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ИЛУМИНАЦИЈЕ

Са ра Џу ли јет Ло роу и Ка рен Ем бри

МА НИ ФЕСТ ЗОМ БИ ЈА
Не људ ско ста ње у ери раз ви је ног ка пи та ли зма

Зом би је у фил мо ви ма дру ге по ло ви не два де се тог ве ка био јед но од нај за сту пље-
ни јих чу до ви шта, а то ком по след њих пет го ди на је, као што су мно ги већ при ме ти ли, 
до жи вео и да љи пре по род (или би ва ља ло ре ћи вас кр се ње) у бри тан ском и аме рич ком 
фил му.1 Зом би ји се на ла зе сву да, од ви део ига ра и стри по ва2 до на уч них уџ бе ни ка. 
Зом би је по стао на уч ни по јам под ко јим под ра зу ме ва мо са знај не про це се и ста ња би ћа, 
огра ни че ну жи вост и успа ва ну свест. У не у ро ло ги ји има „зом би чи ни ла ца“,3 у ком пју-
тер ским на у ка ма има „зом би функ ци ја“.4 У но ви на ма чак на и ла зи мо и на „зом би псе“, 
„зом би кор по ра ци је“ и „зом би игран ке“.5 Све при сут ност те ме та фо ре по твр ђу је нам да 

1 За њи хов не про це њив до при нос же ли мо да се за хва ли мо сле де ћим осо ба ма: Марк Блан ша рд, 
Ко лин Мил берн, Кеј леб Смит, Мајкл Зи сер, Џо шуа Кло вер, Ти фа ни Гил мор, Мо ра Греј ди, Корт ни 
Хапф, Ше нон Рај ли и Џек Мар тин.
Фил мо ви по пут Shaun of the Dead ре ди те ља Ед га ра Рај та (Big Talk Pro duc ti ons, 2004); 28 Days La ter 
Де ни ја Бој ла (Bri tish Film Co un cil, 2002); Dawn of the Dead, 2004 Re ma ke Зе ка Снај де ра (Stri ke En ter-
ta in ment, 2004); Land of the Dead Џор џа Ро ме ра (At mosp he re En ter ta in ment, 2005); и се ри је Re si dent 
Evil По ла Ан дер со на (Con stan tin Film Pro duk tion GmbH, 2002) и Алек сан де ра Ви та (Con stan tin, 2004). 
Ви ди књи ге Пи те ра Ден дла The Zom bie Mo vie Encyclo pe dia (Jef er son, N. C.: McFar land, 2001); Џе ја 
Слеј те ра Ea ten Ali ve! Ita lian Can ni bal and Zom bie Mo vi es (Lon don: Ple xus, 2002); и Сти ве на Тро ве ра 
Beyond Ter ror: The Films of Lu cio Ful ci (Gu ild ford, UK: FAB Press, 1999). 
2 На при мер, Bo gus Dead, Zom bie Com man dos from Hell, Car no po lis, Con ta in ment и Bi o ha zard. Ви де ти 
и All Things Zom bie, http://www.al lthin gszom bie.co m/co mics_re vi ews.ph p.
3 Ду го го ди шњи са рад ни ци Кри стоф Кох и Френ сис Крик (чу ве ни по ДНК спи ра ли) ми сле да су 
„зом би јев ски чи ни о ци“ – то јест, ру тин ско по на ша ње ко је не пре ста но спро во ди мо, а да и не ми-
сли мо – у то ли кој ме ри сре ди шњи аспект људ ске све сти да за слу жу ју озбиљ ну на уч ну па жњу“ 
(“Zom bie Be ha vi ors Are Part of Everyday Li fe, Ac cor ding to Ne u ro bi o lo gists”, 11. фе бру ар 2004, Cal tech 
Me dia Re la ti ons, http://pr.cal tech.edu /me dia/Press_Re le a ses/PR 12491.html).
4 „Зом би функ ци је“ или „зом би про це си“ се у ком пју тер ским на у ка ма од но се на ве ћи број функ ци ја, 
из ме ђу оста лог: 1. Тер мин ко ји се ко ри сти за опис про це са да се не чи ни ни шта осим ко ри шће ња 
си стем ских ре сур са. 2. Ком пју тер ко ји је зло ћуд но по де шен да ра ди за не ки дру ги про грам или 
ко ри сни ке. Зом би ком пју тер је че сто ком пју тер или сер вер ко ји зло на мер ном ко ри сни ку по ма же 
да вр ши на пад ус кра ћи ва ња услу га (DoS) или DDoS на пад. 3. Кад се од но си на че то ва ње или IRC, 
зом би или дух озна ча ва ко ри сни ка ко ји је из гу био ве зу али је још увек укљу чен на сер вер за чето-
ва ње (“zom bie”, Com pu ter Ho pe, http://www.com pu ter ho pe.com /jar gon/z/zom bie.htm ).
5 По што су на уч ни ци Са фар цен тра за ис тра жи ва ње ожи вља ва ња на Пит сбур шком уни вер зи те ту 
„на ја ви ли да су про на шли на чин за ожи вља ва ње па са три са та на кон њи хо ве смр ти“, члан ци ко ји 
су се од но си ли на тај екс пе ри мент на во ди ли су их као „псе зом би је“ (Pittsburgh Tri bu ne – Re vi ew, 29. 
јун 2005). У сво јој по слов ној ру бри ци Не дељ ни Њу јорк тајмс је не дав но об ја вио чла нак ко ји про-
гла ша ва по сто ја ње „би о тех но ло шких зом би ја“, кор по ра ци ја ко је су фи нан сиј ски тре ба ле да бу ду 
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зом би ји не гу бе на кул тур ној вред но сти па ће мо ис тра жи ти за што тај ба ук за о ку пља 
ма шту Аме ри ка на ца већ ви ше од јед ног ве ка. Же ли мо да ду бље за ви ри мо у зом би ја 
ка ко би смо по твр ди ли ко рист од ње га као он тич ког/утвар ног6 објек та ко ји го во ри о 
не ким од нај за мр ше ни јих чи ни ла ца на шег дру штве но-исто риј ског тре нут ка, у ко јем 
мно ги на сто је да утвр де шта чо ве чан ство че ка по сле гло бал ног ка пи та ли зма – ако га 
ишта че ка?

На ша основ на тврд ња гла си да је на де лу не по мир љи ва на пе тост из ме ђу гло бал ног 
ка пи та ли зма и те о риј ске шко ле пост ху ма ни зма. Ово је есеј пре пун зом би ја – исто риј ски, 
фол клор ни зом би ха и ћан ског по ре кла, ко ји от кри ва мно го то га о по зи ци ји су бјек та 
и ње го вом од но су пре ма ди ја лек ти ци Го спо дар/Ро б; зом би јев ски жи ви мр твац са вре-
ме ног фил ма, ко ји де лу је као да ће се не на да но сур ва ти с екра на и ба ну ти у наш ствар ни 
свет (као ме та фо ра, тај зом би до брим де лом раз от кри ва ка ко ми ин фе ри ор не су бјек те 
тре ти ра мо као не до стој не жи во та); и ко нач но, пред ста вља мо зом би ја ко ји још не по-
сто ји: ми са о ни екс пе ри мент ко ји из ла же гра ни це пост ху ма ни стич ке те о ри је и по ка-
зу је да до пост ху ма ног мо же мо до ћи је ди но смр ћу су бјек та. За раз ли ку од „Ма ни фе ста 
ки бор га“ До не Ха ра веј, ми не твр ди мо да је по зи ци ја зом би ја осло ба ђа ју ћа – за пра во, 
по сво јој исто ри ји и ме та фо ра ма ко је га окру жу ју, зом би је нај че шће роб. Ипак нам је 
на ме ра да по ка же мо ка ко не по мир љи во (и жи во и мр тво) те ло зом би ја ди же на ви ши 
ни во сла бо сти ди ја лек тич ког мо де ла (су бје кат/обје кат) и сво јом не га тив ном ди ја лек-
ти ком по твр ђу је да је је ди ни на чин да за и ста по ста не мо пост ху ма ни то да по ста не мо 
ан ти су бјект.

Сма тра мо да чи та ње зом би ја као он тич ког/утвар ног објек та от кри ва мно го то га о 
кри зи људ ског оте ло вље ња, на чи ну де ло ва ња мо ћи, и о исто ри ји чо ве ко вог пот чи ња-
ва ња и угње та ва ња ње го вих „Дру гих“. Отуд, пра ти мо зом би ја од ње го вог ха и ћан ског 
по ре кла па до нај са вре ме ни јих ин кар на ци ја у по пу лар ној кул ту ри. С об зи ром на то 
да је у игри ви ше ва лен ци ја, по нај бо ље се чи ни пред ста ви ти те раз ли ке то по граф ски: 
по сто ји ха и ћан ски зом би [zom bi – прим. прев.], те ло диг ну то из мр твих да би ра ди ло 
у по љу, али уз сна жну асо ци ја ци ју на ње го ву уло гу у ха и ћан ској ре во лу ци ји (да кле, 
бли ско си мул та ном са звуч ју ка те го ри је ро ба и по бу не ро бо ва);7 а по сто ји и зом би [zom bie 
– прим. прев.], аме рич ки уво зни су ро гат тог чу до ви шта, ко ји се у сво јој ки не ма то граф-
ској ин кар на ци ји пре о бра зио у ба у ка згод ног за пред ста вља ње ра зних дру штве них 
ин те ре са. Тај зом би та ко ђе мо же би ти не чи је ме та фо рич но про гла ше но ста ње или стање 

ли кви ди ра не, али на ста вља ју да пре жи вља ва ју (New York Ti mes, 11. фе бру ар 2007). А на јед ној „зом би 
игран ци“ у Си је тлу до шло је до пуц ња ве (Se at tle Ti mes, 25. март 2006).
6 До не кле мо же мо твр ди ти да по сто ји не што као ма те ри јал но ства ран зом би; та ко, он тич ки обје-
кат, као пред мет на шег ин те ре со ва ња, ни је са мо зом би као ствар спо зна је. Сле де ћи Де ри ду, ипак 
узи ма мо у об зир па ра док сал ну при ро ду зом би ја као ни би ћа ни не би ћа; али да бо ме да је зом би 
да ле ко ствар ни ји од ду ха. Зом би ју је ме сто не где из ме ђу он тич ког и утвар ног. Ви ди Jac qu es Der ri da, 
Spec ters of Marx: The Sta te of the Debt, the Work of Mo ur ning, and the New In ter na ti o nal, прев. Peggy Ka muf 
(New York: Ro u tled ge, 1994).
7 Ву ду ри ту а ли су обич но ко ри шће ни да би се из ра зи ло и иза зва ло не га тив но осе ћа ње пре ма бел-
ци ма ко је је до ве ло до ха и ћан ске ре во лу ци је. Ви ди Tho mas O. Ott, The Ha i tian Re vo lu tion, 1789–1804 
(Knox vil le: Uni ver sity of Ten nes see Press, 1973), 47. Има до ста ра зло жних тврд њи да су се ма се ко је 
су се ди гле да зба це ја рам угње та ва ња, прак ти ку ју ћи ву ду, осло ба ђа ле бо ла.
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на мет ну то не ком дру гом. Та кав зом би мо же да за ме ни ка пи та ли стич ки дрон (Dawn of 
the Dead)8 и сим па ти зе ра ко му ни ста (In va sion of the Body Snatchers),9 као и, све че шће, 
ви ру сно за га ђе ње (28 Days La ter). У том пре ла зу из зом би ја [zom bi] у зом би ја [zom bi e], 
ово об лич је, ко је је пр во би ло са мо ме се чар ски роб на про сто диг нут из мр твих, по-
ста је зло, за ра зно, и у мно жи ни. Наш ма ни фест про гла ша ва бу ду ћу мо гућ ност по ја ве 
зом би и ја [zom bi i], не све сног би ћа ко је се ро ји и ко је је је ди на за ми сли ва са бласт ко ја 
би ствар но мо гла би ти пост ху ма на.

