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ИЛУМИНАЦИЈЕ

Сте фа ни Фи шел

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ ПОСТ ХУ МА НОГ: ЕСЕЈ У ТРИ ЧИ НА
По ста вља ње сце не

Пост ху ма но од ли ку је сло же ност са мог тог пој ма. То ни је баш ла ич ки схва ће но 
ства ра ње не че га што ће до ћи по сле људ ског, али се о ње му че сто раз ми шља у бу ду-
ћем вре ме ну. Шта ће као сле де ће на ста ти од ho mo sa pi en sa? Ина че, пост ху ма но се, 
по пут пост мо дер ног, че сто пре кла па с мо дер ним и пре-мо дер ним. Пост ху ма но се 
мо же на ћи у Спи но зи ним етич ким спи си ма (Брај до ти, 2013), у Ле ви ја та ну То ма са Хоб-
са (Шеј пен и Шеј фер, 1985) и Ство ре њу Ме ри Ше ли (Ка ре та ро-Гон за лес, 2016). Пост-
ху ма но мо же би ти „ви ше-не го-људ ско“ (Ма су ми, 2014) или етич ко раз у ме ва ње су бјек-
та ко ји мо же да пре мо сти све то ве, и људ ске и не људ ске. (Брај до ти, 2013; Ми чел, 2014).

При те о ре ти са њу о пост ху ма ном вра ћа мо се све ту не ху ма не жи во ти ње или пре-
и спи ту је мо би о по ли ти ку ве ли ким де лом ис пи са ну као „по ме ра ње су бјек та“ (Па ри ка, 
2015). Ми шље ње о пост ху ма ном је део тра ди ци је ко ја зна да сва ка те о ри ја су бјек тив-
но сти мо ра под ра зу ме ва ти уте ло вље ну при ро ду ко ју на зи ва мо „су бјек ти ма“ (Брај до-
ти, 2006). То ми шље ње пре и спи ту је по де ле ко је смо ство ри ли из ме ђу су бје ка та и 
обје ка та, чо ве ка и жи во ти ње. Иа ко ни је увек би о ло шки ен ти тет ни ти ево лу тив ни 
сте пен раз во ја људ ске жи во ти ње, пост ху ма но је по ве за но и с при род ним и с тех но-
ло шким си сте ми ма. Као ки борг, пост ху ма но мо же ре де фи ни са ти наш од нос пре ма 
при ро ди (Ха ра веј, 1991) или мо же би ти збир људ ских стра хо ва да ће нас на ша тех но-
ло ги ја пре ва зи ћи и кон тро ли са ти.14 Тер ми на тор је исто вре ме но на вр ху ли сте оми-
ље них филм ских хе ро ја и зли ко ва ца (Син гер, 2008).

На лик Ли о та ро вој (1984, xxiv) де фи ни ци ји пост мо дер ног, пост ху ма ни зам је склон 
сум њи ча во сти при су сре ту с ме та на ра ти ви ма. За то се мо же свр ста ти с дру гим при-
сту пи ма и тех ни ка ма ко је до во де у пи та ње уни вер зал но сти, ра ци о нал но сти и на уч не 
објек тив но сти. Док се и са мо ње го во име сме шта пост ху ма но у ху ма ни стич ку тра ди-
ци ју, упо тре ба је зи ка – бу ду ћи да се го вор ни и пи са ни је зик сма тра за оно што љу де 
чи ни из у зет ним у ве ли ком лан цу би ћа – че сто за кла ња дру ге мо гућ но сти раз у ме ва ња 
све та кроз осе ћа ња, умет ност и же љу. Ко за ми шља пост ху ма но тре ба ло би да се за-
пи та не ће ли мај сто ро ва ору ђа раз ру ши ти мај сто ров дом (Лорд, 2007, 110–114)? Ту 
тре ба убро ја ти го вор, исто ри ју, на у ку и тех но ло ги ју – јер су бар та ору ђа ко је је из не-
дри ла за пад на ци ви ли за ци ја ду бо ко по ве за на с по ја ва ма ко је би пост ху ма но мо гло 
по же ле ти да оста ви за со бом. „Па за ко ју од ху ма ни стич ких те ко ви на“, вај ка се Ко ул брук 
(2014, 169–70), „уоп ште мо же мо ре ћи да је вре ди са чу ва ти?“ Ху ма ни зам је за пра во са-

14 У овом по гла вљу оста вљам по стра ни тран сху ма ни зам, јер он има су штин ски раз ли чит при лаз 
тех но ло ги ји и људ ском те лу. Ви ди Хејлс (1999) за исто ри ју ки бер не ти ке и те ла, и Кур цвај ла (2005) 
за при ме ну тран сху ма них вред но сти на људ ска те ла.



