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УВОД У ПОСТ ХУ МА НИ ЗАМ
Док дру гу го ди ну за ре дом у част ан ти ко вид не ту ге и опо ме не ста вља ма ску на 

ли це, тек по не ки ху ма ни ста нов ник Зе мље при се ти се про сте чи ње ни це да за пра во 
по на вља већ де це ни ја ма уо би ча јен об ред хи ља да/ми ли о на дру гих Зе мља на ко ји то 
чи не сва ко днев но. И да ти дру ги то одав но не чи не са мо због пре вен ци је дру гих за-
ра зних бо ле сти, не го и због опа ко за га ђе ног ва зду ха и дру гих еко-ри зи ка, под јед на ко 
опа ких за укуп ну би ос фе ру ко ли ко и за би о ло шко те ло чо ве ка. И док та ко (не)про ми-
шље но из ме ње ног ли ка ср ља мо у (не)по зна то као (не)ми шље но, на ши нас на уч ни ци 
по вре ме но оба ве сте ка ко мо жда ви ше не са мо да ни смо они ко ји ми сли мо да је смо, 
не го да и оно по че му сту па мо ви ше ни је оно што ми сли мо да је сте. 

Ре ци мо: да смо сво јим (не)про ми шље ним ху ма ним де ло ва њем до вр ши ли 11.700 
го ди на ста ру ге о ло шку епо ху пла не те ко ју тро ши мо и та ко из прет ход ног хо ло це на 
сту пи ли у но ву ге о ло шку еру на зва ну упра во по на ма – ан тро по цен. Та кав су зва ни чан 
на зив за те ку ће пла не тар но и на ше вре ме пред ло жи ли над ле жни на уч ни ор га ни још 
2016. го ди не, с те жњом да га као ста ње, ди јаг но зу и ре чит тер мин при хва ти мо до кра ја 
2021. При че му ни уте шно ни ту жно не зву чи на уч на по у ка да ипак не ће би ти ан тро по-
цен ског ро ђен дан ског сла вља, бу ду ћи да но во про гла ше ну еру ва ља сма тра ти пан зе-
маљ ском при но вом још од 1950, ка да су уче ста ле атом ске про бе, за га ђе ње угље ни ком, 
пла сти ком и слич не крат ко трај не ра до сти на о па ке ин ду стри ја ли за ци је за рад опа ке 
по тро шње по ста ле опа сан пла не тар ни кон тра ри там.

И кон тра тег до та да пре те жно све тлим ви зи ја ма с ли ком чо ве ка на че лу ко ло не 
све оп штег зе маљ ског на прет ка.

Да нас ви дљи ви ре зул та ти те по лу ве ков не ху ма не кон тра те жње и кон тра прак се 
уве ли ко су ста ви ли ве ли ки знак пи та ња на три и по ве ка ста ро ве ро ва ње да се сна ге 
при ро де мо гу кон тро ли са ти мо ћи ма људ ске на у ке, људ ског ра зу ма и тех но ло шким 
пре чи ца ма за скок у бу дућ ност. Та ко је и сли ка бу дућ но сти све ма ње це ло ви та и ја сна, 
а мо гу ћи ис хо ди ко је нам да на шњи на уч ни фу ту ро ло зи до ча ра ва ју ни су ни шта ма ње 
ан та го ни стич ки ра ди кал ни од оних ко је су нам већ по ну ди ле уто пиј ске и дис то пиј ске 
ви зи је њи хо вих ар ти стич ких пре те ча. 