Зом би ји, увод

Не дав но об ја вље но ху мо ри стич ко књи жев но де ло Во дич за пре жи вља ва ње зом
би ја: пот пу на за шти та од жи вих мр тва ца Мак са Брук са, пи са но је као ин струк тив ни 
при руч ник за спре ча ва ње ју ри ша зом би јев ских на па да ча. Та књи га та ко ђе уне ко ли ко 
от кри ва шта то код зом би ја то ли ко пле ни људ ску ма шту: „Кон вен ци о нал но ра то ва ње 
је бес ко ри сно про тив ових ство ре ња, баш као и кон вен ци о на лан на чин ми шље ња. 
На у ка о окон ча њу жи во та, раз ви је на и до вр ше на док још ни смо ни по сто ја ли, не мо же 
нас за шти ти ти од не при ја те ља ко ји и не ма ’жи вот’ ко ји би се окон чао.“10 Зом би је ва 
бе смрт ност је осо би на ко ја га де фи ни ше и ко ја нас исто вре ме но ужа са ва и му чи. Као 
што Брукс при ме ћу је, у до ба кад оруж ја за ма сов но уни ште ње, ако се не ком прох те, 
мо гу да збри шу чи та ве гра до ве, стра шан је онај не при ја тељ ко ји се не мо же уни шти ти 
од у зи ма њем „жи во та“. Или као што хва ли са во зве чи не дав на ко мер ци јал на ре кла ма за 
Б филм По вра так жи вог мр тва ца: Не кро по ла: „Не мо жеш уби ти оно што је већ мр тво.“11

То ком ле та 2005. го ди не мно го је ме диј ске бу ке би ло по све ће но Зе мљи мр твих, 
по след њем на став ку зом би се ри је Џор џа Ро ме ра. У те ле ви зиј ском ин тер вјуу ко ји је 
про мо ви сао тај ње гов нај но ви ји филм, Ро ме ра су пи та ли шта би ра дио кад би зом би-
ји осво ји ли пла не ту. Од го во рио је да би иза шао на по ље да га угри зу: „Та ко бих жи вео 
за у век“, ре као је. Иро ни ја је у то ме што се, док та кав став од нас тра жи да се упи та мо 
ка кав би то жи вот био, он ујед но от кри ва и то да је на ша фа сци на ци ја зом би јем, јед ним 
де лом, узро ко ва на сла вље њем ње го ве бе смрт но сти ко ли ко и при зна њем да ро бу је мо 
сво јим те ли ма.

За што зом би иза зи ва ужас, и чи ме мо же да се об ја сни по сто ја на вред ност зом би-
јев ске прет ње? Да ли се зом би ру га на шој смрт но сти, и ако се ру га, да ли је страх ко ји 
он иза зи ва раз ли чит од оних ко ји иза зи ва ју дру га бе смрт на чу до ви шта, по пут вам пи ра? 
Јед но пси хо а на ли тич ко ту ма че ње твр ди да смо, кад се пла ши мо, ве ћи ном акут но све-
сни се бе као су бје ка та – на ро чи то кад се осе ћа мо угро же ни од стра не не ке си ле ван 
на шег те ла.12 На про сто, по што је на ша ин ди ви ду ал ност у си ту а ци ја ма опа сним по 

8 Dawn of the Dead, ре ди тељ Џорџ Ро ме ро (La u rel Gro up, 1978) и 2004 Re ma ke.
9 In va sion of the Body Snatchers, ре ди тељ Фи лип Ка уф ман (So lo film, 1978).
10 Max Bro oks, A Zom bie Sur vi val Gu i de: Com ple te Pro tec tion from the Li ving Dead (New York: Three Ri vers 
Press/Ran dom Ho u se, 2003), xi ii.
11 Re turn of the Li ving Dead: Nec ro po lis, ре ди тељ Ело ри Ел ка јем (Den holm Tra ding Inc., 2005).
12 Макс Хорк хај мер и Те о дор Адор но су пи са ли да је, „са ма иде ја спо ља шњег пра ви из вор стра ха“, 
по ве зу ју ћи то искон ско осе ћа ње са са мо за шти том и ути ца јем еко но ми је на по је дин ца (у Di a lec tic of 
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жи вот угро же на, страх нас чи ни све сни јим то га да смо је дин ка. Та дра ма се ниг де не 
оте ло тво ри та ко оштро као при ти пич ном на па ду зом би ја: јер зом би је ан ти су бјект, а 
хор де зом би ја су рој у ком од ин ди ви ду ал но сти не пре о ста је ни тра га.13 За то, за разли-
ку од вам пи ра, зом би иза зи ва дво стру ки ужас: ту је при мар ни страх да ће нас зом би 
по жде ра ти, прет ња по нај пре на ме ње на фи зич ком те лу, као и се кун дар ни страх да ће 
чо век, гу бе ћи соп стве ну свест, по ста ти део чу до ви шне хор де. Оба та стра ха од ра жа-
ва ју уви ђа ња сва чи је лич не смрт но сти и ко нач но раз от кри ва ју искон ски страх од 
гу бит ка свог „ја“; ме ђу тим, у ли ку зом би ја те ло и дух су одво је не су прот но сти. Зом би 
се раз ли ку је од дру гих чу до ви шта јер му је те ло вас кр сло и за др жао га је: је ди но је за 
стал но из гу био свест. По пут вам пи ра и ву ко дла ка, зом би пре ти сво јом ма те ри јал ним 
об ли ком. И док су вам пир и не до дир љи ви дух за др жа ли моћ ра зум ског ра су ђи ва ња, 
а ву ко длак са мо по вре ме но мо же да по ста не ира ци о на лан по пут зве ри, са мо је зом би 
пот пу но из гу био свој ра зум, по став ши туп – ожи вљен, али на чи сто ли шен све сти.14

Та ко је ужас од по и сто ве ће ња са зом би јем пр вен стве но страх од гу бит ка све сти. 
Као не све сно али ожи вље но те ло, зом би до дат но ука зу је на моћ ра су ђи ва ња као су-
штин ску од ли ку чо ве чан ства. Уз то и зом би је ва дрх та ва, рас па ду скло на при ка за 
по твр ђу је уро ђе ну нам сла бост људ ског те ле сног скло па – на шу смрт ност. Та ко не ка ко 
ис па да да смо сви већ зом бич ни (али још увек не и зом би ји), јер они пред ста вља ју онај 
не жи ви крај за ко ји смо сви суд бин ски пред о дре ђе ни.15 Зом би ипак ни је ин три ган тан 
са мо због суд би не ка кву пред ска зу је, већ и због оно га што го во ри о људ ском ис ку ству 
крх ко сти жи вље ња и исто ри ји ци ви ли за ци је, ко ја се и у сво јој струк ту ри и у при ча ма 
ко је при ча но си са смрт но шћу. Људ скост де фи ни ше ин ди ви ду ал на свест и лич но де-
ло ва ње: би ти те ло без ума зна чи би ти не што ни же од људ ског, жи во ти ња; би ти људ ско 
би ће без са мо стал ног де ло ва ња зна чи би ти за тво ре ник, роб. Зом би ји су и јед но и 
дру го, и зом би ји (предс)ка зу ју на шу про шлост, са да шњост и бу дућ ност.

En lig hten ment: Phi lo sop hi cal Frag ments [Stan ford, Ca lif.: Stan ford Uni ver sity Press, 2002], 11). За дру ге 
за ни мљи ве рас пра ве о стра ху, ви де ти по гла вље “Suf e ring and Hor ror”, у: Po wers of Hor ror: An Es say 
on Abjec tion, прев. Leon S. Ro u di ez (New York: Co lum bia Uni ver sity Press, 1982), 140–56, у ко ме је страх 
опи сан као пре суд но ва жан за фор ми ра ње су бјек та.
13 Ма да по не ким ле ген да ма вам пир мо же да пу ту је до бро упа ко ван, увек се чи ни ве о ма те шко 
по вра ти ти му ње го ву ин ди ви ду ал ност. Из у зе так би мо гао би ти филм Last Man on Earth, ре ди те ља 
Убал да Ра го не (As so ci a ted Pro du cers Inc., 1964), чи је је се ме за жи ве ло у доц ни јем фил му The Ome
ga Man Бо ри са Се га ла (War ner Brot hers Pic tu res, 1971), за сно ва ном на ро ма ну Ри чар да Ме ти со на 
I Am Le gend (New York: Faw cett, 1954). (Ри мејк истог тог фил ма је пла ни ран за де цем бар 2007.) Ма да 
је епи де ми ја „вам пи ри зма“ пре пла ви ла пла не ту, тај на ра тив се мо же схва ти ти као део жан ра филм-
ске зом би по ша сти: ство ре ња су не све сна, а пан де ми ју је иза зва ла бак те риј ска за ра за.
14 На ше при че о ду хо ви ма, у ко ји ма је те ло не ста ло, али је свест оста ла, обич но се ба ве по је динци-
ма ко је пре па да или мал тре ти ра дух; не ви ђа мо баш че сто го ми лу ду хо ва ко ји за ра зе дру ге та ко 
да и они по ста ну ду хо ви. Раз лог је мо жда у не спо соб но сти да то иза зо ве страх: жи ве ти веч но, а и 
да ље би ти свој – да ли би то ствар но би ло та ко стра шно?
15 Мно ги филм ски кри ти ча ри су про ба ли да на тај пси хо а на ли тич ки на чин ту ма че зом би ја. На 
при мер, ви де ти рас пра ву Џеј ми ја Ра се ла о зом би ју и Кри сте вој у ње го вој књи зи Bo ok of the Dead 
(Go dal ming, En gland: FAB Press, 2005), 136. Ов де пред ста вља мо ту раз ли ку: зом би је ме та фо рич ко 
по ре ђе ње ко је се ле жер но мо же уве сти у та кву рас пра ву; зом би је увек са свим не све сно пост ху ман.
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По свом по ре клу и сво јим фол клор ним ин кар на ци ја ма зом би је са свим бу квал но 
роб, ко га је ву ду све ште ник по ди гао да би ра дио у по љу, али нам ме та фо ра зом би ја 
ујед но раз от кри ва да и са ми ро бу је мо на шем ко нач ном и крх ком те лу. Као што је Пла-
тон пи сао, „те ло је гроб ни ца ду ше“. Баш као што те ло ро ба по ста је ње гов за твор, зом би 
чо ве чан ству при ка зу је да је и са мо утам ни че но, ма кар и са свим дру га чи је. Зом би нам 
по ка зу је ка кви смо ми: нео по зи во ве за ни за сво ја те ла и већ вен ча ни са соп стве ним 
гро бом. Али зом би нам та ко ђе по ка зу је и ка кви ни смо: да чо век, ка квог зна мо, као 
са знај но, жи во би ће, не над жи вља ва соп стве ну смрт. Као та ква, ме та фо ра аме рич ког 
зом би ја (као и ње гов ми то ло шки ро ди тељ, ха и ћан ски зом би) ни је на про сто роб, не го 
и по бу ње ни роб. Док је чо век утам ни чен у сво ме смрт ном ме су, зом би пред ста вља 
гро теск ну сли ку од у пи ра ња та квом огра ни че њу – жи во упра вља ју ћи сво јим те лом и 
по сле соп стве не смр ти. Та ко зом би ис ти че људ ску те ле сност и исто вре ме но пр ко си 
стро гим огра ни че њи ма ко ја су му по ста вље на. У осно ви ове сим бо лич не двој но сти 
ле жи чи ње ни ца да је зом би, као ни смр тан ни све стан, ипак гра нич на фи гу ра. Ње го ва 
прет ња ста бил ној по зи ци ји су бјек та и објек та, уз исто вре ме но по се до ва ње те ла ко је 
је и жи во и мр тво, до во ди до не до у ми це кад је у пи та њу од нос мо ћи и пре ти да уни шти 
дру штве ну ди на ми ку ко ја – ма да нај ши ре до во ђе на у пи та ње, кри ти ко ва на и раз ма тра-
на – у те ку ћој еко ном ској су пер струк ту ри нај ве ћим де лом не ма прем ца. 