61

свим не ху ман, од го во ри ће она, али шта мо же да по ну ди пост ху ма ни зам? Мо жда је 
за тро ван и по сед нут оним што се по ти ску је, свим оним што су ко ло ни ја ли зам и ка пи-
та ли зам за ко па ли и по ку ша ли да са кри ју, зло чи ном и на си љем. Пост ху ма но зна да је 
су бјект ка кав смо ство ри ли на по се бан на чин по ве зан с де гра да ци јом и од ба ци ва њем 
обје ка та и опред ме ћи ва њем су бјек та. Ове раз ли ке из ме ђу то дво је за пра во су при ча 
о на шем са вре ме ном об ли ко ва њу све та и при чу о том пре пли та њу тре ба из но ва ис-
при ча ти да би се за сно ва ли да ле ко пра вед ни ји и ми ро љу би ви ји од но си.

Као на уч ни ци, ми о пост ху ма ном че сто го во ри мо као о име ну. На ше се де ба те вр-
те око то га мо же ли се тај по јам ве за ти за не ку вр сту огра ни че не су бјек тив но сти ко ју 
мо же мо де фи ни са ти и при пи са ти од ре ђе ним те ли ма. Мо же мо ли их упо зна ти, оси гу-
ра ти, не го ва ти, те о ре ти зо ва ти о њи ма, од ба ци ти их, за не ма ри ти? Да ли је то ки борг 
(Ха ра веј, 1991, 101)? Зом би (Ла у ро и Ем брy, 2008)? Фо сил (Ју соф, 2013)? Ан дро ид (Дик, 
1996)? Хи брид (Ме кор мак, 2016; Лу ен хопт Тсинг, 2015)? Ди ги тал но (Адамс и Томп сон, 
2016; Гиб сон, 1984)?

Ке ри Волф се пи та: „Шта је пост ху ма ни зам?“ (2010), али пи та ње овог есе ја гла си: 
„Шта је пост ху ма ни зо ва ње?“

Уче ње и отво ре ност за не го ва ње усло ва да се по ста не дру га чи ји: то је пост ху ма-
ни зо ва ње. Мо ра мо по сти ћи усло ве ко ји ће чо ве ка учи ни ти за ста ре лим; сле ди мо ли 
Бак мин сте ра Фу ле ра (1970) у Из гле да да сам гла гол, не мо же мо се бо ри ти про тив по-
сто је ће ствар но сти. Тре ба да са чи ни мо мо де ле ко ји ће ста ре учи ни ти за ста ре лим. То 
су си стем ска би о ло ги ја и квант на фи зи ка, мо ни зам а не кар те зи јан ски ду а ли зам. Нај-
ва жни је је ис пи ти ва ње на сил не ди хо то ми ја при ро да/кул ту ра (Мор тон, 2010) и да раз-
ли ка из ме ђу објек та и су бјек та ни је оно што смо ми сли ли да је сте (Гејн, 2006) или је 
ни ка да ни је ни би ло (Ла тур, 1993). Пре ма Ха ра веј и Ла ту ру, да ни кад ни смо би ли ху ма-
ни ни ти мо дер ни шта би он да зна чи ло би ти пост ху ман?

Да бих од го во ри ла на то, же лим да се усре дре дим на же љу да се бу де не што дру-
га чи је. Не те ле о ло шки, већ пре шта би про цес ево лу ци је, би о ло шке, кул тур не или 
ин те лек ту ал не мо гао зна чи ти за наш сва ко днев ни жи вот.

Да би се про ду био осе ћај ак ци је, оно што пре о ста је би ће да то у кла сич ној тро дел-
ној струк ту ри. Овај есеј је под јед на ко и тра ге ди ја и ко ме ди ја, док ће ка тар за мо ра ти 
да до ђе и од жа ље ња због ужа сних про ме на про у зро ко ва них еко но ми јом фо сил ног 
го ри ва и од на де да ће мо се тог ис ку ше ња ре ши ти уз но ве ве шти не. Та ка тар за ће у 
на ма по бу ди ти осе ћај ко би мо гао да по ста не чо век да би се бо ље са жи вео с на шим 
пла не тар ним окви ри ма: да би смо про на шли „ди вљи смех у гр лу смр ти“ и сво је ду ше 
ра до шћу под ста кли на де ла (Шек спир, 1598). 

Та кав лик пост ху ма ног ће се раз ло жи ти у по ста ја ње а не би ће, про цес а не про из-
вод, же љу а не оства ре ње. Ако се ни ка кав су бјект не уоб ли ча ва, је ли то он да мол ба? 
Мол ба бу дућ но сти да чу је, да све до чи ка ко смо жу де ли да се про ме ни мо.

