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ЛОГИКАОТЕЛОВЉЕНОГ
СУБЈЕКТАИСАВРЕМЕНА

КУЛТУРА
Сажетак: Из ла зак те ла из те о риј ске ано ним но сти пру жа мо
гућ ност за дру га чи је про ми шља ње са вре ме не кул ту ре. Ја вља се 
по тре ба за по ли ва лент ним ми шље њем ко је пра ти ло ги ку оте ло
вље ног су бјек та са вре ме не кул ту ре, на су прот би нар ном ми шље њу 
кул ту ре мо дер не. Укр сти ће мо по строд не кон струк ци је те ла у  ан
тро по ло ги ји, фи ло зо фи ји  са ки бор шким тех но те ли ма ди ги тал не 
кул ту ре.

Кључнеречи: те ло, ки борг, по ли ва лент но ми шље ње

Увод

Да нас смо ви ше не го икад све сни да те ло ми сли и да за ту 
вр сту оте ло вље ног ми шље ња не до ста је пој мов на и је зич ка 
прак са. У овом ра ду се ана ли зи ра ме сто те ла у кул ту ра ма 
ко је су нам до ступ не. За кљу чак до ко га се до ла зи је да се 
ра ди о пре ва зи ла же њу је зи ка ко ји го во ри би нар ним ко дом 
те да са те лом на сце ну до ла зи по ли ва лент ни го вор. Го вор 
ко ји кон тек сту а ли зи ра, ко ји уме сто пер фор ма тив не прак се 
или/или по ли се мич ки на гла ша ва раз ли чи те мо гућ ност ко
ри сте ћи пер фор ма тив не прак се и/и. Ми шље ње ко је се ко ри
сти ис кљу чи ва њем и на гла ша ва оштре гра нич не по де ле на 
два де ла (дане, те лоду х, при ро дакул ту ра) и ко је од ли ку је 
ми шље ње За па да од Ан ти ке до да нас под во ди се под тер мин 
би нар но ми шље ње. По ја ва Те ла у ми шље њу за пад не фи ло
зо фи је по сле Хе ге ла (до та да, те ло је ми шље но нај че шће као 
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ма те ри јал ноби о ло шко) уне ла је у кул ту ру За па да по тре бу 
за но вим ми шље њем, ко је на зи ва мо по ли ва лент но ми шље
ње. Под по ли ва лент ним ми шље њем под ра зу ме ва ће мо оно 
ми шље ње ко је осим дане од лу ка отва ра и тре ћу мо гућ ност 
(ко ју чи та мо као: оно тре ће, нео д лу че но, па ра док сал но, мо
гу ће, те ле сно). Ло ги ка те ле сно сти (по ли ва лент но сти) чу ва 
раз ли ке без оба ве зе да их све де на би нар не по ло ве тј. омо
гу ћа ва да ис по љи све сво је пре ла зе у тре ће, мо гу ће, нео че
ки ва но и да људ ско би ће са чу ва од иде о ло шке до ми на ци је 
ис кљу чи во сти. У фи ло зоф ском сми слу то зна чи да је пој
му (ду ху) по треб но до да ти пер цеп те и афек те, по треб но је 
отело вље ње.

Но во ве ков но европ ско ми шље ње, од Де кар та до да нас, из
ра жа ва се, кла си фи ку је и уре ђу је ствар ност пре ма опо зи
ци ја ма, су прот но сти ма од ко јих је нај и звор ни ја опо зи ци ја 
Те ло/Дух, а он да се из ње из во де дру ге опо зи ци је: при ро
да/кул ту ра, же на/му шка рац и сл. У овом ра ду се ну ди тер
мин по ли ва лент но ми шље ње јер је у  мо гућ ност да  опи ше  
разли чи те фе но ме не кул ту ре и дру штва.