Тру ди мо се да зом би ја због ње го вог не сум њи вог ду га на ра ти ви ма исто риј ске мо ћи и 
угње та ва ња чи та мо као де лат ни ју пред ста ву пост ху ма ни зма од ки бор га, и при том ис ти-
че мо ва жност зом би ја као те о риј ског мо де ла ко ји, као и ки борг, ру ши гра ни це. Исто вре-
ме но жив и мр тав, су бјект и објект, роб и по бу ње ник про тив роп ства, зом би пред ста вља 
пост ху ма ну са бласт пре од ре ђе ну (не га тив ном) ди ја лек ти ком од но са мо ћи не го ро дом. 
У овом есе ју ће мо украт ко при ка за ти раз ли чи те рас пра ве с ко ји ма би смо зом би ја мо гли 
до ве сти у ди ја лог: с марк си стич ким и пост ко ло ни јал ним дис кур сом, с пси хо а на ли зом 
и исто ри јом, и с фи ло зо фи јом и пост ху ма ни стич ком те о ри јом, што и обе ћа ва по нај ви ше.

По зај мив ши на слов и дух „Ма ни фе ста ки бор га“ До не Ха ра веј, јед ног од тек сто ва 
ко ји су ина у гу ри са ли „пост ху ма ну те о ри ју“, ми ов де твр ди мо да се зом би мо же на те-
ра ти да про го во ри са мо као по ма ло иро ни чан дис кур зив ни мо дел. Зом би је ан ти ка тар за; 
та ко „ма ни фест зом би ја“ не мо же по зи ва ти на по зи тив ну про ме ну, он по зи ва са мо на 
уни ште ње вла да ју ћег мо де ла.16 Ма да је наш есеј по вре ме но иро ни чан и све стан ап сурд-
но сти тврд њи ко је из но си (као и са ми фил мо ви зом би жан ра, ко ји се че сто са ми хва-
ле као „јеф ти ни“ и „кемп“), ни кад се не ру га мо кључ ном и трај но вред ном ра ду Ха ра-
ве је ве. „Ма ни фе сту ки бор га“ смо и те ка ко ду жни, и ово је на ша по све та ње му. А ипак 
овај есеј ни је не ка ква уто пиј ска фан та зи ја у ко јој се чо век осло ба ђа за го нет ке су бјек та/
објек та, ни ти је рас ка ла шно сла вље ње апо ка лип се до ко је би до шло кад би чо ве чан-
ство би ло спо соб но да се осло бо ди спре ге су бјект/објект. Нај ве ћим сво јим де лом, ово је 
про ми шља ње ка ко би, ин кар ни ра ни у ма те ри јал ну фор му, на шег зом би ја, мо гли из гле-
да ти фи ло зоф ски кон цеп ти од вред но сти за кри тич ку те о ри ју, по пут „пост ху ма ни зма“, 
„не га тив не ди ја лек ти ке“ и „пре ки да“, оче ки ва ни као дру ги до ла зак струк ту ра ли зма. 

16 Џеј ми Ра сел бе ле жи да је то до ми нан тан об лик „про гре сив не фан та зи је“ фил ма о зом би ји ма: 
„ста ри по ре дак је сврг нут, а да при том не ма ни че га што био за у зе ло ње го во ме сто“ (Bo ok of the 
Dead, 83).
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Што ће ре ћи, за и ста има мо осе ћај да зом би ре ша ва не ко ли ко про бле ма ко је мо дел 
ки бор га ни је ус пео да ис ка же на од го ва ра ју ћи на чин: кон крет но, ми зом би ја ту ма чи мо 
ко ри сте ћи ху ма ни стич ку фи ло зо фи ју и пси хо а на ли зу и су прот ста вља ју ћи јој се, али 
та ко ђе узи ма мо у об зир исто риј ски зна чај зом би ја као гра нич ног зна ка и чи та мо га у 
кон тек сту марк си стич ке те о ри је од но са мо ћи, ко ло ни ја ли зма и ин ду стри је. И ски ци-
ра ју ћи те раз ли чи те дис кур се ко ји су де фи ни са ли чо ве чан ство ко нач но пред ла же мо 
на шта би ли чио пра ви „пост чо век“.

Као фи гу ра ко ју од ре ђу је ње на огра ни че ност, зом би илу стру је на ше сум ње у људ-
скост у до ба у ком се људ ско ста ње мо же ис ку си ти под јед на ко као кри зу са ве сти и 
кри за све сти. Зом би ја ће мо пред ста ви ти као мо дел пост ху ма не све сти (као пост ки-
бор га) на су прот хо мо ла бо ран су ка пи та ли стич ког до ба, као те ло ко је го во ри је зи ком 
пси хи ног стра ха од рас па да ња; зом би је и де ла тан мо дел за за ми шља ње ста ња пост-
ху ма но сти и (са свим бу квал но) пост(мор тем) чо ве ка. И што је нај ва жни је, зом би јев ска 
„не га тив на ди ја лек ти ка“17 пре о бли ку је наш на чин ми шље ња о гра ни ци из ме ђу су бјек та/ 
објек та, с на ро чи тим на гла ском на уло гу го спо да ра/ро ба што та ко ду бо ко го во ри о 
на шем лич ном осе ћа ју људ ског оте ло тво ре ња. Ис тра жи ће мо зна че ње зом би ја у раз-
ли чи тим кул тур ним обла сти ма, ис пи та ти по ре кло тог чу до ви шног ли ка и пред ло жи ти 
не ке при ме ре за оно што иро нич но на зи ва мо зом би ји ма из „ствар ног жи во та“. Али 
пр во мо ра мо да се окре не мо те о риј ским пи та њи ма ко ја нас во де ка ли ку зом би ја, да 
би смо по ка за ли ка ко наш исто риј ски и еко ном ски тре ну так ту са бласт при зи ва као 
нај при клад ни ју ме та фо ру за нас.

Зом би јев мо зак

Фил ма џи је и кри ти ча ри су за па зи ли из ве сну по ду дар ност зом би ја с ме ха нич ким 
рад ња ма фа брич ких рад ни ка, мо жда но умрт вље них, иде о ло шки на кљу ка них слу га 
ин ду стри је и веч но раз ја пље них уста на ци је-др жа ве. Је дин ки у ра ља ма ка пи та ли зма 
че сто се при пи су ју осо би не зом би ја.18 Али као што су пи са ли Макс Хорк хај мер и Те о-
дор Адор но, на ша зом би јев ска ин ди ви ду ал ност по чи ва на илу зи ји соп стве не лич но сти: 
под врг ну тој та квом си сте му „од ње ни је пре о ста ло ни шта дру го до тог веч но истог 
ми слим ко је мо ра да пра ти све иде је. И су бје кат и обје кат су по ста ли не де лат ни.“19 Хорк-
хај мер, Адор но и оста ли за пра во по ка зу ју да при вид но раз два ја ње су бјек та и објек та, 
та fa ta mor ga na ин ди ви ду а ли зма, чи ни срећ ним ло гор зом би ја – ро бо ва ка пи та ли зма 
ко ји су на про сто об ма ну ти да ми сле ка ко су срећ ни. Хорк хај мер и Адор но твр де да 

17 Те о дор В. Адор но „до не кле је раз вио иде ју ди ја лек тич ког не-иден ти те та; тој иде ји Адор но је 
на де нуо име ’не га тив на ди ја лек ти ка’” (Rolf Ti e de mann, “Edi tor’s Af ter word” to Ador no’s Me taphysics: 
Con cepts and Pro blems [Cam brid ge: Po lity Press, 2000], 191).
18 Ова фи гу ра је то ли ко при хва ће на да се чак и у епи зо да ма деч је се ри је Сун ђер Боб Коц ка ло не че сто 
ис ти че та ве за, кад лик на лик зом би ју до би ја од го ва ра ју ће ме сто за ка сом. Ви ди „Јед ном угри зен“, 
Сун ђер Боб Коц ка ло не, ау то ри Кеј си Алек сан дер, Крис Ми чел и Сти вен Бенкс, 4. се зо на, епи зо да 
73б, 29. сеп тем бар 2006.
19 Хорк хај мер и Адор но, Ди ја лек ти ка про све ти тељ ства/ Di a lec tic of En lig hten ment: Phi lo sop hi cal 
Frag ments, 26.
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су у ка пи та ли зму су бје кат и обје кат све де ни на не де лат не ка те го ри је, јер роб ни фе тиш 
ожи вља ва објек те, а пост ва ре ње рад ни ке чи ни објек ти ма. Али ука за ти на ту по ве за-
ност ни је до вољ но – су бје кат и обје кат су у ли ку зом би ја из бри са ни. Тај лик, исто вре-
ме но роб и по бу ње ник про тив роп ства, да ле ко је про ми шље ни ји од раз на шег ка пи-
та ли стич ког тре нут ка, па чак и ако ма ње обе ћа ва од ки бор га бу дућ но сти, ње го во 
про ро ко ва ње пост људ ског је ве ро ват но бли же свом оства ре њу. Осе ћа се да је зом би 
пе си ми стич ни ја, а опет при хва тљи ви ја за ме на за наш са вре ме ни тре ну так, и то на ро-
чи то за Аме ри ку у гло бал ној еко но ми ји, где се хра ни мо про из во ди ма остат ка пла не те 
и оту ђе ни од соп стве не људ ско сти по ср ће мо на пред, цу ња ју ћи за бе смрт но шћу чак 
и док се рас па да мо. За Марк са се ефи ка сност ве ли ке ин ду стри је осла ња на по де лу ра да 
ко ја се по сти же „пре тва ра њем рад ни ка у жи ви до да так ма ши не“.20 Да кле, пост ва рен 
као део про из вод ног про це са, су бје кат је већ ис кр ва рио у обје кат: ми већ бо ра ви мо 
у ме ђу зо ни зом би ја.