Пост ху ма но је при зна ње оча ја и ис цр пље но сти упа ко ва них у не што што би тре ба-
ло да зна чи би ти мо де ран, би ти ху ман. Та ко смо умор ни од то га што смо са да: уби лач-
ки, пу ни мр жње, ра то бор ни, рас тро шни, нар ци со ид ни, на сил ни, не бри жљи ви, опа ки, 
окрут ни и сва дљи ви. Кроз ту љу ску људ ско сти по ста је све те же по кре ну ти се пре ма 
не че му су прот ном од ово га што нас већ за ма ра да бу де мо и да пред ста вља мо.
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Пост ху ма ни зо ва ње ни је ни ка ква мол ба, не го крик све ту ко ји је та ко ду го пре ћут-
ки вао то ли ко то га. „Свој вар вар ски ври сак“, грак нуо је Волт Вит мен (1949, 1088) у „Пе-
сми о ме ни“: „И ни сам ни ма ло пи том – и не пре во див сам; Пу штам свој вар вар ски крик 
пре ко кро ва све та.“ Чуо га је и др Су сов слон, Хор тон (1954). Док је ослу шки вао де те-
ли ну у свом сто ма ку ње го во ухо је за чу ло Не чи је – Хоп! Би ло је то зрн це пра ши не на 
де те ли ни ко је је на ве ли ко бу ча ло: „Ми смо ов де. Ов де смо. ОВ ДЕ СМО... И то Хоп, то 
јед но ма ле но екс тра Хоп, ре ши ло је ту ствар на по кон и ко нач но, то зрн це пра ши не с 
де те ли не.“

Шта ако од тог кри ка и тог зах те ва да се бу де са слу шан не мо же да бу де баш ни шта? 
Или пре ци зни је, шта ако нас је сме шта ње те же ље, те те жње, тог ја у ка у не ко те ло на-
ве ло на по гре шан пут? Друк чи је ре че но, шта ако је фо кус пре ме штен с то га шта је 
пост ху ма но на оно шта пост ху ма но мо же да учи ни? Пост ху ма но је де лат на реч, не 
осо ба, ме сто, ни ти ствар. Пост ху ма ни зо ва ње је из во ђе ње на ше же ље да се ме ња мо.

Из во ђе ње пост ху ма ног:  
Апо ка лип тич ка ко ме ди ја у три чи на

I чин: Увод, или ети ка пост ху ма ни зо ва ња

Те мељ но етич ко пи та ње у ве зи с пост ху ма ним, или ка ко се ети ка мо же пост ху ма-
ни зо ва ти, за пра во је при зна ње да су се љу ди као вр ста одво ји ли од дру гих жи вих 
ства ри и про це са на пла не ти и на зва ли их при ро дом. За тим смо по мо ћу ре ли ги је и 
до ми на ци је, ху ма ни зма и при род ног пра ва пре тво ри ли зе мљу и сво ко ли ко мно штво 
ње них дру гих би ћа у ре сур се ко ји се ко ри сте без ика квих су штин ских мо рал них нор-
ми, сем што љу ди ма мо гу по слу жи ти за соп стве не ци ље ве. Сви дру га чи ји и су прот ни 
по гле ди на свет су то ме пот чи ње ни, па и ис ко ре ње ни, да би ма ло шта мо гло да се 
су прот ста ви та ко уве де ној по дво је но сти. На том фо ну нај ва жни је етич ко пи та ње је сте 
ка ко се од но си мо пре ма дру гим жи вим би ћи ма (Вол до, 2007).

