  Dipesh Chakranarty, “The Human Significiance of the Anthropocene“, in: Reset Modernity 
(ed. Bruno Latour), ZKM, Karlsruhe, The MIT Press, Cambridge MA., 2016, стр. 189-199.
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и смештености облика живота у објектном, ситуационом 
и еколошком, геолошком и планетарном поретку. Другим 
речима, док је историјски капитализам – у времену Карла 
Маркса (Karl Marx) –био заснован на апропријацији природних 
ресурса као сировина за индустријску прераду у робни објект 
размене и потрошње, савремени глобални капитализам се 
заснива на интерполацији медијума/медија или њихових 
ефеката као објеката, ситуација и догађаја тј. инфраструктура 
или диспозитива у природни свет који тиме бива отворен и 
проширен у смеру нових еманципаторских или катастрофичких 
консеквенци.

Реч је о ризичној производној политици која технолошки 
преузима тактике савремене уметности, дизајна и архитектуре 
и суштински почиње да мења животну околину, појаву живота 
и сам живот као такав у односу на не-живот који је свакако и 
саучесник живота.  

Ризик је битна потенцијалност сваког облика живота.
Али, ако се вратимо у митски говор – можемо рећи 

да су стари Грци општили са природом која је за њих била 
оприсутњена као наратив о антагонистичким богињама и 
боговима векторима моћи и конфликта у свету. У модерној 
је дошло, присетимо се Бартових (Roland Barthes) речи, до 
„брујања језика“6 као нове структурално одложене природе. 
Оно што је било за старе Грке брујање природе за модерног 
човека је било брујање језика. Природа и језик су били у односу 
слике света и света као референта за слику. Данас се природа 
мења производњом медијумске природе у интеракцији са некада 
самом природом тиме се природа доводи до новог хибридног 
квалитета али и, истовремено, суочава са катастрофичким 
ризицима еколошког слома. Једна оптимистичка теза би 
гласила да је битно напустити узимање (експлоатацију) као у 
историјском капитализму, и инвертовати узимање у давање тј. 
размену са природом. Није реч о одрживости већ о новој врсти 
политике која успоставља неку врсту сложене интерактивне 
заједнице између живог и неживог света тј. између људског 
света и света природе итд... Та интеракција је одређена као 
нека врста De-Re медијског међуделовања или суживота 

6  Roland Barthes, “Brujanje jezika”, Republika br. 1, Zagreb, 1985. 
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који није детерминисан експанзивним процесуирањем 
капиталоцене (capitalocena)7 и њених прекорачења која воде 
урушавању „светскe-еколошкe границe“ (world-ecological 
limit) те самог постојања живота. Уместо одрживости која је 
суштински повезана са експлоатацоијом природе-света и води 
ка перманентној кризи као нормативној стварности, треба се 
сконцентрисати на суживот или суодношење тј. интеракцију, 
заправо на постојање којим се надилазе нужни антагонизми. 

На пример, архитекта и визуелни уметник Томас 
Сарацено8 (Tomás Saraceno) је алегоризовао ову савремену 
ситуацију превазилажења урушавања света указујући на 
садејство или саучесништво технологије и света у односу на 
скале људског делања и потенцијалних процеса света/природе 
изван или паралелно људским скалама.   

Зашто се позивам на режиме9 уметничког/естетског када 
говорим о слици света, свету, стварности, екологији, економији, 
друштвеним антагонизмима, или политици? Позивам се, зато, 
што режими уметности и естетике чине видљивим, односно, 
доступним на чулном, телесном или концептуалном плану 
исклизнућа, потенцијалности, актуелизације, пројекције или 
урушавања људских пројеката, односно, производа. Уметничко 
и естетско – данас, нису више суспензије политичког, 
економског, еколошког, као у традиционалној самој естетици, 
већ су њихове спецификације и показности у политизацији 
кризних тачака стварности.  