Исто ри ја ми шље ња о од но си ма мо ћи и на шег слу же ња гло бал ном ка пи та ли зму 
ука зу је на ху ма ни стич ку кон струк ци ју „ума“, на „ја“ и на све тост „по је дин ца“ као ре шет-
ке на шег за тво ра. У Ди ја лек ти ци про све ти тељ ства Хорк хај мер и Адор но по ка зу ју да 
су бјек тив ност оста је са мо фик ци ја ко ја омо гу ћа ва иде о ло шку кон тро лу.21 Они пи шу: 
„Да би за до би ла пот пу ни ју кон тро лу су бјек тив ност се рас пр ши ла у ло ги ку на вод но 
нео ба ве зних пра ви ла. По зи ти ви зам ко ји се до кра ја ни је уз др жао да се не упе тља и у 
нај и спра зни ју ма шта ри ју, са му ми сао, укло нио је по след ње са деј ство из ме ђу ин ди ви-
ду ал не ак ци је и дру штве не нор ме.“22 Јер да би се ми сао из би ла из ру ку иде о ло ги је, 
ко ја до кра ја слу жи еко ном ском си сте му, она се мо ра ли ши ти свих по зи ти ви стич ких 
зах те ва. Ка да је у пи та њу ме та фи зи ка, Адор нов мо дел не га тив не ди ја лек ти ке је та ко ђе 
по же љан, „јер је сâм ра зум по стао пу ки по ма гач све про жи ма ју ћег еко ном ског апа ра та“.23

За нас је зом би оства ре ње не га тив не ди ја лек ти ке. Жи ви мр твац ко ји се не мо же 
по де ли ти на са став не де ло ве ка те го ри ја ко је пре мо шћу је на ди ла зи сла бост ди ја лек-
тич ког мо де ла. Ди ја лек ти ка ка кву зом би ова пло ћу је ни је она ко ја те жи раз ре ше њу; 
она то за пра во и не мо же јер, као што смо већ ре кли, зом би је већ по сво јој де фи ни ци ји 
ан ти ка тар за, су прот ност раз ре ше њу: он не ну ди ни ка кав тре ћи по јам ко ји би по ми рио 
рас цеп су бје кат/обје кат, пра зни ну из ме ђу жи во та и смр ти. Зом би је су прот ност др жа на 
у нео по зи вој на пе то сти. Зом би ја би смо ра до ту ма чи ли као „од луч ну не га ци ју“ по је ди-
нач не лич но сти у по стин ду стриј ском, пост хо ло ка уст до бу, јер зом би ни је са мо не га-
ци ја су бјек та: он пре у зи ма и су бје кат и не су бје кат, и под јед на ко их чи ни за ста ре лим, 
бу ду ћи да оба су штин ски са др жи исто вре ме но. Зом би јев не до ста так све сти не чи ни га 
чи стим објек том, већ за пра во отва ра мо гућ ност по ри ца ња по де ле на су бје кат и обје кат. 

20 Карл Маркс, Ка пи тал, том 1.
21 „Дру штве ни рад сва ког по је ди на ца је у бур жо а ској еко но ми ји од ре ђен прин ци пом лич ног; за 
јед не рад слу жи то ме да опло ди и уве ћа ка пи тал, за дру ге да им пру жи под стрек за да љи рад. Али 
што се тај про цес са мо за шти те ви ше те ме љи на бур жо а ској по де ли ра да, ви ше се уве ћа ва и са мо-
о ту ђе ње по је ди на ца, ко ји сво је те ло и ду шу тре ба да при ла го де тех нич ком апа ра ту“ (из Хорк хај-
ме ро ве и Адор но ве, Ди ја лек ти ке про све ти тељ ства, 23).
22 Исто.
23 Исто.
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Он ни је хи бри дан као ки борг, ни ти је као код Де ле за и Га та ри ја ши зо фре ни чар, мно штво; 
зом би је пре па ра докс ко ји ре ме ти чи тав си стем.24

Као што смо већ на ја ви ли, наш зом би јев ски мо дел мо ти ви ше по тра га за но вим на-
чи ном го во ра о пост ху ма ном су бјек ту. Су бје кат ко ји је пот пу но пост ху ма ни стич ки био 
би су бје кат ко ји ни је су бје кат. „Ма ни фест ки бор га“ Ха ра ве је ве на сто јао је да ан та го-
ни зам из ме ђу су бјек та и објек та раз ре ши би нар но, до ми шља ју ћи по нор из ме ђу њих 
дво је уво ђе њем хи бри да. До кра ја се ипак чи ни да тај текст ка зу је ка ко сам су бје кат, 
кроз про цес укљу че ња, мо же по ни шти ти гра ни цу из ме ђу су бјек та и објек та. Кри ти-
ча ри су већ раз от кри ли огра ни че ња ова квог ли ка ки бор га као пост ху ма ног. Ке трин 
Н. Хејлс је мо дел ки бор га за ком пли ко ва ла тврд њом да пост чо век мо же из гу би ти сво-
је те ло а да се при том и да ље по и сто ве ћу је с про све ти тељ ском по зи ци јом ли бе рал ног 
ху ма ни стич ког су бјек та.25 Да кле, ки борг не по ни шта ва ствар но по зи ци ју су бјек та већ 
је умно го ме са мо за о гр ће про вид ном ви со ко тех но ло шком одо ром. Као што Хејлс и 
дру ги твр де, не тре ба да се из ву че мо са мо из те ла не го из про све ти тељ ске по зи ци је 
су бјек та. На су прот то ме, зом би не ми ри су бје кат и обје кат, не го их ра ди је, као ан ти-
те зу у хо ду, др жи не по врат но одво је не; по зи ци ја су бјек та је у ли ку зом би ја до ки ну та, 
ни по што осве же на.

Твр ди мо да је је ди ни на чин да се тач но мо де ли ра пост ху ма но ста ње упра во зом-
би је во „ни/ни ти“, ко је под јед на ко од ба цу је ка те го ри је су бјек та и објек та, а уз то је 
не сво ди во, ан ти ка тар зич но, не ко нач но, и де лу је у скла ду с не га тив ном ди ја лек ти ком. 
Зом би је ис ти че мо као ана ло ги ју чо ве чан ства ка кво по сто ји да нас, али (ујед но) и као 
слут њу „чу до ви шне бу дућ но сти“.26

Из бе га ва мо да од зом би ја пра ви мо „ме та фо ру“ пост ху ма ни зма, јер ме та фо ра зах-
те ва по твр ду слич но сти; ана ло ги ја озна ча ва нео д ре ђе ни од нос, па та ко, баш као што 
ма ни фест „зом би ја“ не мо же за го ва ра ти но ви мо дел, зом би јев ска ана ло ги ја де лу је 
не га тив но и су ге ри ше са мо об лик, не и су шти ну фи гу ра тив ног од но са из ме ђу чо ве-
чан ства и ње го ве ан ти те зе.27 Чи ни ло се да ки борг укла ња на пе то сти опо зит не цр те 

24 Жил Де лез и Фе ликс Га та ри су уме сто пси хо а на ли зе уве ли по јам „ши зо а на ли зе“. Ви де ти Ан ти
Едип: ка пи та ли зам и ши зо фре ни ја (An tiOe di pus: Ca pi ta lism and Schi zop hre nia (Min ne a po lis: Uni ver sity 
of Min ne so ta Press,1983). Њи хо вог ши зо фре ног „Ге не ра ла Фрој да“ за ме њу је „не све сно као де цен три ра ни 
си стем, то јест, ма шин ска мре жа ко нач них ау то ма та (ри зом)“ (A Tho u sand Pla te a us: Ca pi ta lism and 
Schi zop hre nia, prev. Brian Mas su mi [Min ne a po lis: Uni ver sity of Min ne so ta Press, 1987], 18). Де лез и Га та ри 
раз ма тра ју зом би ја, вам пи ра и ву ко дла ка; ма да њих ти ли ко ви и на ра ти ви о њи ма за ни ма ју као 
„при ста ли“ (A Tho u sand Pla te a us, 249). А ми, прем да нас за ни ма ис тра жи ва ње епи де ми је зом би ја 
и ње на по ве за ност с бак те риј ском тран сфор ма ци јом (што ду бо ко за ни ма Де ле за и Га та ри ја), зом-
би ја пр вен стве но иден ти фи ку је мо као „не при ста лог“.
25 N. Kat he ri ne Hayles, How We Be ca me Post hu man: Vir tual Bo di es in Cyber ne tics, Li te ra tu re, and In for ma tics 
(Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 1999), 287.
26 Што би ре као Фран ко Мо ре ти: „Чу до ви ште је из раз стреп ње да ће бу дућ ност би ти мон стру о зна“ 
(ви де ти “Di a lec tic of Fe ar”, у: Signs Ta ken for Won ders: Es says in the So ci o logy of Li te rary Forms [Lon don: 
Ver so, 1988], 84).
27 Ипак, зом би је очи глед но ме та фо ра и але го ри ја и не ких дру гих ства ри, на ро чи то у ви зи ја ма 
филм ских ства ра ла ца; на при мер, мо гло би се ре ћи да је зом би у са вре ме ном фил му але го ри ја 
за ра зне бо ле сти.
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ко ја жи вот ор га ни зу је по би нар ним ка те го ри ја ма (му шко/жен ско, су бје кат/обје кат) и 
твр ди ло се да мо дел хи бри да под сти че не ста ја ње раз ли ка. Ме та фо ра зом би ја пре ва-
зи ла зи хи брид већ са ма по се би, сво јом не де љи во шћу на раз ли чи те пој мо ве. Са ма по 
се би је оте ло тво ре ње при су ства-од су ства, а опет оте жа ва по ло жај су бјек та/објек та, 
бу ду ћи да је жи ви мр твац.

Од ки бор га смо на у чи ли да мо дел „или/или“ ни је до вољ но не ги ра ти тврд њом „и/и“. 
Зом би то за и ста не ра ди – де лу ју ћи као ана ло ги ја, он за ме њу је сва ки пред лог ко ји би 
ја сно да из ра зи од нос зом би ја пре ма чо ве ку; не ма пој ма ко јим би се об је ди ни ли су бје-
кат и обје кат. Са мо те ло зом би ја је сте та нео д ре ди ва гра ни ца.

У нај но ви јим би о скоп ским вер зи ја ма да би сте уби ли зом би ја тре ба да уни шти те 
ње гов мо зак. Да би се успе шно по ни штио став ли бе рал ног ху ма ни стич ког су бјек та, 
ука ља ног не ху ма ном исто ри јом об ли ко ва ном кроз од но се мо ћи ко је је мо жда на ме-
та ла су прот ста вље ност су бјек та и објек та, чо век би мо рао да се од рек не ио на ко већ 
ина че са мо при вид ног осе ћа ја ин ди ви ду ал но сти. Хорк хај мер и Адор но у пред го во ру 
Ди ја лек ти ци про све ти тељ ства пи шу: „По је ди нац је пред еко ном ском мо ћи са свим 
ни шта ван. Та моћ пре у зи ма дру штве ну до ми на ци ју над при ро дом до не за ми сли вих 
ви си на. Док по је дин ци као та кви не ста ју пре апа ра та ко ме слу же, тај апа рат их је на 
то већ при пре мио, и то бо ље не го ика да ра ни је.“28 Ако је ин ди ви дуа, ка ко то Хорк хај-
мер и Адор но твр де, фик ци ја ко ју еко ном ска струк ту ра при зи ва да би обез бе ди ла ве ћу 
до ми на ци ју, он да се је ди ни наш од го вор на ту спре гу ја вља у ли ку зом би ја – бу ква ли-
за ци ји оно га што се већ зби ло: смрт је дин ке ко ја на ста вља да кли ма та уна пред. Зом би 
та ко су ге ри ше ка ко би смо ствар но мо гли да по ста не мо пост ху ма ни: ин ди ви ду ал ност 
мо ра би ти уни ште на. Тим пре ки дом би смо по ни шти ли ре пре сив не сна ге ка пи та ли стич-
ког ро бо ва ња. Али по ко јој це ни? Дис то пиј ско обе ћа ње зом би ја гла си да то са мо мо же 
оси гу ра ти ра за ра ње ко руп тив ног си сте ма, без пред ста ве о то ме шта би га за ме ни ло 
– јер зом би не мо же да по ну ди ни ка кво ре ше ње.