Је дан од нај о збиљ ни јих из го во ра у ве ћи ни спи са о пост ху ма ном је сте из о ста нак 
при зна ња да су мно ги љу ди тре ти ра ни као ства ри, објек ти, и да су по ре ђе ни с не ху-
ма ним жи во ти ња ма ко је ко ри сти мо и зло у по тре бља ва мо. То је не при хва тљи во и за 
јед не и за дру ге. За оне ко ји ни су би ли сма тра ни за пра ве љу де, пост ху ма но је не под-
но шљи во бри са ње пат ње и на си ља при до да то отров ном не ра зу ме ва њу исто ри је 
све та и сло же ним од но си ма мо ћи ко ји су гло бал но при сут ни из ме ђу се ве ра и ју га, 
ис то ка и за па да, цр них и бе лих, же на и му шка ра ца, бо га тих и си ро ма шних, ху ма них и 
не ху ма них жи во ти ња. Ако не бу де мо до вољ но опре зни, те не ка да шње и са да шње 
хи је рар хи је ре про ду ко ва ће исте струк ту ре мо ћи. Пост ху ма но се мо же пре по зна ти 
као увек већ ра сно и род но те ло ро ђе но из ме са ро ба, утам ни че ног, пот чи ње ног (Ви-
хе ли је, 2014). Оно сто ји на су прот Про све ће ном Чо ве ку и ње го вом мо но по лу на су бјек-
тив ност за сно ва ну на бе лом, му шком европ ском те лу (Хејс, 1999). Пост ху ма но због 
ша ре ног огр та ча плу рал но сти и мно штва мо же зба ци ти на вод но не у трал ну и апо ли-
тич ну ко жу „чо ве ка“.
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Пост ху ма ни зов ње то пре по зна је и на сто ји да до ве де до ра ди кал не со ли дар но сти 
дуж свих ли ни ја раз ли ке (Мор тон, 2017). То прет по ста вља пре ва зи ла же ње раз ли ке 
ху ма но/не ху ма но и га је ње ети ке пре пли та ња у за јед ни ца ма ви ше вр ста и ево лу тив но 
по ве за них не људ ских жи во тињ ских пра ти ла ца (Ха ра веј, 2003; 2007). На ше ис кљу чи-
ва ње из при ро де до ве ло је до на си ља пре ма не ху ма ним оста ли ма и да ље по твр ђу је 
то на си ље и пат њу (Рајт, 2014). Ви ше бри ге за не ху ма но и ми шље ње ко је пре ва зи ла зи 
гра ни це вр ста уве ћа ће и на шу спо соб ност да ства ра мо ду бље кул тур не и дру штве не 
ве зе ме ђу љу ди ма (Вол до, 2007). Пост ху ма ни зо ва ње ће до ве сти до спо зна је да бор ба 
за до сто јан ство људ ског и не људ ског жи во тињ ског жи во та по бо ља ва жи во те свих. 
На ше суд би не су не рас ки ди во по ве за не и сви за јед но мо ра ју би ти за шти ће ни, по што-
ва ни и осло бо ђе ни. Ма да пост ху ма ни ми сле у гла го ли ма, не мо же мо кле ве та ти име-
ни це и мо ра мо раз у ме ти и сла ви ти жи вот и ства ри (Бе нет, 2010).

Пост ху ма ни зо ва ње ће би ти те жак по сао да се из гра ди пла не тар на ге он то ло шка 
(По ви не ли, 2016) по ли ти ка ко ја не ће оста ти на при кри ве ном ис кљу чи ва њу и на си љу. 
Пост ху ма ни зо ва ње ће ра ди је ства ра ти здра ве ра зно ли ке за јед ни це – људ ске и не-
људ ске – не го уве ћа ни про фит и лич но бо гат ство. Нај ва жни је је да се об но ви мо у 
скла ду с но вим ма те ри ја ли змом ко ји ће зе мљу вред но ва ти ви ше од оно га што од ње 
мо же мо по тро ши ти.

II чин: Су коб, или угро же ни би ом и еко си сте ми су о че ни с ко лап сом

Под хит но мо ра мо пре и спи та ти са ми се бе: то ни је тек ве жба из ви со ке те о ри је 
ни ти пе да го ги ја раз ред ног ти па. Чо век и ње го во ме сто на Зе мљи ја ко су ва жне те ме 
гло бал ног нео ли бе рал ног ка пи та ли зма и свих ко ји су уста ли про тив ње го ве гра бљи-
ве и ко ри сто љу би ве упо тре бе фо сил них го ри ва и људ ског ка пи та ла. Од жи вот ног је 
зна ча ја да про ме ни мо оно што је смо. Као пред мет ство рен за по тро шњу, Зе мља и 
ње но ста нов ни штво су о ча ва ју се с је дин стве ном кри зом. Због де ло ва ња људ ских би-
ћа Зе мља је ушла у ге о ло шко до ба зва но ан тро по цен. Тај тер мин је 2002. го ди не ско вао 
Па ул Кра цен , а сад, по сле да љег ис тра жи ва ња ути ца ја чо ве ко вог де ло ва ња на наш 
пла не тар ни си стем, уве ли ко се пре по ру чу је као усво јен. Ме ђу на род ни ге о ло шки кон-
грес је у сеп тем бру 2016. го ди не из ве стио да због ра ди о ак тив ног ма те ри ја ла ко ји 
оста је по сле ну кле ар них про ба, за га ђе ња пла сти ком и из енер гет ских по стро је ња, да 
на бро ји мо тек по не што, ан тро по цен сад за и ста мо же мо пре по зна ти као ре ал ност. 
Крај хо ло це на – прет ход ног до ба – обе ле жи ли су раст ни воа мо ра, по ве ћа но ис пу-
шта ње угљен ди ок си да, кр че ње шу ма, раз вој, као и гло бал но ма сов но ис тре бље ње 
не људ ских вр ста. На зив овог но вог до ба по ан тро по су мо же се узе ти као до каз за наш 
не при ли чан од нос пре ма пла не ти ко ја нам обез бе ђу је усло ве за жи вот. То је по глед 
на ства ри ко ји нас ви ше под се ћа на на ша те ла и ве зе не го на ко нач ни омаж на шој са-
мо за о ку пље но сти. Као што Рајт (2014, он лајн) на гла ша ва, „по глед на свет из пер спек-
ти ве ан тро по це на от кри ва обра сце ве за ко је ме со по ве зу ју са зе мљом, мо рем и не бом 
на пла не ти с ви ше вр ста“.