По ли ва лент но ми шље ње оне мо гу ћа ва до ми на ци ју та ко што, 
кон тек сту а ли зу ју ћи, иза зи ва се ћа ње на све сми сле не мо гућ
но сти ко је сто је или су ста ја ле на рас по ла га њу. Јед но став
но, ста тич ност би нар не по де ле нај че шће се он то ли ги зи ра тј. 
оно што је са мо по моћ но сред ство у тре нут ним из бо ри ма 
би нар но сти, при одва ја њу, оста је за бо ра вље но и по ти сну то 
као од ба че но. Од ин те ре са је про у чи ти ме ха ни зам од ба ци
ва ња и  на ћи на чин ка ко га по ли ва лент ним ми шље њем учи
ни ти при вре ме ним. Дру га чи је ре че но, учи ни ти од ба ци ва ња 
трај но при вре ме ним (јер, се ну жно, не ка кви из бо ри увек чи
не). По ли ти за ци ја раз ли ке (од кул тур но дру га чи јег до те ле
сно дру га чи јег) вр ши се пер ма нент но на осно ву уста ље них 
би нар них хе ге мо ни ја. Не до вољ ност сва ке би нар не по де ле је 
у то ме да пред ста вља ре дук ци ју и ис кљу чи ва ње све та мо
гућ но сти. По ли ва лент ни го вор то не чи ни: ни да ни не, ни 
исти на ни лаж све док се не на ве де кон текст,  док се не на ве
де ко вр ши ода бир из све та свих мо гућ но сти. По ли ва лент ни 
го вор има учин ке пер фор ма ти ва али је на гла ше но за ви сан 
од кон тек ста и ука зу је на кон текст. По себ но кад су ти кон
тек сти дис кур зив не фор ма ци је. Те ла пам те мо гућ но сти али 
и њи хо ву ре дук ци ју у тре нут ку кад се из бо ри чи не (пер фор
ма тив свој ефе кат сме шта у по ље Дру гог а за Џу дит Ба тлер 
(Ju dith Bu tler) пер фор ма тив ност је ре и те ра тив на и ци тат
ска прак са ко јом дис курс про из во ди деј ства ко ја име ну је). 
Па ра докс су бјек та ко ји ми сли те лом, кон сти ту и ше од нос у 
ко ме је те ло озна чи тељ за дру ги озна чи тељ – су бјект. За тво
рио се је дан чу дан круг европ ског ми шље ња: де кар тов ска 
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раци онал ност је свој вр ху нац до жи ве ла у тех но ло ги ји За па
да ко ја се оте ло ви ла у (ки бор гу) спо ју са ор ган ским те лом. 
Два зна ков на по рет ка: те ло ко је зна чи и су бјект, по ста ју два 
тек ста ко ја ће ме сто свог су сре та име но ва ти као ин тер фејс 
(опе ра тив ни си стем, та ста ту ра, ди ги тал на ру ка ви ца и др.). 
Ин тер фејс се по ја вљу је као ли ми нал на гра ни ца хи пер тек ста 
(тек ста ко ји упи ја по ме ну та два тек ста). Док је су бјект про
зван име но ва њем ин сти ту ци ја (ин тер пе ла ци јом), ор ган ско 
те ло про зи ва ју дис кур зив ни ре жи ми уво де ћи га у по ље зна
че ња  (ме ди ци не, пла стич не хи рур ги је, фит не са, ре кла ме, 
ис хра не итд.) пу тем би о по ли ти ке. 

Тра гом струк ту ра ли ста, Жак Де ри да (Jac qu es Der ri da) ви
ди ис ку ство све та као ис ку ство на ме та ња дис кур са. Би ти 
у све ту зна чи би ти обе ле жен дис кур си ма. Би ти обе ле жен 
зна чи би ти обе ле жен и на соп стве ној ко жи, свом те лу, би ти 
обележен у скла ду са по лом, ро дом, кла сом итд.

Те ло у ан тро по ло ги ји

Те ло за до би ја ста тус кул тур ног ар те фак та кроз ме ха ни зме 
ње го вог со ци јал ног и кул тур ног кон стру и са ња. „Да кле, иа
ко је увек би ло при сут но у ан тро по ло ги ји, те ло ни је увек 
пред ста вља ло про блем. Ње гов из ла зак из „те о риј ске ано
ним но сти” уоч љив је осо би то осам де се тих го ди на, и то не 
са мо у ан тро по ло ги ји већ и у оста лим дру штве ним на у ка ма 
и ху ма ни стич ким ди сци пли на ма ко је те ло и људ ску пол
ност пре ста ју да по сма тра ју ис кљу чи во као би о ло шку да
тост и па жњу усме ра ва ју на со ци јал не и кул тур не ди мен зи је 
његове ег зи стен ци је.”1

У то ку ше зде се тих и се дам де се тих го ди на, те ло је по сма
тра но  као ме ди јум у про це су ко му ни ка ци је (по ла зе ћи од је
зи ка као мо де ла, го вор те ла је опи си ван по мо ћу лин гви стич
ке ана ло ги је) са ци љем да се от кри је ко је про бле ме људ ској 
ми сли на ме ће про цес кон стру и са ња дру штве них од но са и 
ка ко се ови од но си упи су ју у те ло. На ро чи то у фе ми ни стич
ким те о ри ја ма, пре ла зак на те ло иза звао је де кон струк ци ју 
кон цеп ту ал ног ду а ли зма си сте ма пол/род. Род не раз ли ке се 
све ви ше схва та ју као со ци јал ни кон струк ти а све ма ње као 
при род не да то сти.