Зом би је во те ло

Зом би је исто риј ски ве зан за ши ре ње гло бал ног ка пи та ли зма, па је у скла ду с тим 
и ту ма чен.29 Уве зен је из ко ло ни ја: про био се у аме рич ку кул тур ну ма шту у ра ним го-
ди на ма два де се тог ве ка, у вре ме аме рич ке оку па ци је Ха и ти ја. Лик зом би ја не мо же мо 
раз ма тра ти ако не при хва ти мо да је усво јен из ха и ћан ског фол кло ра. Едвард Са ид у 
Кул ту ри и им пе ри ја ли зму упо зо ра ва да је оно што нам се чи ни као „не за ви сна и аполи-
тич на кул тур на ди сци пли на“ за пра во че сто за ви сно од „при лич но пр ља ве исто ри је 
им пе ри ја ли стич ке иде о ло ги је и ко ло ни ја ли стич ке прак се“.30

28 Хорк хај мер и Адор но, Ди ја лек ти ка про све ће но сти, XVII.
29 По ве зи ва ње зом би ја с ка пи та ли стич ким ау то ма том је ста ри став, али за но ви ју рас пра ву о то ме 
ка ко би о скоп ска чу до ви шта „оте ло тво ру ју на сил не кон тра дик ци је ка пи та ли зма“ ва ља ви де ти 
An na lee Ne witz, Pre tend We ’re Dead: Ca pi ta list Mon sters in Ame ri can Pop Cul tu re (Dur ham, N. C.: Du ke 
Uni ver sity Press, 2006). За рас пра ву о сли ка ма бе смрт них код Марк са, ви де ти Ro bert Lat ham, Con su
ming Youth: Vam pi res, Cyborgs, and the Cul tu re of Con sump tion (Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 2002).
30 Ed ward W. Said, Cul tu re and Im pe ri a lism (New York: First Vin ta ge Edi tion/Knopf,1994), 41.
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За пра во, ма да су за пад ни филм и ми то ло ги ја хо ро ра „ка ни ба ли зо ва ли“ ха и ћан ског 
зом би ја, и ма да се зом би за то мо же схва ти ти као ра си стич ко оцр њи ва ње „ди вљих“ 
љу ди, мно го то га из ре че ног је сна жно по ве за но с исто ри јом овог чу до ви шта; на ра тив 
о зом би ју је, на из ве стан на чин, од ма зда ха и ћан ске ре во лу ци је и при ча о по бу ни ро-
бо ва. Ха и ћан ски роб је бу квал но зба цио ја рам ко ло ни јал ног роп ства, али је ње го ва 
зе мља, му че на стра ном оку па ци јом, гра ђан ским не ми ри ма и бо ле сти ма, има ла не срећ-
ну на ци о нал ну исто ри ју. У скла ду с тим се чи ни да зом би ји оли ча ва ју ту вр сту раз о ча-
ре ња: они смрт но сти пр ко се са мо сим бо лич но, и то на ту жан на чин: чак је и зом би је во 
пре жи вља ва ње смр ти не слав но, јер он оста је за ро бљен у те лу ле ша.

Ка пи та ли стич ку ре ви зи ју зом би ја мо гли би смо чи та ти као још је дан им пе ри ја ли-
стич ки чин – чин ко ји од вра ћа мрач ни бес ро ба и из о кре та њем ико но гра фи је на глав це 
од зом би ја ства ра лик не за си те гла ди, уме сто од бе лог по тро ша ча, ефи ка сно гу та ју ћи 
те ло ро ба као по но во при сво је ну ико ну. Та ква на ра ти ви за ци ја до не кле до при но си 
опо рав ку зом би је ве не са вла ди ве сна ге, та ко што пре пред ста вља але го ри ју им пе ри-
јал не, ко ло ни јал не, ка пи та ли стич ке струк ту ре, не го по ни зно цр но те ло. Час је да се, 
по сле до ла ска до исто риј ског вре ме на у ком зом би ви ше од оста лих ме та фо ра од ра-
жа ва ста ње ху ма ног/пост ху ма ног тре нут ка, из но ва окре не мо ко ло ни јал ним ко ре ни ма 
ово га ли ка. У ха и ћан ском фол кло ру, из ког су из ве де ни сви зом би ји, реч зом би ни је 
зна чи ла са мо „те ло без ду ше“ не го и „ду ша без те ла“.31 Отуд пи та ње гра ни ца ни кад ни је 
огра ни ча ва ло овај ми то ло шки лик.32 Ме ђу тим, у сво јим са вре ме ним ин кар на ци ја ма, 
зом би има флу ид но те ло ко је пре ва зи ла зи сво је гра ни це ти ме што ује дом за ра зи дру ге: 
ха и ћан ског зом би ја мо же да ство ри са мо не-зом би. Да кле, тренд би о скоп ских зом би ја 
и ме та фо ра све при сут не за ра зе из раз су стра ха За па да од за ра зног ду ха по бу не.

Да ни јел Ко ен у свом ис тра жи ва њу ха и ћан ских фол клор них ри ту а ла при ме ћу је да 
је оте ло тво ре ни зом би пр во био схва ћен као без ду ше, жи ви леш, и под се ћа нас да 
„зом би по сво јој при ро ди ни је зао, по пут вам пи ра; он је са мо слу га“.33 Ко ен пи ше ка ко 
су зом би ји ве ро ва ли да их је ство рио, по ди гао из мр твих, хан ган, врач, да би но ћу 
мо гли да ра де у по љу“.34 Ма да су кри ти ча ри ну ди ли раз ли чи та ту ма че ња зна че ња 
и по ре кла овог чу до ви шта, мит о зом би ју је очи глед но ду бо ко по ве зан с роп ством. 

31 Da vid Co hen, Vo o doo, De vils, and the In vi si ble World (New York: Dodd, Mead and Com pany, 1972), 59. 
На чин пи са ња ове ре чи у ли те ра ту ре је ра зно лик: ви де ли смо zom bii, zom bi и zom bie, и све се ко-
ри сте да озна че про из вод ха и ћан ског ву дуа. Ов де се др жи мо на чи на на ко ји Ал фред Ме тро/ Al fred 
Me tra ux пи ше у свом де лу Vo o doo in Ha i ti, прев. Hu go Char te ris (Lon don: De utsch, 1972), да би смо 
ви зу ал но очи глед ном учи ни ли раз ли ку из ме ђу ха и ћан ског зом би ја и оног би о скоп ског, он то ло шког 
зом би ја, осим та мо где се дру га чи ји на чин пи са ња ове ре чи ко ри сти у ци та ти ма.
32 О по ре клу ре чи зом би дâ се рас пра вља ти. Не ки прет по ста вља ју да по ти че од фран цу ске ре чи 
om bres (сен ке); ве ћи на ве ру је да је та реч африч ког по ре кла, и да су реч zum bi из је зи ка бон да на 
Ха и ти до не ли пор ту гал ски тр гов ци ро бљем. Ви де ти, Wa de Da vis, Pas sa ge of Dark ness: The Et hno bio
logy of the Ha i tian Zom bie (Cha pel Hill: Uni ver sity of North Ca ro li na Press, 1988), 18.
33 Co hen, Vo o doo, De vils, and the In vi si ble World, 60. Та ко ђе је ве о ма ва жно ка ко је зом би по стао зао; 
за што је до шло до по ве зи ва ња зом би ја с дру гим сте ре о ти пом ди вља ка, љу до жде ром, чи ни нам 
се са свим очи глед но.
34 Вејд Деј вис је при ме тио да би ствар ност ко ја сто ји иза овог на род ног ве ро ва ња мо гла до ста то га 
ду го ва ти упо тре би те тро до ток си на, не у ро ток си на ко ји се до би ја из отров не бу љо о ке ри бе, али се 
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Ан тро по лог Френ сис Хак сли твр ди да је зом би из раз из др жљи во сти ха и ћан ског ста-
нов ни штва у роп ству.35 Ко ен при ме ћу је: „Дру ги прет по ста вља ју да је зом би не ка ква 
ноћ на мо ра ро ба. Јер, роб је сло бо ди мо гао да се на да је ди но ако умре па му се мо жда 
оства ри обе ћа ње бла же ног за гроб ног жи во та. Али ту је и из у зет но је зи ва по ми сао да 
ако се те ло ро ба ожи ви, ка ко би ра ди ло као зом би, он да би се ње го во ро бов ско по сто-
ја ње на ста ви ло и по сле смр ти“.36 Ко ре ни зом би ја се мо гу пра ти ти уна зад до ха и ћан ске 
ре во лу ци је, кад су из ве шта ји о њој по бу ње не ро бо ве опи си ва ли као ума ло нат при род-
на би ћа: „фа на тич не и без о се ћај не хор де цр на ца ди за ле су се као јед но те ло да над-
вла да ју ’ра ци о нал ни је’ бе ле тру пе“.37 Су коб је от по чео „1791. го ди не, две го ди не по сле 
Фран цу ске ре во лу ци је, [када] је ова ко ло ни ја би ла уз др ма на и те шко ра зо ре на у је ди-
ној успе шној по бу ни ро бо ва у исто ри ји“.38 Тај рат је по тра јао два на ест го ди на и ло кал но 
ста нов ни штво је по бе ди ло нај моћ ни је европ ске ар ми је. При ча се да је уста нич ки по зив 
у бој гла сио: „Не ма мо ни мај ку, ни де те; Шта је смрт?“39 Роб ни је мо гао да по ла же пра во 
на по ро дич не од но се јер су сви око ње га би ли у вла сни штву сво јих го спо да ра; та ко 
зом би не ма ни ког свог, а из гу био је пра во да ма кар и сам се би бу де го спо дар.

Зом би се ов де схва та као исто вре ме но не мо ћан и мо ћан, као роб и по бу ње ник 
про тив роп ства; то је су штин ско за на ше раз у ме ва ње зом би ја као гра нич не фи гу ре. Тај 
дво стру ки по тен ци јал зом би ја, да пред ста вља и ро ба и по бу ње ни ка про тив роп ства, 
кљу чан је за ње го во осва ја ње ма ште за пад ња ка. Док при зна је мо да га при хва та мо – 
или мо жда не при хва та мо, из иде о ло шких раз ло га – зом би ја не сме мо раз два ја ти од 
ње го ве про шло сти.

Ме ђу тим, ако је зом би је во са вре ме но те ло нео д ре дљи ва гра ни ца, за ову све при-
сут ну про пу стљи вост и не за си ту глад мо жда и не ма сим бо лич ни јег ме ста од зом би је вих 
уста. Јер зом би се увек хра ни на уста, и ту се, пу тем ује да, бри ше фи зич ка гра ни ца изме-
ђу зом би ја и не-зом би ја.

Као не све сна, по тро шач ка/за ра зна ма ши на [у ори ги на лу ви ше ми сле но con su ming 
– прим. прев.], би о скоп ски зом би нас ужа са ва за то што је он од раз ко мер ци јал ног дру-
штва са вре ме них нам да на, ко ју по кре ће са мо по тре ба да не пре ста но тро ши/за ра жа-
ва. По овом при лич но уо би ча је ном ту ма че њу зом би ја као ка пи та ли стич ке ико не, тај 
чу до ви шни лик гло бал ног ка пи та ли зма хра ни се ра дом оси ро ма ше не рад нич ке кла се 
„тре ћег све та“. Та ко је зом би од пред ста ве рад ног, по ро бље ног ко ло ни јал ног те ла, пре-
шао пут до дво стру ке сли ке ка пи та ли стич ког по ро бља ва ња: зом би сад пред ста вља 
но вог ро ба, рад ни ка у ка пи та ли зму, али и по тро ша ча, ухва ће ног у клоп ку иде о ло шког 
кон цеп та ко ји оси гу ра ва пре жи вља ва ње тог си сте ма. Тај про ждр љи ви ме се чар ко ји 
сле по по ср ће ка свом на ред ном обро ку је ма ши на ко ја има са мо две функ ци је: да тро-
ши/за ра жа ва и да ства ра ви ше по тро ша ча. Упр кос ко ло ни јал ном роп ству у ко ре ни ма 

ње гов рад да нас сма тра кон тро верз ним. Ви де ти, Wa de Da vis, The Ser pent and the Ra in bow (New York: 
Si mon and Schu ster, 1985), 117. 
35 Co hen, Vo o doo, De vils, and the In vi si ble World, 60.
36 Исто.
37 Da vis, Pas sa ge of Dark ness, 20.
38 Исто, 18.
39 Исто, 20.
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ха и ћан ског зом би ја, хо ли вуд ски зом би на ших да на не про из во ди ни шта дру го до ви ше 
зом би ја.