ИНСТРУМЕНТИ 
(КОНСТРУКТИВИЗАМ)

По Хани Арент10 (Hannah Arendt), разлика између грчког 
појма bios politikos и средњовековног превода vita activa је 

7  Jason W. Moore, “The Capitalocene, Part I: On the Nature and Origins of Our Ecological 
Crisis”, The Journal of Peasant Studies vol. 44 Issue 3, Taylor & Francis, London, 2017, стр. 594-
630. 
8  Tomás Saraceno, Flying Plaza. Work Journal 2012-2016, Spector Books, Leipzig, 2017.
9  Користим појам ”режим” по približnom узору на употребу тог концепта код Жака 
Рансијера у ”The Distribution of the Sensible: Politics and Aesthetics”, The Politics of Aesthetics, 
Continuum, London, 2004, стр. 20-30.
10  Hannah Arendt, “Vita activa i condicio humana”, у „Ljudska uvjetovanost“, из Vita Activa, 
August Cesarec, Zagreb, 1991, стр. 11.
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у томе што је појам bios politikos означавао изричито само 
подручје људских односа, наглашавајући деловање, praxis, 
потребно за његово остваривање, а vita activa означава три 
темељне људске делатности: рад, производња и деловање. Vita 
activa означава темљне одреднице људског живота и услове 
под којима је човеку дан живот на Земљи. Ако се ова формула 
примени на разумевање политике11, друштва и културе, тада 
се може доћи до следећег дијаграмског приказа12: 

bios politikos vita activa

уређење друштвеног односа рад       производња       деловање

у одвајању од природе изван природе

Однос између bios politikos и vita activa остварује се као 
praxis па по филозофу и социологу Вањи Сутлићу улазимо у 
сплет околности које треба расветлити:

Што је заправо Praxis? Praxis је из традиције 
њемачког идеализма и Лајбница, обогаћујући 
је, мишљен appetitus, Wille, динамички моменат 
свега бивања, по којем ништа није стално и све је 
вриједно да буде превладано, и све се само тако 
одражава да се у постављању уједно надмашује.13    
Сада ћу показати у два корака како се у поље vita activa 

уводи функција рада на медијској комуникацији од општења 
ка међуодношећим интеракцијама објекта, ситауције и догађаја 
света.

Први корак! Медиј је инструмент – машина, направа, 
апарат – којим се мануелно прави (рад), машински прави и 

11  У бројним савременим теоретизацијама ”политике” можемо се позвати у 
интернационалном контексту на студију Chantal Mouffe, On the Political, Rutledge, London, 
2006; а у домаћем на избор текстова Ђорђе Стојановић, Мишко Шуваковић (приређивачи), 
„Постмодернизација српске науке; политика постмодерне / политика после постмодерне” 
(темат), Српсла политичка мисао - посебно издање бр. 3, Београд, 2016., стр. 1-258.
12  Miško Šuvaković, „Razlika između bios politikos i vita activa”, Umetnost i politika, Službeni 
Galsnik, Beograd, 2012, стр. 59-65. 
13  Vanja Sutlić, “Bog - priroda - čovjek”, Praksa rada kao znanstvena povijest. Ogledi uz filo-
zofijsko ustrojstvo Marxove misli, Edicija časopisa Kulturni radnik, Zagreb, 1974, стр. 155-156.
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умножава (производња) или изводи (деловање) комуникација 
или општење између субјеката у друштву према свету у 
детаљу или целини. Инструмент је алатка или скуп алатки тј. 
технологија комуникације.

Други корак! Није реч о појединачном медију, већ 
о асамблажу медија или мрежи медија која конструише 
искуствени физички простор као и искуствени дигитализовани 
виртуелни простор не само са циљем општења већ са циљем 
остваривања могућег релацијског света као инфраструктуре 
или диспозитива за живе (људи) или артифицијелне (на пример, 
аватари) изоловане или колективне организме, индивидуе или 
субјекте, односно, објекте, ситуације и догађаје.