На не сре ћу, го то во пот пу ном на уч ном при хва та њу овог до ба ни је усле ди ло и по-
ли тич ко. Спо ра зум по стиг нут на Па ри ској кон вен ци ји (COP21) из 2015. го ди не пред-
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ста вља ве ли ку ме ђу на род ну од лу ку по во дом кли мат ских про ме на, али при ро да ме-
ђу на род них уго во ра оста вља отво ре ну мо гућ ност да он не успе на ни воу по је ди них 
др жа ва: ра ти фи ка ци ја уго во ра мо ра се оба ви ти у сва кој од др жа ва па се тек он да 
пра во и по ли ти ка мо ра ју про ме ни ти да би би ли у скла ду с ме ђу на род ним оба ве за ма. 
Прет ход но смо ја и мо ји ко а у то ри (Барк и оста ли, 2016, 500) твр ди ли да нам је по треб-
на по ли ти ка ко ја од го ва ра на шој пла не ти: 

Гло бал ни еко ло шки ко лапс чи ни хит ним по тре бу да утвр ди мо „да смо сви ми у 
то ме за јед но“ – љу ди, жи во ти ње, еко ло ги ја, би ос фе ра. Да би смо пре жи ве ли, мо ра мо 
по ста вља ти пи та ња ко ја су бли ско по ве за на с ка пи та ли змом, мо дер но шћу и угње та-
ва њем. Мо ра мо обез бе ди ти да на ша ди пло ма ти ја, на ша по ли ти ка и на ше ин сти ту ци-
је бу ду отво ре ни за оне ко ји ће по не ти нај ве ћи те рет еко ло шке про ме не.

И нај ва жни је, ова про ме на с име ни це на гла гол по ма же да на се бе не гле да мо као 
на по је дин це у ху ма ни стич кој, ли бе рал ној тра ди ци ји, не го као на ак тив ни део уве за-
не и сло же не мре же – ус по ста вљен си стем спо је них су до ва – и ху ма ног и не ху ма ног 
жи во та на пла не ти ко ју де ли мо (Фи шел, 2017).

Пост ху ма ни зо ва ње ће под ра зу ме ва ти при зна ва ње пла не тар но ствар ног и по нов-
но ус по ста вља ње си сте ма људ ског де ло ва ња ко је пре по зна је зе маљ ске си сте ме и 
њи хо ве гра ни це. Ан тро по цен тре ба пред ста ви ти као до ба ко је нас под се ћа да смо у 
ње му за јед но, а не као још јед но пре при ча ва ње при че о до ми на ци ји над при ро дом 
ко јој је ме сто ван чо ве ко вог све та.

III чин: Раз ре ше ње, или пост ху ма ни за циј ски ак ти ви зам

Ова кво усред сре ђи ва ње на пост ху ма ни зо ва ње скре ну ће па жњу на две ши ро ке 
обла сти као мо гу ће глав не пу те ве за ак ци ју: етич ки и по ли тич ки/по прав ни, кроз ак-
ти ви зам. Ак тив но пост ху ма ни зо ва ње зна чи ће ан га жо ва ну и ди рект ну ак ци ју у број ним 
кон тек сти ма и у број ним ре ги стри ма. По ли тич ки ре че но, ка ко се пост ху ма ни зо ва ње 
мо же укљу чи ти у при ме ну ре ше ња по др жа ва них и с еко ло шког, фе ми ни стич ког, квир, 
пост ко ло ни јал ног и ан ти ка пи та ли стич ког ста но ви шта (Бе хар, 2016)?