Оста ви ће мо на час по стра ни ове про из вод не раз ли ке да би смо се по за ба ви ли јед-
ном знат но ду бљом раз ли ком из ме ђу зом би ја и ро ба. Ха на Арент у свом де лу Con di tio 
hu ma na ан тич ко оправ да ње роп ства пре по зна је као по ку шај пре но ше ња те ре та људ-
ских по тре ба; она твр ди да љу ди „сво ју сло бо ду мо гу осво ји ти са мо до ми на ци јом над 
они ма ко је су си лом на ве ли да то при хва те као ну жност“.40 И зом би и роб су под ло жни 
чи стој по тре би, али роб ра ди за не ког дру гог, ви ше као ма ши на, док зом би не ра ди 
ни за ко га и про из во ди са мо ви ше зом би ја. Зом би јев ре про дук тив ни на гон, у слу жби 
зом би јев ског „дру штва“ (ако се оно мо же та ко кла си фи ко ва ти), или је не све сни по рив 
или пу ки спо ред ни про из вод ње го ве гла ди, бу ду ћи да се он ре про ду ку је сво јим угри-
зом. Пре ма то ме, за зом би ја се не мо же ствар но ре ћи да има две одво је не функ ци је 
– по тро шњу/за ра жа ва ње и ре про дук ци ју – јер се зом би ре про ду ку је исто као што и 
тро ши/за ра жа ва. Та ко је на гон за са мо о др жа њем об је ди њен с раз мно жа ва њем вр сте: 
на гон по је ди нач ног те ла и во ља ко лек ти ва су исти. Уз гред, то од ра жа ва упра во оно 
што Адор но на зи ва „ра ци о нал ним“ им пул сом ко ји оси гу ра ва успех ка пи та ли зма: спој 
же ља по је дин ца и др жа ве. 

Лик за ра зног зом би ја ко ји кон зу ми ра илу стру је на сто ја ње чо ве чан ства да свој те-
рет пре ба ци дру ги ма – баш као и наш страх од све вид ни је об на ро до ва не бо ле сти. У 
свом без ум ном ста њу чи сте по тро шње, зом би жу ди да за ра зи оне ко ји још ни су под-
ле гли угње та ва њу од стра не соп стве не др жа ве: зом би не на па да дру ге зом би је.41 Он 
же ли да пре не се на дру гог свој те рет, али ре зул тат то га је сте пу ко умно жа ва ње ње го-
вог ста ња: ни јед но зом би јев ско те ло се не осло ба ђа свог ста ња та ко што га пре но си 
дру гом. Сто га зом би још јед ном по би ја мо гућ ност ка тар зе. Зом би је прет ња оној гра-
ни ца из ме ђу чо ве ка и ро ба ко ја до зво ља ва да је дан пре ба ци те рет ну жно сти на дру гог: 
апе тит ни је за до во љен, сви по ста ју ро бо ви.

Та прет ња је ја сно оли че на у ли ку би о скоп ског зом би ја и то ме ка ко је он за ра зио 
јав ни про стор. Те ло зом би ја че сто је ви дљи во и јав ној сфе ри: град ски тр го ви, гро бља, 
шко ле, ули це, па чак и про дај ни цен три – из вор су отво ре не дру штве не кри ти ке. Кроз 
дра му не људ ског зом би ја ко ји не пре ста но тро ши ис ка зу је се страх да је јав но цар ство 
пред мет на па да чи сте по тре бе, или чи сте по тро шње/за ра зе. По Ха ни Арент, ка пи та ли-
стич ки си стем „еко но ми је от па да“ до во ди до бо ле сти „ма сов не кул ту ре“, у ко јој „ства-
ри мо ра ју би ти го то во под јед на ко бр зо про же дра не и од ба че не, као што су и ба ну ле 
у овај свет“.42 Отуд ви ди мо да не за си ти зом би са вре ме не ки не ма то гра фи је ова пло ћу је 
ова кву вр сту дру штве не кри ти ке и пред о се ћа чу до ви шну бу дућ ност ка пи та ли зма.43

40 Han nah Arendt, The Hu man Con di tion, 2. изд. (Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 1998), 84.
41 Бу ду ћи да зом би ни је ни јед ни на ни мно жи на, ов де их на мер но на из ме нич но спо ми ње мо у 
об ли ку јед ни не и мно жи не. 
42 Arendt, The Hu man Con di tion, 134.
43 По ре ђе ње Зо ре жи вих мр тва ца (Dawn of the Dead) из 1978. и ри меј ка тог фил ма из 2004. го ди не 
мо же нам ука за ти на зна чај зом би је ве спо соб но сти да се при ла го ди по тре би да на се бе пре у зи ма 
тре нут не стра хо ве дру штва. Мно го то га је у ри меј ку пре у зе то слич но ори ги на лу, по го то во сце на у 
тр жном цен тру, али је упа дљи ва раз ли ка у бр зи ни ко јом се кре ћу зом би ји. Зом би ји из 2004. при метно 
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Зом би јев уру ше ни ста тус су бјек та/објек та ви ше не го ијед на дру га чу до ви шна или 
пост ху ма на фи гу ра под се ћа да ово осо бе но свој ство под јед на ко од ли ку је и ау то ма те 
и ро бо ве. Ма да не мо же да ми сли, он је дво гла во чу до ви ште. Као и све ства ри ко је 
иза зи ва ју страх, зом би је про из вод кул ту ре ко ја их об ли ку је и у мит о њи ма упи су је 
по сто је ће дру штве не при ли ке. Марк си стич ка те о ри ја пу на је од је ка мно гих аспе ка та 
овог зло слут ног ли ка (на ни воу пу ке очи глед но сти зом би ујед но под се ћа на по махни-
та лог по тро ша ча и зом би фи ко ва ног рад ни ка), али се мо же са гле да ти и као упо ри ште 
за об је ди ња ва ње пси хо а на ли тич ког и ма те ри ја ли стич ког при сту па.

Зом би го во ри о уз не ми ре но сти чо ве чан ства због за тво ре но сти у соп стве но те ло, 
док је зом би јев ско гро теск но из бе га ва ње ко нач но сти људ ске ег зи стен ци је же сток 
под смех на шој смрт но сти, што до во ди у пи та ње и не што још ви ше за стра шу ју ће: на ше 
ко нач но одва ја ње од дра гих нам љу ди, или дис то пич ну ма шта ри ју ро ја ор га ни за ма. 
Ис пи ту ју ћи исто риј ску пу та њу ево лу ци је зом би ја ви ди мо да су на ши стра хо ви, ти ва-
жни им пул си за ту ма че ње на шег пси хо ло шког скло па, за пра во на ра ти ви ко је на ме ћу 
ма те ри јал ни усло ви дру штва. Ако је зом би из раз стра ха због по де ле на те ло и ум/ду шу, 
кроз исто ри ју је тај на ра тив по при мао ра зна об лич ја по ли тич ких и дру штве них кри за. 
Зом би ни је са мо из раз те шких дру штве них усло ва исто риј ског тре нут ка у ко ме се ја вио 
(би ла то ко ло ни за ци ја, роп ство или ро бо ва ње ка пи та ли зму), не го је, пре суд ни је, струк-
ту ра до ко је су до ве ли та кви исто риј ски до га ђа ји, а ко ја су штин ски пред ста вља кри зу 
ста ру ко ли ко и сам ум, узро ко ва ну смрт но шћу те ла. Да би се ви де ло ка ко зом би по-
ни шта ва фа ши стич ку струк ту ру рас це па су бје кат/обје кат, мо ра ће мо ма ло ши ре са гле-
да ти ка ко то зом би пре о бли ку је пу та њу мо ћи – не са мо ме ђу они ма ко ји дру ге љу де 
пре тва ра ју у објек те, не го и из ме ђу де лат ног, све сног су бјек та и те ла као објек та.

Пра ви зом би ји ужи во

Ра њи вост те ла и ин стик тив ни страх од ње го вог рас па да ња, као и од рас па да све-
сти – што се све зби ва ка ко се бли жи мо смр ти – већ су нам на ја вље ни у мон стру о зној 
хи пер бо ли зом би ја као жи вог ле ша. Леш пред ста вља на шем по сто ја њу свој стве ну и 
од ње га нео дво ји ву ствар-об лик, оно не жи во ста ње ко ме мо ра мо да се вра ти мо.44 Леш 
мо же да нас ужа сне и са мом по ми шљу на ње га, али леш у по кре ту, та кон тра дик ци ја 
ко ја хо да, мо же још ви ше да за пла ши, јер он не пред ста вља са мо бу дућ ност, не го и на шу 
са да шњост. На ша те ла су не што че га се мо же мо пла ши ти и што мо же мо од би ја ти, али 
се од њих не мо же мо ра ста ти. Та ко зом би као утва ра с те лом по би ја от пор пре ма те ле-
сно сти, за шта се оп ту жу ју мно ги пост мо дер ни стич ки мо де ли.45 Као и ве ћи на чу до ви-
шта, зом би сли ко ви то ис ка зу је на шу не ла год ност пред раз ли чи тим об ли ци ма те ла, а 

су бр жи од оних из 1978. Тај тренд се мо же по ре ди ти са бр зи ном ко јом нас ка пи та ли стич ка ну жност 
по тро шње во ди све да ље, ка „про жди ра њу“ и „од ба ци ва њу“, ка ко су нас већ упо зо ри ли Арент и 
Пол Ви ри лио. 
44 Ју ли ја Кри сте ва у свом де лу Po wers of Hor ror: An Es say on Abjec tion, пи ше о „от пад ном те лу, те лу 
ле ша“, ко је бри ше гра ни цу из ме ђу „не жи вог и нео р ган ског“ (109).
45 Пост ху ма ни стич ку ви зи ја, ко ја из ла же спрем ност да се не ста не уз пре тва ра ње у ма ши ну или 
раз ли ва ње у ки бер про сто ру, по би ја ју мно ги кри ти ча ри по пут Н. Ке трин Хејлс, Ене Бал за мо и Де ле за 
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пре све га ука зу је на веч но при сут ну и ствар ну прет њу људ ског те ла. Сви смо ми, на 
не ки на чин, ле ше ви ко ји хо да ју, јер то је ста ње у ко је се не из бе жно мо ра мо вра ти ти. 
Кад за ми шља мо ка ко су љу ди за о ку пље ни соп стве ном смр ћу, ујед но ви ди мо је дан од 
на чи на ка ко нас зом би ужа са ва: не као апо ка лип тич ка ви зи ја већ као пред ста ва про-
жи вље ног људ ског ста ња.

По ку ша ли смо да опи ше мо зом би ја ка кав по сто ји у исто риј ским и фи ло зоф ским 
ис тра жи ва њи ма, и да пред ло жи мо ка ко га чи та ти у ди ја ло гу с марк си стич ком те о ри-
јом. Сад же ли мо да из не се мо не ко ли ко при ме ра „зом би ја из ствар ног жи во та“ (уз из ви-
ње ње за тај па ра докс), да би смо илу стро ва ли ка ко се нео д ре дљи вост зом би ја као 
гра нич не фи гу ре про те же и на ње го ву не до ку чи вост као ме та фо рич ног или бу квал ног, 
фан та стич ног или ствар ног, јер та ли ни ја ис тра жи ва ња већ во ди до рас пра ве о разли-
чи тим од но си ма мо ћи ко је су у игри кад зом би ја узи ма мо као он тич ки пред мет.