инструменти

инструменти рада инструменти 
производње

инструменти 
деловања

инструменти као медији општења/комуникације

асамблажи или мреже инструмената

инфраструктуре или диспозитиви  могући светови

организми индивидуе субјекти

изоловане јединке

колективи

Описана линија трансформација указује на окрет од 
комуникацијског очекивања тј. општења ка конструисању 
једног могућег афективног објекта, ситуације или догађаја 
света сачињених од комуникацијске материје (медијума) и 
инструмената (медија). Битно је узети у обзир да се пажња 
помера са општења међу организмима, индивидуалностима или 
субјектима на тактичке афективне односе између организама, 
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индивидуалности и субјеката са светом тј. затеченим или 
конструисаним инфраструктурама тј. диспозитивима. 

Овде се под тактичким односима разумеју сврховите 
или неврховите, најчешће привремене, праксе рада производње 
и деловања. 

АПАРАТУСИ ТЈ. ДИСПОЗИТИВИ 
(КОНТЕКСТУАЛНА АНАЛИЗА И КОНТЕКСТУАЛНИ 

КОНСТРУКЦИОНИЗАМ)

Битно је направити концептуалну разлику између 
субјекта и диспозитива могућег медијски/медијумиски 
конструисаног света. Диспозитив је оно што је постављено 
у свет субјективизацијом актера тј. извршиоца „медијских 
пракси“. Актери  су варијантни елементи диспозитива и 
диспозитив чине некаквим тактичким, а то значи сврховитим 
али пролазним, контекстом за облике живота. Они су онај 
покретни, променљиви и изненађењима отворени учинак 
људског унутар света који је истовремено затечени свет 
природе и конструисани свет људског praxisa. Субјект јесте 
укључен равноправно објектима, ситуацијам и догађајима 
у диспозитив, те је у стању да реализује потенцијалности 
диспозитива у сложеној, пре свега, политичкој интеракцији 
– саучесништву – са сложеностима света, уметности, културе 
и друштва. 

Субјект је, зато, потенцијалност или, чак можда, 
потентност инструмента унутар процесуирања или живљења 
унутар или са диспозитивом. Диспозитив је ту за постављање, 
преношење или он је „активни – живи – простор“ за 
прикупљање апстрактних, антагонистичких, замишљених, 
инстиктивно наслућених или регистрованих потенцијалности 
сваког контекста са свим импликацијама стварног живота.

Субјект унутар диспозитива није извор рада, производње 
или деловања, већ је ефекат догађаја субјективизације којим 
диспозитив бива покренут тј. конструисан у стварном свету 
као окружујућа тактичка стварност. 

Kонструкција диспозитива (dispositiv, енглески превод: 
aparatus) односи се на као субјективизирани медиј или технику/
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технологију којом се генеришу посебне врсте индивидуалног 
или колективног телесног опажања и присвајања света, али 
и као институционализовани облици производње, размене, 
рецепције и потрошње информација као објеката света тј. 
као културалног добра, културалног вишка вредности, којима 
се организују специфични облици телесног и културалног 
понашања људи из једног тренутног облика живота.  

Полазна одредница диспозитива (тј. апаратуса) да се наћи 
у једном битном интервјуу Мишела Фукоа (Michel Foucault):

Оно што желим да изнесем са тим термином је, 
прво, потпуно хетерогени скуп кога чине дискурс, 
институције, архитектонски облици, регулационе 
одлуке, закони, административне мере, научни 
искази, филозофске, моралне и филантропске 
пропозиције – укратко све оно што је речено и 
неречено. Ово су елементи диспозитива. Диспозитив 
је систем односа који може бити успостављен 
између ових елемената. Друго, оно што покушавам 
да идентификујем у овом диспозитиву је управо 
веза која може постојати између ових хетерогених 
елемената.14