Пост ху ма ни за циј ске ака дем ске ди сци пли не и да ље оста ју иза зов. Наш те ку ћи на-
чин ми шље ња на мо дер ним нео ли бе рал ним уни вер зи те ти ма ду бо ко је уко ре њен у 
ху ма ни зму и по хра њен у раз ли чи тим ди сци пли на ма. Та ква хи је рар хич на и за штит на 
ма три ца ин те лек ту ал ног ра да оте жа ва по ста вља ње сло же них пи та ња у раз ли чи тим 
ди сци пли на ма. По сто ји ја сна ди сци плин ска по де ла ра да из ме ђу дру штве них и при-
род них на у ка. За Ен друа Пи ке рин га (2005) они си сте мат ски на ста вља ју да свет чи не 
по де ље ним: при род не на у ке про у ча ва ју свет ства ри у ком су љу ди од сут ни, и на де лу 
је ја сна иде ја објек тив но сти уз по тре бу да се си сте ми раз у ме ју са ми по се би, одво је но 
од по ло жа ја да тог ис тра жи ва ча у њи ма. У дру штве ним и ху ма ни стич ким на у ка ма ис-
тра жи ва чи го во ре о љу ди ма, а не о ства ри ма, с иде јом да је дру штве но ствар ност 
одво је на од све та ства ри ко је про у ча ва ју спе ци ја ли сти при род них на у ка. Као што из 
го ре ре че ног про из ла зи, ето пре кра сног ду а ли зма: свет ства ри и свет љу ди. Пре ма 
Пи ке рин гу (2005), пост ху ма ни стич ко гле ди ште је оно ко је нам до пу шта да „ви ди мо 
дво стру ко“, да у на шим ис тра жи вач ким про гра ми ма, ва жним пра те ћим пи та њи ма и 
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из ве шта ји ма о до га ђа ји ма по ве же мо љу де и ства ри. Пост ху ма ни зи ра ње ди сци пли на 
на ве шће нас да од ба ци мо по ме ну те јед но стра не ана ли зе јер нам свет не на ме ће та кву 
по де лу на љу де и ства ри. Јед но стра не ана ли зе се мо гу ме ња ти, пост ху ма ни мо гу ви-
де ти дво стру ко (Пи ке ринг, 2005).

Тра ге ди ја и обим про па сти ко ју су до не ле кли мат ске про ме не иза зов је за све на-
ше по ли тич ке си сте ме и ин сти ту ци је. Тре ба ли ствар но, као што то из ја вљу је Рој Скрен-
тон (2015), да учи мо ка ко да умре мо као вр ста? Или да, као што твр ди На о ми Клајн 
(2014), иза зов кри зе кли мат ских про ме на тре ба ствар но при хва ти ти као на шу нај бо љу 
шан су да ство ри мо но ви свет и да ту кри зу са гле да мо као узрок сло ма на шег ко лек-
тив ног су бјек ти ви те та што би нас во ди ло до про до ра у раз ви ја њу но вих од но са и 
прак си? На ци о нал на др жа ва ће под уда ром еко ло шке кри зе на ста ви ти да про па да и 
не ће мо ћи да се осло ни на ре ше ња за ко ја се за у зи ма ла у про шлом ве ку. На о ми Клајн 
(2014) сво јом тврд њом под се ћа на Га та ри је во пи са ње о еко ло шкој кри зи. Он је пи сао: 
„Уме сто да се др жи мо оп штих пре по ру ка при ме ни ли би смо ефи ка сне екс пе ри мен-
тал не прак се, ка ко на ми кро дру штве ном ни воу та ко и у ши рим ин сти ту ци о нал ним 
раз ме ра ма” (Га та ри, 2008, 24). Про ме на ће кре ну ти с основ ног ни воа. Иа ко је по треб-
на гло бал на про ме на, за њу се тре ба из бо ри ти на ни воу спе ци фич них прак си и ло ка-
ци ја, по пут про те ста Ус прав на сте на [који су 2016. го ди не у Се вер ној Да ко ти ло кал на 
ин ди јан ска пле ме на и ак ти ви сти из ве ли про тив по ста вља ња наф то во да – Прим. прев.] 
Дру га чи је ре че но, пла не тар на про ме на би мо гла во ди ти раз от кри ва њу ства ра лач ког 
по тен ци ја ла љу ди – у свим де ло ви ма и на свим дру штве ним по зи ци ја ма – да би се 
пре о бли ко ва ли при о ри те ти ре ги о на, др жа ва и еко но ми ја (Ко но ли, 2017).

Мо же мо раз ми сли ти о Фу ле ро вом (1970, 1) слав ном ци та ту: „Тре нут но жи вим на 
Зе мљи и не знам шта сам. Знам да ни сам ка те го ри ја. Ни сам ствар – име ни ца. Из гле да 
да сам гла гол, ево лу тив ни про цес – ин те грал на функ ци ја ва се ље не.“

Кад би се то узе ло за по ла зи ште, пост ху ма ни би то ова ко мо гли да ви де пре о бли-
ко ва но за ан тро по цен: „Жи вим у љу ба ви са Зе мљом и ње ним би ћи ма, и увек по ста јем 
оно што је сам. Знам да сам ка те го ри ја. Упле тен сам – ствар ко ја жи ви ис пре пле те на с 
дру гим ства ри ма. Из гле да да сам гла гол, стал но про мен љи ви про цес – ко смич ко ба-
ца ње уни вер зал них коц ки ца.“

