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    V príspevku uvažujeme o úlohe pragmatizmu v 21. storočí, konkrétne vo filozofii nových 

médií. So zameraním na centrálnu myšlienku pragmatizmu - skúsenosť, analyzujeme 

pragmatizmus ako nástroj nie len filozofie, ale predovšetkým ako nástroj médií každodenného 

života, ktorý je stále viac a viac poznačený technologickým vývojom. A práve pragmatizmus 

dokáže bilancovať v prostredí vedy, technológií a umenia, aj keď hovoríme o nových formách 

skúsenosti. Cieľom príspevku je analyzovať vzťah medzi filozofiu médií a filozofiou 

pragmatizmu. 

    V 21. storočí je ľudská skúsenosť medializovaná. Médiá nám ponúkajú svet, ktorý 

„preorganizujú“ (môžeme to chápať aj v zmysle Matrixu), čím sa interakcia ľudského života 

s prostredím transformuje do nových rozmerov. Dewey analyzuje skúsenosť v dvoch hlavných 

dielach: Skúsenosť a príroda (Experience and Nature) a Umenie ako skúsenosť (Art as 

Experience). Dewey chápe estetickú skúsenosť v kontexte skúsenosti bežného života, ako 

aktívny proces interakcie s prostredím. Náš každodenný život je plný skúseností, resp. 

potencionálne estetických skúseností, ktoré sa nenachádzajú len v múzeách a galériách, 

prostredníctvom vysokého umenia, ale aj v populárnom umení, v nových technológiách, vo 

vedecký výskumoch, atď. V našom príspevku sa zameriame predovšetkým na digitálny, 

medializovaný svet, v ktorom sa proces žitia prostredníctvom estetických skúseností stáva 

hyperrealitou.   

    Filmy a seriály, ktoré sú jedným z typov médií, zobrazujú osoby v interakcii s prostredím, 

pričom pre mnohých percipientov je pozorovaná skutočnosť skúsenosťou, aktívnou percepciou, 

v zmysle vytrácajúcej sa hranice medzi virtuálnym a skutočným svetom. Budúcnosť je 

teraz. Najvýstižnejšie vykresľuje dobu, v ktorej žijeme, súčasná „sci-fi“  séria s názvom Čierne 

zrkadlo (Black Mirror), na ktorú aplikujeme teoretické východiská pragmatickej filozofie 

a médií. 

    Je zaujímavé spojiť Deweyho Umenie ako skúsenosť s kontextom médií. Budeme skúmať 

konkrétne použitie médií a konkrétnu skúsenosť médií, aby sme lepšie pochopili pozitívne 

a negatívne vlastnosti pragmatickej filozofie médií v každodennom živote, pričom upozorníme 

na niekoľko problémov, ktoré sa netýkajú len estetickej skúsenosti, ale napr. aj autonómie a 

automatizácie v kultúre, umení a estetike.  
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