У ис тра жи ва њу Ју ли је Кри сте ве о „от пад ном те лу“ ле ша она се по зи ва на епи де-
ми ју по ро диљ ске гро зни це до ко је је до шло због уно ше ња бак те ри ја из те ла у рас па-
да њу у отво ре не ма те ри це по ро ди ља: „По ро диљ ска гро зни ца је ре зул тат за ра жа ва ња 
жен ских ге ни та ли ја ле шом: [А] Збу њу ју ћи тре ну так об је ди ња ва ња су прот но сти (жи вот/
смрт, жен ско/му шко)“.46 У том при ме ру ви ди мо пр вог зом би ја из ствар ног жи во та ко ме 
би смо утвр ди ли ме сто. А тај при мер је за ни мљив и по то ме што се за пад њач ки ле кар 
свр ста ва уз хан га на као тво рац зом би ја. Же на обо ле ла од по ро диљ ске гро зни це би ла 
је зом би, ком би на ци ја мр твог и жи вог те ла, ма да са мо на мо ле ку лар ном ни воу.47 Има 
до ста кри ти ча ра ко ји сма тра ју да чу до ви шта ис ка зу ју не по ве ре ње и не ла го ду пре ма 
из ве сним вр ста ма те ла. Жен ско те ло је че сто опи си ва но као гра ни ца из ме ђу жи во та 
и смр ти.48 Та ко је у при ме ру же не с по ро диљ ском гро зни цом то не по ве ре ње у спо соб-
ност жен ског те ла да се ре ге не ри ше, у зом би сти лу, ме та фо рич ки ис ка за но та ко што 
ре про дук тив на же на по ста је жи ви леш.

Ве ћи на кри ти ча ра при ме ћу је да се по јам чу до ви шног по ве зу је са ин ва лид ним те лом.49 
На рав но исто тре ба ре ћи и за зом би је. Мен тал но бо ле сни су кроз исто ри ју при ка зи-
ва ни као све сни то га да су мо рал но сум њи ви или пот пу но ли ше ни су бјек тив но сти. 
Као што бе ле жи Ђор ђо Агам бен, „не из ле чи ви иди о ти“50 би ли су на на ци стич кој ли сти 

и Га та ри ја, ко ји су по ри ца ње ма те ри јал ног све та пре ока рак те ри са ли као „ко шмар ну“ ви зи ју и не што 
са свим не мо гу ће, не го као охра бру ју ћу ма шта ри ју.
46 Кри сте ва, Po wers of Hor ror, 159–60. Та ко ђе по гле да ти де та љан би ланс епи де ми је у Adri en ne Rich, 
Of Wo man Born: Mot her hood as Ex pe ri en ce and In sti tu tion (New York:Nor ton, 1976).
47 Та кав зом би, ствар на же на ра зо ре на по ро ђај ном гро зни цом, би ла је Ме ри Вул стон крафт. За то 
ни је бе зна чај но што се де си ло да је ње на кћи, Ме ри Ше ли, ство ри ла књи жев ног зом би ја, Фран кен-
штај но во чу до ви ште: чо ве ка са ста вље ног од жи вих и мр твих тки ва.
48 Кри сте ва у Po wers of Hor ror, 54, пи ше о „по жељ ном и ужа сном, хран љи вом и уби лач ком, оча ра-
ва ју ћем и јад ном“ у мај чин ском те лу. Чак и здра во мај чи но те ло по ста ло је сим бол гра ни це из ме ђу 
жи во та и смр ти; а тврд њи да је зом би пр вен стве но жен ско чу до ви ште има и дру где.
49 Ви де ти Len nard J. Da vis, The Di sa bi lity Stu di es Re a der (New York: Ro u tled ge, 1997); Bram Dijkstra, Idols of 
Per ver sity: Fan ta si es of Fe mi ni ne Evil in Findesič cle Cul tu re (New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1986); и Erin 
O’Con nor, Raw Ma te rial: Pro du cing Pat ho logy in Vic to rian Cul tu re (Dur ham, N. C.: Du ke Uni ver sity Press, 2000). 
50 Рас пра ва Ђор ђа Агам бе на о „не из ле чи вим иди о ти ма“ уте ме ље на је на ње го вој ана ли зи на ци-
стич ког до ку мен та До зво ла за уни шта ва ње жи во та не до стој ног да жи ви (1920) – „пр ва по ја ва на 
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оних ко ји су за па ли у не ка кво нео д ре ђе но ста ње у ко ме би се мо гло прет по ста ви ти да 
не ма ју ни во ље да жи ве, ни ти же љу да умру; и то је ис ко ри шће но као оправ да ње за 
њи хо во ис тре бље ње“.51 Као чу до ви ште без све сти и спо соб но сти да го во ри, зом би 
под се ћа на мен тал но обо ле лог или је зич ки осу је ће ног, по пут обо ле лих од афа зи је. 
Чак и не згра пан ход би о скоп ског зом би ја, ве ро ват но сми шљен да од ра зи ri gor mor tis 
и уз на пре до ва ло рас па да ње, ли чи на не ка кав ми шић ни по ре ме ћај.

Ми шел Фу ко у Лу ди лу и ци ви ли за ци ји на во ди мно ге по ступ ке ко ри шће не за ле че ње 
мен тал них бо ле сти у осам на е стом и де вет на е стом ве ку. Ме ђу ри ту а ли ма по ве за ним 
с на сто ја њем да се те ло очи сти би ло је и би зар но схва та ње да би се про па да ње ума 
мо гло спре чи ти ако би се жи во те ло бал за мо ва ло по пут ле ша.52 Та кав трет ман је од 
мен тал но обо ле лих ства рао сим бо лич не зом би је да ле ко успе шни је од не у спе шне шок 
те ра пи је и гру бе ло бо то ми је, иза зи ва ју ћи те шка оште ће ња мо зга, и до во де ћи до то га 
да обо ле ли ви ше не го бу квал но бу ду на лик по крет ним ле ше ви ма, не спо соб ни да по-
ка жу ика кво деј ство или из раз ка кав ви ди мо у фил му.

Бал за мо ва ни лу да ци су зом би ји из ствар ног жи во та: по пут же на с по ро диљ ском 
гро зни цом, за ра же них бак те ри јом што ра за ра ле ше ве, они су би ли пра ва те ла ко ја су 
пре ко ра чи ла гра ђан ску и дру штве ну гра ни цу ко ја од ре ђу је раз ли ку из ме ђу жи вих и 
мр твих. Као што је ки борг те ло на ком је при ме ње на тех но ло ги ја или њен ути цај, и ти 
зом би ји из ствар ног жи во та, на ми кро ни воу, у свом об ли ку но се осо би не ле ша. На 
при ме ру бал за мо ва них лу да ка ви ди мо ка ко је дру штве на смрт мен тал но обо ле лих, 
сма тра них ма ње вред ним, пре ве де на у бу ква лан пре лаз тих ви тал них гра ни ца, док се 
пре ма жи ви ма од но си као пре ма већ мр твим, па се он да та ко и по сту па. По сто ји и 
тре ћи „пра ви зом би ужи во“ ко јег же ли мо да спо ме не мо, ко ји је са вре ме ни при мер и 
за ког би смо мо гли твр ди ти да је и ки борг и зом би, што ну ди плод ну рас пра ву о пре-
кла па њу ове две ка те го ри је: Те ри Скја во.53

Пе ти ци ја Мај кла Скја ва ко ју је он под нео да би ње го вој же ни укло ни ли цев чи цу 
ко јом је ве штач ки хра ње на по кре ну ла је не ко ли ко суд ских спо ро ва и чи та ву ме диј ску 
хи сте ри ју; ка ко је је дан су ди ја утвр дио, у пи та њу је би ло „ве штач ко одр жа ва ње жи во та“ 
ко је је на при чу те же не скре ну ло па жњу це ле на ци је. У све му то ме нас ипак нај ви ше 
за ни ма онај аспект те де ба те ко ји је око го спо ђе Скја во ис плео мре жу нео д ре дљи во сти 

прав ној сце ни Евро пе“ пој ма „жи во та не до стој ног жи вље ња“ – у: Ho mo Sa cer: So ve re ign Po wer and 
Ba re Li fe, прев. Da niel Hel lerRo a zen (Stan ford, Ca lif.: Stan ford Uni ver sity Press, 1998), 137.
51 Агам бен, Ho mo Sa cer, 138.
52 Па ци јен ти ма су као ле ко ви да ва не биљ ке по пут мир те и ало је, ко је се ина че ко ри сте да би се са-
чу ва ло те ло умр лог. Та ко је, да би се спре чио рас пад ума, ри ту ал но бал за мо ва но жи во те ло, док су 
умр ли бал за мо ва ни тек по сле смр ти, уз до дат ну упо тре бу тра ва, сир ће та и са пу на, уз ис пу шта ње 
кр ви и спа љи ва ње отво ре них ра ни ца. Ви де ти Mic hel Fo u ca ult, Mad dness and Ci vi li za tion (New York: 
Vin ta ge Bo oks/Ran dom Ho u se, 1988), 163.
53 О не ја сном ста њу бо ле сни ка у ко ми одав но се во ди рас пра ва уз ва ља ну до ку мен та ци ју прав них 
пре се да на. Ђор ђо Агам бен по ста вља слу чај Ке рен Ен Квин лан, мла де Аме ри кан ке чи ја је ду бо ка 
ко ма 1980-их би ла оп ште по зна та при ча; он је узи ма за при мер „чи сте зое“, или чи стог „жи во та“. 
Али још ви ше не го што тај чи сти, пот пу но би о ло шки жи вот ви ди као су штин ски об лик жи во та, Агам-
бен пре по зна је Квин лан као „по крет ну смрт“ и ка же нам: „...сад су жи вот и смрт чи сто би о по ли тич-
ки пој мо ви“ (Ho mo Sa cer, 186).
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ње ног ста ња као жи вог или мр твог. Ње ни ро ди те љи су се про ти ви ли же љи свог зе та 
да се Те ри ски не с цев чи це за хра ње ње, па су сни ми ли ви део го спо ђе Скја во ка ко треп-
ће и ума ло да се на сме ши. Пре суд но је по ста ло пи та ње да ли спо ља шњи знак ра да 
ума од ра жа ва уну тра шње ста ње људ ске све сти. То под се ћа на оп шир ну рас пра ву 
не у ро ло га по во дом раз ли чи тих „зом би“ чи ни ла ца од ко јих се са сто ји оно што на зи-
ва мо све шћу.54 Да би по ка зао да је ње го ва су пру га за и ста у пу ком и трај ном ве ге та-
тив ном ста њу, Мајкл Скја во је мо рао да по ка же да она не са мо што не мо же да ко му-
ни ци ра, већ је и не све сна сво је око ли не.

Та ква вр ста суд ског по ступ ка про гла ша ва све сност за пре су дан чи ни лац жи во та. Ако 
се на ђе да све сти не ма, пре су ђу је се да осо ба о ко јој се ра ди уоп ште ни је „осо ба“. Рас пра-
ва под име ном Скја во по ста ла је по при ште бит ке из ме ђу над ле жно сти др жа ве и су вере-
ни те та по је ди нач ног људ ског су бјек та. За то слу чај Те ри Скја во ука зу је на гра ни це по ста-
вље не људ ском по сто ја њу у ко јем се они без дру штве не мо ћи, или они за ко је се ми сли 
да је њи хо ва свест ма ње вред на (по пут мен тал но обо ле лих), сма тра ју ле гал но мр твим.55 
За и ста се чи ни рет ком слу чај но шћу вред ном по ме на да schi a vo на ита ли јан ском зна чи 
„роб“, што иде у при лог по ре клу и трај ној ка рак те ри за ци ји зом би ја као ро ба.