Ова кри за би мо гла би ти и по че так. То је на ша по след ња и нај бо ља шан са да ство-
ри мо дру га чи ји свет, уме сто да са мо не мо све до чи мо кра ју на ше фо сил но-го рив не 
ци ви ли за ци је. Ако се про шли век ви ше ба вио осло ба ђа њем угље ни ка не го осло ба-
ђа њем чо ве чан ства из ње го вих ла на ца (Ворк, 2015), овај век би мо гао да схва ти на ше 
пост ху ма но ста ње и но ве срод нич ке гру пе (Ха ра веј, 2016) из гра ди на та кав на чин да 
се мо же по ја ви ти свет ко ји је не при стра сни ји, пу ни ји љу ба ви и пра вед ни ји од прет-
ход ног.

На по ме не:

Adams, Cat he ri ne, и Ter rie Lynn Thomp son. 2016. Re se ar ching a Post hu man World: In ter vi ews with Di gi tal 
Ob jects, Lon don: Pal gra ve.

Be har, Kat he ri ne. 2016. Ob ject Ori en ted Fe mi nism. Min ne a po lis: Uni ver sity of Min ne so ta Press.
Ben nett, Ja ne. 2010. Vi brant Mat ter: A Po li ti cal Eco logy of Things. Ra le igh: Du ke Uni ver sity Press.



66

Bra i dot ti, Ro si. 2013. The Post hu man. Cam brid ge: Po lity Press.
Bra i dot ti, Ro si. 2006. “Post hu man, All Too Hu man: To ward a New Pro cess On to logy”, у: The ory, Cul tu re, and 

So ci ety 23 (7–8): 197–208.
Bur ke, Ant hony, Ste fa nie Fis hel, Au dra Mitchell, Si mon Dalby, и Da niel J. Le vi ne. 2016. “Pla net Po li tics: A 

Ma ni fe sto from the End of IR”, у: Mil len ni um: A Jo ur nal of In ter na ti o nal Stu di es 44 (3): 499–523.
Car re ta ro-Gon za lez, Mar ga ri ta. 2016. “The Post hu man That Co uld Ha ve Been: Mary Shel ley’s Cre a tu re”, у: 

Re la ti ons 4 (1): 53–64.
Chen, Mel Y., 2012. Ani ma ci es: Bi o po li tics, Ra cial Mat te ring, and Qu e er Af ect. Ra le igh: Du ke Uni ver sity Press.
Co le bro ok, Cla i re. 2014. The De ath of the Post hu man: Es says on Ex tin cti on. Ann Ar bor: Open Hu ma ni ti es 

Press.
Con nolly, Wil li am E., 2017. Fa cing the Pla ne tary: En tan gled Hu ma nism and the Po li tics of Swar ming. Ra le igh: 

Du ke Uni ver sity Press.
Dick, Phi lip K., 1996. Do An dro ids Dre am of Elec tric She ep? New York: Bal lan ti ne Bo oks.
Fis hel, Ste fa nie. 2017. The Mic ro bial Sta te: Glo bal Thri ving and the Body Po li tic. Min ne a po lis: Uni ver sity of 

Min ne so ta Press.
Ful ler, Buc kmin ster. 1970. I Se em to Be a Verb. New York: Ban tam Bo oks.
Ga ne, Nic ho las. 2006. “When We Ha ve Ne ver Been Hu man, What is to be Do ne? An In ter vi ew with Don na 

Ha ra way”, у: The ory, Cul tu re, and So ci ety 23 (7–8): 135–158.
The o dor Su ess Ge i sel. 1954. Hor ton He ars a Who! New York: Ran dom Ho u se.
Gib son, Wil li am. 1984. Ne u ro man cer. New York: Ace Bo oks.
Gu at ta ri, Fe lix. 2008. The Three Eco lo gi es. Lon don: Con ti nu um.
Ha ra way, Don na. 2016. Staying with the Tro u ble: Ma king Kin in the Chthu lu ce ne. Ra le igh: Du ke Uni ver sity 

Press.
Ha ra way, Don na. 2007. When Spe ci es Me et. Min ne a po lis: Uni ver sity of Min ne so ta Press.
Ha ra way, Don na. 2003. Com pa nion Spe ci es Ma ni fe sto: Dogs, Pe o ple, and Sig ni fi cant Ot her ness. Chi ca go: 