Оно што се идентификује у сваком диспозитиву је скуп 
директних и индиректних веза које могу постојати између 
ових хетерогених елемената у успостављању историјске и 
географске појаве облика живота. На пример, појединачни 
диспозитив може фигурисати једном као програм институције, 
а други пут може функционисати као средство просуђивања 
или маскирања праксе која сама остаје нечујна или невидљива, 
или као секундарна реинтерпретација ове праксе, отворена 
за ново поље рационалности или природне не-људскости. 
Укратко, између ових елемената, било дискурзивних или 
недискурзивних, постоји мноштво међуодноса и микропроцеса 
померања позиција и модификовања функција које се варирају, 
модификују, појављују или нестају. Под термином диспозитив 
разумеју се различите врсте формација које имају функцију 

14  Michel Foucault u razgovoru sa Alain Grosrichardom, Gerard Wajemanom, Jacques-Alain 
Millerom, Guy Le Gaufeyom, Dominique Celasom, Gerardom Millerom, Catherine Millot, Jocečyne 
Livi, Judith Miller: “The Confession of the Flesh”, Power Knowledge: Selected Interviews & Other 
Writings 1972-1977, Pantheon Books, New York, 1980, стр. 194-196.
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у датом историјском тренутку и географској позицији да 
одговоре на један неочекивани или очекивани изазов у сфери 
постојања у односу на посредовање и конструисање облика 
живота или, чак, не-живота. 

Диспозитив има доминантну стратешку и бројне тактичке 
функције.

апаратус тј. диспозитив

хетерогени асамблаж
основе надградње

парадигматски узорак контекстуализације

оквир објеката, ситуација, догађаја у односима са 
људским облицима живота 

екосистем са друштвеношћу као детерминишућом 
праксом

РОЈЕВИ

Појам „роја“ сам пронашао у Негријевој (Antonio Negri) 
и Хартовој (Michael Hardt) теорији о сукобу сила, рату, нападу 
и отпору нападачима:

Када дистрибуирана мрежа нападне она се роји око 
свог непријатеља: безбројне неовисне силе чине 
се као да са свих страна ударају у појединачну 
точку и онда опет нестају у околини. Из вањске 
перспективе мрежни напад може се описати као 
рој јер се показује безобличан.15  
Тактичка феноменалност и, затим, функција роја је у 

перманентној изменљивости облика који нема референтну 
– централну – тачку интеграције, већ је у циркулацији,  
 
15  Michael Hardt, Antonio Negri, “Inteligencija roja”, из Mnoštvo. Rat i demokracija u doba 
imperija, Multimedijalni institut, Zagreb, 2009, стр. 98.



19

Мишко Шуваковић De Re МЕДИЈИ: ПОЛИТИКА МЕДИЈА

преобликовању, приближавању и удаљавању, губљењу изгледа 
формације и структуре детерминисаног изведбеног формата. 

У теорији вештачке интелигенције и компјутерских 
мрежних система користи се појам „интелигенција роја“ да 
би се именовале динамичне колективне технике решавања 
техничких проблема без централизоване контроле или 
задатости мета- или глобалног- модела. На сличан начин може 
се говорити о „ројевима капитала“ на слободном јавном и тајном 
тржишту; о „ројевима облака“ у метерологији; о „ројевима 
инсеката“ у зоологији и екологији; о „ројевима демонстраната“ 
на ванпартијским хибридним протестима и експлозијама 
колективног, на пример расног или класног насиља у великим 
градовима; о „ројевима станишта“ у настајућим енклавама 
при подели градова на четврти високог стандарда, надзора и 
контроле, те четврти сиромаштва и дивље градње тј. живота 
изван економског и правног система; о „ројевима деструкције 
тла и територија“ у савременим грађанским ратовима или 
ударима Цунамија; о „ројевима вируса“ који нападају здраве 
ћелије или „ројевима антитела“ која се супротстављају страним 
телима која нападају органнизам - итд.