1 Пер фор ма тив је ис каз чи је се зна че ње оства ру је ње го вим из вр ше њем
из го ва ра њем, чи та њем, ис пи си ва њем. Од пер фор ма ти ва се не оче ку је 
пре нос по ру ке већ учи нак (до ко га до ла зи ис ка зом ко ји је у скла ду са 
дру штве ним кон вен ци ја макон тек сти ма). Пер фор ма ти ви ни су ни да ни 
не тј. они ни су ни исти ни ти ни ла жни; Ива но вић, З. и Шар че вић, П. 
(2003) Ан тро по ло ги ја те ла, Кул ту ра бр. 105/106, Бе о град: За вод за проу
ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр.14.
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Ан тро по ло шки ње су „по кре ну ле и те о риј ски про бле ма ти зо
ва ле пи та ње о то ме да ли род сву да пред ста вља кул тур ну  
ин тер пре та ци ју пол них раз ли ка из ме ђу му шка ра ца и же на. 
Од но сно, да ли со ци јал на кон струк ци ја род них ка те го ри ја и 
род них од но са у свим дру штви ма и кул ту ра ма по чи ва на би
нар ним, би о ло шки за сно ва ним раз ли ка ма.”2 Њи хов основ
ни те о риј ски став је да род не ка те го ри је и не јед на ко сти не 
пред ста вља ју раз ли чи те кул тур не об ра де и ин тер пре та ци је 
исте при род не чи ње ни це да су же не и му шкар ци пол но раз
ли чи ти. 

За нас је ва жно ово ме сто јер упу ћу је на пре ва зи ла же ње би
нар но сти у до ме ну кул ту ре, на ро чи то кад у ан тро по ло шким 
ра до ви ма пра ти мо фе но ме не тре ћег ро да,3 тран ссек су а ла ца 
од про ро ка Ти ре си је у ста рој Грч кој, „бер да ша” у до мо ро
дач кој Се вер ној Аме ри ци, ин диј ске „хиџ ре”, на ших „то бе
ли ја”, ин тер сек су ал ност код На ва хо Ин ди ја на ца, ре а го ва ње 
на ин тер сек су ал ност код пле ме на По ко та у ис точ ној Афри
ци,4 трет ман хер ма фро ди та у са вре ме ној ме ди ци ни,5 Ки бор
ге и ре про дук тив не тех но ло ги је у до ба ди ги тал не кул ту ре. 

Ми шел Фу ко (Mic hel Fo u ca ult) у сво јим ана ли за ма те ла и 
сек су ал но сти (осо би то у qu e er те о ри ји) ука зу је да је пол на 
раз ли ка ре зул тат дис кур зив не прак се у ко јој се по ли тич ка 
моћ  ис по ља ва на те лу и пу тем те ла. По јам по ла не по сто ји, 
пре ма Фу коу, пре но што је ње го во зна че ње уста но вље но 
уну тар од ре ђе ног дис кур са тј. би нар не пол не ка те го ри је се 
ја вља ју као про из вод за пад ног дис кур са, те ни су при род не и 
уни вер зал не. Пол ност и би о ло шка ре про дук ци ја по ста ју су
штин ски део про це са со ци јал не прак се. По ста је бит но ко ји 
со ци јал ни и дис кур зив ни усло ви до во де до би нар не пол но/
род не ка те го ри за ци је људ ских би ћа, ко ји је кон текст у ко ме 
од ре ђе ни дис курс по ста је при хва ћен. Оно што ми ис тра жу
је мо  је сте, ка ко је до ми нант на би нар на (дво ва лент на) ло
ги ка за пад не ме та фи зи ке усло ви ла ове опо зи ци је (те ло/ду х, 
при ро да/кул ту ра, пол/род и сл.), уме сто да је пре ва гу од не ла 
по ли ва лент на ло ги ка, ло ги ка ме ђу ста ња, пре ла за, игрераз
ли ка, тре ћег, нео д ре ђе ног, мо гу ћег, про це са у то ку, „кул ту
ром де фи ни са ни из бор из огром ног ни за мо гућ но сти на ше 
те ле сно сти.”6

2 Исто, стр. 405.
3 Исто, стр. 63131. 
4 Исто, стр. 132146.
5 Исто, стр. 147169
6 Исто, стр. 409.
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Ан тро по ло зи и фи ло зо фи нас у том по гле ду снаб де ва
ју дра го це ним уви ди ма у кул тур не прак се и има ги на ци је 
ваневроп ских дру шта ва.