Prickly Pa ra digm Press.
Ha ra way, Don na. 1991. Si mi ans, Cyborgs, and Wo men: The Re in ven tion of Na tu re. New York: Ro u tled ge.
Hayles, Kat he ri ne N., 1999. How We Be ca me Post hu man. Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go Press.
Klein, Na o mi. 2014. This Chan ges Everything. New York: Si mon and Schu ster.
Kurz we il, Ray. 2005. The Sin gu la rity is Ne ar. New York: Vi king Press.
La to ur, Bru no. 1993. We Ha ve Ne ver Been Mo dern. Cam brid ge: Har vard Uni ver sity Press.
La u ro, Sa rah Ju li et и Ka ren Em bry. 2008. “A Zom bie Ma ni fe sto: The Non hu man Con di tion in the Era of 

Advan ced Ca pi ta lism”, у: Bo un dary 2 35 (1): 85–108.
Lor de, Au dre. 2007. “The Ma ster’s To ols Will Ne ver Di sman tle the Ma ster’s Ho u se”, у: Si ster Out si der: Es says 

and Spe ec hes. Ber ke ley: Cros sing Press.
Lo wen ha upt Tsing, An na. 2015. The Mus hro om at the End of the World: On the Pos si bi lity of Li fe in the Ca pi

ta list Ru ins. Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press.
Lyotard, Jac qu es. 1984. The Post mo dern Con di tion. Min ne a po lis: Uni ver sity of Min ne so ta Press.
Mac Cor mack, Pa tri cia. 2016. Post hu man Et hics: Em bo di ment and Cul tu ral The ory. Lon don и New York: Ro-

u tled ge
Mas su mi, Brian. 2014. What Ani mals Can Te ach Us Abo ut Po li tics. Ra le igh: Du ke Uni ver sity Press.
Mitchell, Au dra. 2014. “Only Hu man: A Worldly Ap pro ach to Se cu rity”, у: Se cu rity Di a lo gue 45 (1): 5–21.
Mor ton, Ti mothy. 2017. Hu man kind: So li da rity with Non hu man Pe o ple. Lon don: Ver so Bo oks.
Mor ton, Ti mothy. 2010. The Eco lo gi cal Tho ught. Har vard: Har vard Uni ver sity Press.
Pa rik ka, Jus si. 2015. “Cul tu ral for ces: Con tem po rary land arts, tec hno logy and new ma te ri a list aest he tics”, 

у: Cul tu ral Stu di es Re vi ew 21 (2): 47–75.
Pic ke ring, An drew. 2005. “Asian Eels and Glo bal War ming: A Post hu ma nist Per spec ti ve on So ci ety and the 

En vi ron ment”, у: Et hics and the En vi ron ment 10 (2): 29–43.
Po vi nel li, Eli za beth A., 2016. Ge on to lo gi es: A Re qu i em to La te Li be ra lism. Ra le igh: Du ne Uni ver sity Press.
Scran ton, Roy. 2015. Le ar ning to Die in the An thro po ce ne: Re flec ti ons on the End of a Ci vi li za tion. San Fran ci-

sco: City Lights Bo oks.



67

Sha ke spe a re, Wil li am. 1598. Lo ve’s La bo ur’s Lost.
Sha pin, Ste ven и Si mon Schaf er. 1985. Le vi at han and the AirPump: Hob bes, Boyle, and the Ex pe ri men tal 

Li fe. Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press.
Sin ger, Pe ter W., 2008. “Ro bots at War”, у: Wil son Qu ar terly 30 (2): 30–48.
Wal dau, Paul. 2007. “Kwe li ndu gu yan ga – the Re li gi o us Ho ri zons of ’Hu mans Are Pri ma tes’”, у: Wor ldvi ews 

11 (1): 103–123.
Wark, McKen zie. 2015. Mo le cu lar Red: The ory for the An thro po ce ne. Lon don and New York: Ver so Bo oks.
We he liye, Ale xan der G., 2014. Ha be as Vi scus: Ra ci a li sing As sem bla ges, Bi o po li tics, and Black Fe mi nist The o

ri es of the Su bject. Ra le igh: Du ke Uni ver sity Press.
Whit man, Walt. 1949. The Po e try and Pro se of Walt Whit man. New York: Si mon and Schu ster.
Wol fe, Cary. 2010. What is Post hu ma nism. Min ne a po lis: Uni ver sity of Min ne so ta Press.
Wright, Ka te. 2014. “An Et hics of En tan gle ment for the An thro po ce ne”, у: Scan: Jo ur nal of Me dia Arts Cul

tu re 11 (1)
Yusof, Kat hryn. 2013. “Ge o lo gic li fe: pre hi story, cli ma te, fu tu res in the An thro po ce ne”, у: En vi ron ment and 

Plan ning D: So ci ety and Spa ce 31 (5): 779–795.

(С ен гле ског пре вео Вла ди мир Ко пицл)