Чини ми се да може поставити као хипотеза да хетерогени 
диспозитиви у које се укључује медијски рад, производња и 
деловање као конструктивна или деструктивна мноштвеност 
сила извођења и провоцирања сложених односа облика живота 
људи и еколошких и геолошких система отвара поље за 
именовање сложености политике као хоризонта стабилизовања 
и дестабилизовања једног света који је сложенији од директне 
опозиције природа – друштво или друштво – природа. Данас 
политика мора узети оба аспекта у извођење своји операција и 
разматрање односа људског, предљудског, паралелно људског и 
постљудског. Људско је референтно одношеће према облицима 
живота где се БИОС издваја из ЗОЕ. Предљудским се називају 
веома хетерогени облици постојања (геологија) и живота 
(живи свет) који можда претходе људским облицима живота. 
Паралелно људском се назива сав живи и неживи свет који је 
синхрон историјским или геополитичким структурирањима 
људских облика живота. Паралелно људском може потицати 
изван људског света али и бити отпадак људског света 
одложен у нељудски свет. Постљудским се називају све оне 
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програмиране или само-одрживе конструкције инструмената 
или диспозитива које произлазе из људског света и остварују 
облике живота који изгледају независни од људских облика 
живота или су, заиста, независни од људских облика живота 
у процесуирању стварности.

DE DICTO И DE RE 
(ТЕОРИЈСКЕ ПРАКСЕ)

Ако поједноставимо традиционалну и савремену расправу 
о разликама у модалним исказима добијамо разлику између 
(1) веровања у истинитост исказа о нечему и (2) веровања о 
нечему. Нечему: дрвету, камену, чекићу, планетама и невбеским 
телима, Богу, лептиру, детету, жени, мушкарцу, queer особи 
итд. Другим речима, постављам дијаграмски модел:

De Dicto De Re

о ономе што је речено о суду о самој ствари суд о ствари

нужно је неко X takvo da je A неко X је такво да је нужно A

На пример, филозоф Ненад Мишчевић је у једној 
интерпретацији односа нужности и именовања записао:

Нужност и могућност које се тичу бити односе 
се на предмет-посједника дане бити, а не само на 
појам или опис придружен предмету. Нужност 
да има одређену унутарнју структуру припада 
Срећку по себи, не неком опису Срећка. Такву 
нужност сколастици су називали нужношћу de 
re (о самој ствари) и сувремени се филозофи тим 
називом често користе. Супротна врста нужности 
јест нужност de dicto (о суду). Нужно је de dic-
to да је сваки мачак мужјак, будући да је ознака 
појма „мачак“ то да је све што је мачак уједно 
и мужјак. Но, је ли бити мужјак de re нужно за 
Срећка? У ери промјене сполова лако је замислити 
транс-сексуалног Срећка, који је и даље та иста 
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јединка-животиња и у таквој ситуацији нема ничег 
протусловног. Чини се, дакле, да бити мужјак није 
de re нужно за Срећка.16

De Dicto нужност не карактерише ствари или створења, 
већ само судове17 који се изричу језиком. De Re нужност 
карактерише ствари или створења, а не судове који се изричу 
језиком о стварима и особама.

Сада пажњу усмеравамо на „De Re нужност“ говор или 
суд о стварима или створењима. 

Затим, изводимо став да „De Re“ реферира на говор и 
суд о стварима, ситуацијама, догађајима, тј. створењима које 
имају извесна или неизвесна својства независна од наших 
судова, те De Re јесте – то је онтологизирајући скок – ствар, 
ситауција, догађај, тј. створење не зависно од наших судова. 
De Re се зато може узети у обзир – што је De Dicto суд – као 
стање ствари, ситуација, догађаја тј. створења које постоји 
независно од наших судова тј. De Dicto уверења.