Ова кве зом би је из ствар ног жи во та узи ма мо као ди рект ну су прот ност ки бор гу Доне 
Ха ра веј.56 И то за то што при ме ри ствар ног ки бор га Ха ра ве је ве – кро ја чи ца за сво јом ши-
ва ћом ма ши ном и ква дри пле ги чар ка у ин ва лид ском ко ли ци ма – не по ста ју ки бор зи 
чи сто ра ди ма те ри јал ног ис ку ства, не го је ту у пи та њу и дис кур зив на тран сфор ма ци ја: 
ки бор зи по ста је мо он да кад од лу чи мо да по ста не мо ки бор зи. Ха ра веј та ко ин си сти ра 
на тре нут ку спо зна је, тре нут ку све сти, што увек из и ску је су бјек тив ност. Зом би мо же 
до ве сти до ма те ри јал ног су да ра жи вих и мр твих тки ва, као код же не с по ро диљ ском 
гро зни цом, или то на про сто мо же би ти сим бо лич на или фи гу ра тив на кон струк ци ја, као 
што се, бу ду ћи да је та кво по ре ђе ње већ пу ште но у оп ти цај на он лајн бло го ви ма, мо же 
ре ћи за „зом би ја“ Скја во. Без об зи ра на све то, у нај чи сти јем об ли ку зом би ја као он тич-
ког/утвар ног објек та, тран сфор ма ци ја се мо ра из ве сти из ван те ла, по од лу ци дру гих. 
Зом би се бе не мо же да ви ди та квог ка кав је, а ка мо ли да се би при да је иден ти тет зом би ја.

Крај?

Раз мо три ли смо ви ше на чи на на ко је би се мо гао од ре ди ти по јам зом би ја: зом би ја 
ви ди мо као ani mal la bo rans, пост ва ре ног рад ни ка ка пи та ли стич ке про из вод ње, као 
пре те ће те ло, зом би ја мр твог мо зга, зом би ја ко ји је де мо зак, зом би ја ко ји сле по пра ти 

54 У свом при ка зу де ла The Qu est for Con sci o u sness Кри сто фа Ко ха, Џон Р. Серл твр ди да су „фи ло зо фи 
из ми сли ли иде ју ’зом би ја’ ка ко би опи са ли не што што се по на ша баш као да је све сно, а ни је... 
Мно ги од мен тал них про це са ко ји се од ви ја ју у све сном су бјек ту су, пре ма Ко ху, пот пу но не све сни“ 
(“Con sci o u sness: What We Still Don’t Know”, New York Re vi ew of Bo oks, 13. ја ну ар 2005, 7).
55 Суд на Фло ри ди је 18. мар та 2005. пре су дио да је ста ње Те ри Скја во чи сто ве ге та тив но па јој је 
цев чи ца за ве штач ку ис хра ну укло ње на. Умр ла је 31. мар та 2005.
56 Не ки би мо гли да твр де да је Скја во ки борг са мо за то што је ње но те ло би ло за ви сно од ма ши-
на ко је су је одр жа ва ле у жи во ту, али и зом би и ки борг че сто су ли ко ви чи ја је свест под зна ком 
сум ње; мо жда су ау то мат и жи ви леш са мо да ле ки ро ђа ци из све та ма ште.
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сво је основ не на го не; зом би ја као пу ку ну жност, зом би ја ко ји је ан ти про дук ти ван, 
зом би ја ко ји је жен ско, зом би ја ко ји је ла ко ми по тро шач. Спо ме ну ли смо зом би ја из 
фол кло ра и оног из би о ско па, као фи гу ра тив ног, као сим бо лич ког, као бу квал ног, као 
ана ло ги ју.

По не ко би мо гао па сти у ис ку ше ње да ка же ка ко, ме ђу овим ра зно ли ким пред став-
ни ци ма, има ме ста и за „злог“ зом би ја (ко га је ка пи та ли стич ки си стем свео на обје кат, 
ко ји као роб ра ди за дру ге, ко ји се пре тва ра у ма ши ну) и за не што по пут „до брог“ зом-
би ја (ко ји од би ја да бу де ору ђе ка пи та ли зма, ко ји је пре де струк ти ван не го про дук ти-
ван, ко ји се од у пи ре ра ци о нал ном, ко ји по ста је ан ти по је ди нац, ан ти су бје кат).

Да бо ме да је суд о све му то ме, као део ра ци о нал ног уре ђе ња све та, увек не где 
из ван зом би ја: зом би је во „до бро“ или „зло“ по сто ји са мо у „све сти“ ко ја то про ми шља. 
Ако по тен ци јал пост ху ма ног су бјек та ле жи у ње го вој ко лек тив но сти (и у ње го вом мно-
штву и хи брид но сти), он да је пост ху ма ни зом би онај ко ји гу би пра во на свест ка кву 
по зна је мо – при хва та ју ћи је дин стве но ис ку ство ро ја. За то нам зом би от кри ва да усто-
ли че ње пост чо ве ка мо же би ти је ди но крај ка пи та ли зма. Ово ни је уто пиј ска ви зи ја, ни 
по зив на оруж је. Са мо на по ми ње мо да су ка пи та ли зам и пост ху ма ни зам ду бље по ве-
за ни не го што се о то ме ра ни је го во ри ло: не ко тре ба да умре, да би дру гом кре ну ло. 
Зом би зна (на рав но да зом би не зна ни шта) да је пост ху ма ни зам крај игре: то је по че-
так ко ји је крај свих по че та ка. За то зом би ји мо ра ју оста ти ан ти ре ше ње, ан ти ка тар за 
и не мо гу да про го во ре.

Ка пи та ли зам је за ви сан од на шег осе ћа ја да ин ди ви ду ал ну свест има мо ка ко би смо 
за бра ни ли раз вој ре во лу ци о нар ног ко лек ти ва и осна жи ли кључ ни ка пи та ли стич ки 
став: сва ко за се бе. На су прот то ме, пост ху ма ни зам се мо же оства ри ти са мо кад од стре-
ли мо его. Да би сте уби ли зом би ја мо ра те ра зо ри ти мо зак, а да би смо по ста ли постху-
ма ни, да би смо са хра ни ли ху ма ни зам и ње го во на сле ђе мо ћи и на си ља, мо ра мо ван 
сна ге ста ви ти наш при мар ни си стем по де ле: су бје кат/обје кат, ја/ти. За пра во, ти пој мо-
ви се не мо гу одво ји ти – као и жи ва смрт зом би ја, и ка пи та ли стич ка су пер струк ту ра 
и пост ху ма на ма шта ри ја упрег ну те су у ја рам мон стру о зног те ла, по сто ја ње јед не држа-
ве ко ја за бра њу је при су ство дру гог. Ва жно је на по ме ну ти да у ко ло ни јал ној, им пе ри-
ја ли стич кој исто ри ји ка пи та ли зма за его ни је увек би ло ме ста. За пра во, роб је пр ко сио 
Им пе ри ји тра же ћи сво је пра во на лич ност, пре ла зе ћи ли ни ју од објек та ка су бјек ту. 
Ме ђу тим, да би се упу тио иза зов гло бал ном ка пи та ли зму, ко ји је у то ли кој ме ри при-
да вио по зи ци ју су бјек та да га и не ма ван иде о ло ги је, мо жда би тре ба ло зба ци ти ла жне 
сте ге „иден ти те та“ уте ме ље не по де лом на су бје кат и обје кат. Ако су бје кат пре жи ви 
апо ка лип су, пре жи ве ће и ка пи та ли зам. Као што се ви ди у ре ла тив но но ви јем фил му 
Де ни ја Бој ла По сле 28 да на, из 2002. го ди не, ха и ћан ска ре во лу ци ја је при пре ма на та ко 
да по је ди нац бу де по ште ђен. По што се По сле 28 да на сма тра за зом би јев ску зврч ку, 
мо же се учи ни ти да је уз та кву тврд њу по треб но и по ја шње ње. Ма да је су љу ди ко ји су 
из гу би ли осе ћај за ра ци о нал но, „чу до ви шта“ у овом фил му ни су ус кр сну ти мр тва ци. 
Јед на од кључ них сце на од ви ја се пот крај фил ма. Про та го ни сти су сре ли гру пу вој ни ка 
ко ји су се по ка за ли као ве ћа чу до ви шта од зом би ја. Ти љу ди их за ро бе и са мо што ни су 
си ло ва ли две же не из на си лу за др жа не гру пе. Има ју и јед ног за ро бље ног зом би ја, 
црн ца, ко га у дво ри шту др же у лан ци ма, ра ди про у ча ва ња. Ту ви ди мо из ло же ну зом бијеву 
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„су бјек тив ност“, јер она оста је су бје кат на уч ног по сма тра ња и бес по моћ ни су бје кат 
до ми нант не си ле; још увек Кра љи чин су бје кат, ме ди цин ски су бје кат, и су бје кат под-
врг нут на си љу, овај зом би је пре стао да бу де де лат ни су бје кат и сад при па да све ту 
обје ка та. До та да је то би ла ње го ва по бу на. Око ван и с лан цем око вра та, тај лик не 
мо же да по мог не, али при зи ва ро ба и по ре кло ха и ћан ског зом би ја. Кад је дан од про-
та го ни ста, Џим, осло бо ди ро ба да би на пао вој ни ке, ви ди мо не ка кав од јек ха и ћан ске 
по бу не ро бо ва, као да се европ ски вој ни ци су прот ста вља ју не по слу шном до мо ро цу. 
Пре ле па црн ки ња Се ле на, ујед но и глав ни љу бав ни иза зов овог фил ма, уз очи глед но 
алу зи ју на ко ло ни јал ну раз ме ну до ба ра, чак и за мла та ра ма че том. Ако на ша бу дућ ност 
укљу чу је ова квог зом би ја, зом би ја по бу ње ног про тив свог роп ства, то на во ди на мо-
гућ ност да се мо же мо бо ри ти про тив сна га ко је од ре ђу ју ста тус на шег су бјек та, али 
то би већ пре би ла ху ма ни стич ка, а не пост ху ма ни стич ка бу дућ ност. У овом фил му се 
те ло зом би ја жр тву је за спас по след њих љу ди, а на кра ју фил ма, док вој ни ави он кру жи 
над гла ва ма пре о ста лих, има мо осе ћај да је све – чо ве чан ство, вла да, а по све му су-
де ћи и ка пи та ли зам – пре жи ве ло на пад.57

Та ко нам оста је са мо још је дан му чан па ра докс, и то без обе ћа ња са свим за до во ља-
ва ју ћег кра ја. Кад је ха и ћан ски роб узео оруж је у ру ке, он је од ба цио свој ста тус објек та 
и за тра жио по зи ци ју су бјек та: сто га, да би се над вла дао им пе ри ја ли зам, је дин ка мо ра 
да се по твр ди као де лат на. Ов де, у до ба кад гло бал ни ка пи та ли зам оне мо гу ћа ва сва ки 
по ку шај од сту па ња из си сте ма, је ди на оп ци ја је уки да ње си сте ма, па и по је дин ца с њим. 
Па да пре фор му ли ше мо пи та ње Фран ка Мо ре ти ја: хо ће ли крај би ти чу до ви шан или 
осло ба ђа ју ћи? То је пи та ње за ко је не ма од го во ра, али је оно, без об зи ра на то, пи та ње 
на ко је ће мо ћи да се од го во ри са мо у не ком бу ду ћем вре ме ну. Кад по ста не мо зом-
би ји, кад из гу би мо сво ју су бјек тив ност и по тре бу да ра ци о на ли зу је мо, тад не ће би ти 
ни ка кве раз ли ке из ме ђу та два кра ја. И за то, кад ствар но по ста не мо пост ху ма ни, то 
не ће мо ни зна ти.

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

57 Док смо пи са ли овај текст по твр ђе но је сни ма ње на став ка, што као да по твр ђу је на ше ту ма че ње 
кра ја тог фил ма.