Оно око че га би смо се ла ко мо гли сло жи ти да ло би се ис ка за ти као пу но са гла сје 
с не та ко дав ном опа ском углед ног аме рич ког ли бе рал ног кон зер ва тив ца (!) Џор џа Ф. 
Ви ла – да је бу дућ ност обич но иста као и про шлост, све до оног мо мен та кад то ви ше 
ни је! А тај мо ме нат про ме не нам се упра во дра ма тич но зби ва, иа ко за сад ни је оства-
ре на ни јед на од ње них мрач ни јих прог но за. Ре ци мо, она ма те ма ти ча ра и SF пи сца 
Вер но на Вин џа из 1993. го ди не, да ће мо за три де сет го ди на има ти тех но ло шка сред ства 
да ство ри мо над људ ску ин те ли ген ци ју. И да ће убр зо на кон то га људ ска ера би ти за-
вр ше на!
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По Вин џу нас пост ху ма но ста ње оче ку је за не пу них го ди ну да на. По дру ги ма га већ 
жи ви мо. Је ди но што но ва ви ђе ња пој ма људ ско сти и људ ског би ћа као ак тив не пла-
не тар не чи ње ни це ни су исто вр сно ми шље на ни ти су у оно што сле ди прог но стич ки 
упи са на с исто вр сним вред но сним пред зна ком. Про па сти или не ка кве уте ло вље не 
пост људ ско сти чи је кон ту ре за сад не мо же мо ни са гле да ти, ка мо ли де фи ни са ти.

Све док око то га не ма са гла сно сти под јед на ко се мо же мо на да ти да нас и ве ве ри-
це и сло но ви још увек сма тра ју љу ди ма, као што мо же мо при зна ти да пост ху ма ни зам 
за сад је сте ви ше од те о риј ског ка при ца за сно ва ног на зна чај ним чи ње нич ним и ме-
то до ло шки пре глед но са бра ним уви ди ма све ве ћег ни за ре ле вант них љу ди, али и 
ма ње од крај ње по тре бе да се под хит но пре и ме ну је мо или осе ћа мо тран сху ма ним, 
без остат ка. 

Го во ри мо ли пак о пост ху ма ни зму као не чем ве ћем од те ме а ма њем од зби ље, 
ре ци мо о по гле ду на ствар ност и ње ном су тра из ра же ном у пи сму ко је ак тив но бара-
та ства ри ма ово га све та и ње го вим не гра ма тич ким фу ту ром, та већ го то во кри тич на 
су ма по је ди нач них те о риј ских уви да и прак тич них пред ло га за пут у (пост)људ ско 
пред сто је ће да ле ко је од би ло ка квог бит ног са гла сја. А опет је крај ње ин три гант на. 

Пост ху ма ни стич ки оп ти ми зам Мак са Мо ра и дру гих екс тро пи ја на ца с ни зом пред-
ло га/пра ви ла за пут до тех но ло шки по бољ ша ног пост чо ве ка, вред ног оп стан ка и спо-
соб ног да оп ста не. Учев не те о риј ске ви ви сек ци је пост ху ма ни стич ких те о ри ја и ига ра 
фо рен зич ки пре ци зне Ро си Брај до ти. Са бран че тво ро чла ни сце на рио мо гу ћих бу дућ-
но сти чо ве чан ства Ни ка Бо стро ма. Уви ди и слут ње про шло ве ков них ма го ва фу ту ро-
про ри ца ња, од Френ си са Фу ку ја ме до Ре ја Кур цвај ла па уна крст. Срп ски ки бер панк-зе т 
Брус Стер линг и ње го ва лу цид на пот ка зи ва ња све тлу ца вих тех но ча ро ли ја ко је нас 
чи не сво јим про ду же ци ма, уме сто да бу де обр ну то. Цр но тр жи шне и цр но ма гиј ске 
опе ра ци је на би о тех но ло шкој бер зи под ана ли тич ком лу пом Ју џи на Та ке ра. 

И мно го, мно го то га дру га чи је оп се сив но рас при ча ног и опо ми њу ће тач но уцр та-
ног на уску ста зу ка бу дућ но сти о ко јој ми да нас мо жда зна мо и ви ше не го што би она 
су тра мо гла зна ти о на ма.

Три тек ста ко ји сле де при ме ри су но ви је ми сле ће/тек сту ал не прак се ко ја о све му 
по ме ну том у овом скром ном уво ду го во ри не по јам но ви ше не го што је до тач ке ко ја 
сле ди пре ћу та но.