Ако сада ствар померимо још један корак ка медијској 
комуникацији можемо рећи да се сваки:

1. комуникацијски чин заснива на „поруци“ која је може 
бити De Re или De Dicto;
2. комуникацијски чин, аналогно Маршалу Маклуану, 
поставља се дејством медија: the medium is the message; 
што значи да се медијум материјално тј. конститутивно 
рефлектује у поруци, или да је порука конструисана и 
тиме De Re условљена медијем којим се порука – која је 
или De Dicto или De Re – комуницира;
3. комуникацијски чин који се заснива на предметној, 
ситуационој или догађајној поруци са свим афективним 
или чулно-телесним учинцима који су примарни/
доминантни у односу на „значења поруке“ може назвати 
De Re комуникацијски чин;
4. De Re комуникацијском чину одговара специфична 
врста медија, сложенија од техничке или технолошке, 

16  Nenad Miščević, “Uvod u Imenovanje i nužnost“, из: Saul Kripke, Imenovanje i nužnost, 
Kruzak, Zagreb, 1997, стр. 18. 
17  Nenad Miščević, “Uvod u Imenovanje i nužnost“,стр. 19. 
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медијске праксе коју можемо назвати De Re медиј; 
рећи да се уводи сложенија врста медија од техничке 
или технолошке апаратуре значи да се појам медија 
редефинише од направе или инструмента, односно, 
машине, ка медију који је апаратус/диспозитив, односно, 
једна могући поредак унутар света или свет у некој од 
могућих остваривости: интимног, приватног, културалног, 
друштвеног, економског, урбаног, географског, 
планетарног или космичког карактера.    
Као што се да приметити у тачки „4.“ изједначио сам у 

функционалном смислу медијум (материјал) и медиј (направу), 
што може да значи да се нарушава разлика између техничког 
или технолошког инструмента и материјала тј. материјалне 
средине комуникације. Извео сам рискантан gestus којим се 
неизвесни материјални поредак, на пример, компјутерских 
локалних и глобалних мрежа, друштвених протеста или 
светковина, економских трансакција, еколошких процеса и 
криза, медицинских пракси итд., идентификује као De Re 
медиј, а то значи као сложена друштвена-технологија или 
конструисани, односно, присвојени организам или систем који 
остварује комуниакцијске али и афективне функције унутар 
друштвених односа.

DE RE МЕДИЈИ 
(OBJECT ORIENTED WORLD/MIND _ ЕСТЕТСКИ 

РЕЖИМИ)

Сада када сам увео концепт De Re медија потербно је 
изложити структуралну схему односа између традиционалног 
појма медија (техничко, технолошко средство комуникације 
између субјеката у свету) и појма De Re медија (свет или 
део света у комуникацијској функцији за индивидуалне или 
колективне субјекте у том истом свету или неком његовом 
структуралном под-поретку). 

Започнимо са дијаграмом који омогућава да следимо 
логику трансформација медијске политике од медијума до 
De Re медија.
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медијум

медиј

стратешки медиј тактички медиј

  

постмедијум

постмедиј

de re медиј

догађај света или процесуирање света

Идентификујемо традиционално дефинисани медијски 
импакт на медијум у процесу комуникације. Реч је о  
комуникацијски функционалној средини или обликовању 
подложног материјала који медијем као техничким/
технолошким средством од потенцијалне постаје актуелизована 
„информација са поруком“ послата од неког некоме. Реч 
је о друштвеном раду, производњи или деловању у смеру 
међуљудског општења.

Постмедијум и постмедиј се јављају, пре свега, 
технолошким обртом директног „општила“ у индиректно 
„општило“ – на пример, разлика између говора преко мегафона 
(медиј) преношењем живог гласа кроз ваздух и објекте (медијум) 
и радио емитовања/broadcasting (примарни постмедиј) 
преношењем снимљеног гласа путем електромагнетних таласа 
кроз простор (примарни постмедијум). 

Постмедијум и постмедиј се јављају, затим, технолошким 
обртом аналогних медија и медијума у дигиталне постмедијуме 
и постмедије са свим импактима на суштинске артикулације 
уметности, културе и друштва, а то значи речима Хане Арент 
изреченим у сасвим другом контексту, суштинску промену 
људског услова (Vita Activa). Када се софтвер (software) појавио 
као учинковита одредница за тактички рад, производњу и 
делатност у и са дигталним технологијама – потиснуо 
је бинарну онтолошки мотивисану поделу на медијум и 
медиј указујући на симболичке инструменте (симболичке 
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операције или метафорично: машине), операциони простор 
(дигитализовани диспозитив, софтверска платформа) 
и изведбене ефекте (преводе софтвера или софтверски 
генерисаних ефеката у чулне/телесне појаве путем интерфејса). 
За развијену „феноменологију софтвера“ битна су два момента:

1. један софтвер може бити „коришћен“ на различитим 
дигиталним направама (рачунар, телефон, таблет, 
телевизор, односно, било који програмабилни input и 
output); један софтвер се користи да омогући њихова 
умрежавања у директној локалној или глобалној 
комуникацији, и
2. фамилије софтвера или ројеви софтверских импакта 
образују софтверску културу (software culture) која 
се разликује од других културалних медија/медијума 
постављањем софтверских импакта као конституената 
свакодневног живљења (култура) и конституената 
одржавања људских односа (друштво) – зато се може 
говорити о „културалним софтверима“ (sultural soft-
ware18). 
Често се уводи и појам „постдигталног“ када се са 

програмабилних направа тј. рачунара прелази на мрежне 
изведбене политике у комуникацији, па и размени те 
интеракцији, између различитих дигиталних направа у 
бескрајно сложеном посредовању различитих модалитета 
људског и машинског општења, тј. рада, производње и 
деловања у стварном свету.  

Док дигитални и постдигитални медиј може софтверски 
опонашати (имитирати, симулирати) било који аналогни медиј 
или ране-примитивне варијанте дигиталног медија, De Re 
медиј се заснива на употреби било ког медија или односа медија 
и медијума, али и било чега другог на свету, у реализацији 
диспозитива или асамблажа сачињених „од“ стања света или 
„за“ стање света (state of the world, state of the sub-world). De 
Re медиј, зато, јесте у филозофском – онтолошком – смислу 
„биће“ (латински ens), а то значи, све оно што јесте ма како 

18  Lev Manovich, “Postmedia Aesthetics”, Transmedia Frictions. The Digital, the Arts, and the 
Humanities, (eds. Marsha Kinder, Tara McPherson),University of California Press, Berkeley, 2014, 
стр. 38. 
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и какво било, те јесте нешто (aliquid), а није ништа (nihil) у 
најопштијем смислу људске комуникaције која укључује у себе 
општење и интеракцију у артикулацији друштвености и односа 
те друштвености према стварном свету – економији, размени 
добара, политици, ратовима, образовању, урбанитетима, 
географији, траговима историје, присвојеној и неприсвојеној 
природи, геологији, астрономији, као и микро и макр еко-
системима.
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Miško Šuvaković
DE RE MEDIA: MEDIA POLITICS

Résuméé

I want to write about the ontological turn from 
medium/media qua mediator–device for commu-
nicating or environment of communication between 
subjects or collectives toward heterogeneous media 
as constituent of the world: an event, the reification 
(objectification) and presencing of forms of life, at 
the level of the human or that of the ecological, and, 
ultimately, in the regimes of the planetary (the geo-
logical as the antrhopocene, the astronomical as the 
cosmic). What I refer to as De Re media is precisely 
that: communication technology or communication 
matter that from the level of a means or device, 
i.e. techniques and technologies of communication, 
turns into the presence and phenomenality of forms 
of life and their positioning in the object, situational 
and ecological, geological and planetary order. In 
other words, whereas historical capitalism – in the 
age of Karl Marx – was predicated on the appro-
priation of natural resources as raw materials for 
industrial processing into commodity objects for 
exchange and consumption, today’s global capi-
talism rests on the interpolation of media or their 
effects as objects, situations, and events, i.e. infra-
structures or dispositives, into the natural world, 
opening and expanding it toward new emancipatory 
or catastrophic consequences.
Keywords: De Re media, dispositive, world event, 
medium, media, post-medium, post-media, media 
politics, swarm, world image19 
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