Иа ко су те ла пол но од ре ђе на, раз ли ке ме ђу те ли ма мо гу би
ти ин тер пре ти ра не та ко да не ке раз ли ке мо гу би ти не ги ра не 
или из бри са не. Не ка да ју мле ко и мен стру ал ну крв, дру га 
спер му. На  при мер, мле ко же не мо же  би ти за ми шље но као 
тран сфор ма ци ја спер ме му шкар ца (на Но вој Гви не ји). Ме
ђу тим, дру где (код Па ла ва на) сма тра се да мле ко до ла зи од 
мај чи не кр ви, ко ја, опет, по ти че од хра не ко ју она уно си. 
Али, осим мле ка  и спер ме по сто је ко сти и тки во. Код Кум ба 
из Не па ла, као и у ве ли ком де лу азиј ског ју го и сто ка, ко сти 
по ти чу од  оца, од ње го вог се ме на, тки во од мај ке, од ње не 
кр ви. 

Мо рис Го де ли је (Ma u ri ce Go de li er) и Ми шел Па ноф (Michael 
Pa noff) до ла зе до сле де ћег од го во ра: не са мо те ло ни са мо 
ду ша ни су до вољ ни да се ство ри људ ско би ће (чак ни са ма 
људ ска би ћа ни су до вољ на за ства ра ње људ ских би ћа), већ 
је по треб но укљу чи ти и дру ге ак те ре. Код Ба ри ја са Но ве 
Гви не је отац сво јом спер мом ства ра ко сти и тки во, али ем
бри он ни кад не по ста је људ ско би ће док Сун це не ин тер ве
ни ше у сто ма ку же не да би до вр ши ло ша ке и сто па ла и фе
ту су до дао нос, ли це, тј. се ди ште да ха и ин те ли ген ци је. Због 
то га се то ком ини ци ја ци је кад се де чак одва ја од све та же на 
пре све га од њи хо вих мај ки бу ши нос. Код Ман да ка (Но ва 
Ир ска) сва ко де те је за ми шље но као про из вод људ ског па ра 
оца и мај ке, оца ко ји ства ра крв де те та и мај ке ко ја га хра ни, 
али њи хо во де ло ва ње је удво стру че но ин те ли ген ци јом јед
ног нат при род ног па ра Мо роа и Си ги гу ма, ко ји та ко ђе де лу
ју као отац и мај ка и ко ји пред ста вља ју два ком пле мен тар на 
де ла ко смо са и дру штва (јер ман да ци при па да ју дру штву 
ко је је по де ље но на две ма те ри јал не по ло ви не). При пад ност 
де те та јед ној или дру гој по ло ви ни је од са мог ро ђе ња озна
че на на те лу, тј. сва ка по ло ви на ути ску је на дла но ве де те та 
раз ли чи те ли ни је и та ко др жа њу и по кре ти ма ње го вог те ла 
да је свој ствен ка рак тер: чла но ви јед не по ло ви не увек по чи
њу да хо да ју ле вом но гом, дру ги де сном. 

Чи ни се да мно ге кул ту ре на гла ша ва ју да је не што по треб но 
да про дре у те ло, да се у ње му на ста ни и да по кре не по
је дин ца ка ње го вој суд би ни. У за пад ној кул ту ри од грч ко
ла тин ске ан ти ке то се на зи ва ду ша ко ја је за ми шље на као 
по ве за на са да хом, али по ве за на на та кав на чин да се од ње
га мо же при вре ме но или трај но одво ји ти. Сма тра ло се да 
ду ша мо же за не ко вре ме да на пу сти те ло иа ко је оно на ста
вља ло да ди ше, да да је зна ке жи вота, чак и да се кре ће. Да
кле, дах, спи ри тус озна ча ва и дух, тј. онај део људ ског би ћа 
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ко ји раз ми шља, ко ји ра су ђу је. Те ло мо же де ло ва ти и ка да 
из гу би дух, би ло сто га што су га пре пла ви ле емо ци је, стра
сти, или сто га што је за по сед ну то би ћи ма ко ја га осва ја ју и 
потчињава њу сво јој во љи. 

Ка сни ја хри шћан ска ми сао пре у зи ма ово грч кола тин ско на
сле ђе, али та ко да је те ло по ста ло пу те ност и све ви ше се по
ја вљу је као за твор ду ше, као из вор свих под сти ца ја на грех и 
про ти вље ња Бо гу. Ове ди стинк ци је се спон та но ве о ма сла бо 
ја вља ју ван за пад не кул тур не обла сти, тј. је ди но та мо где 
их је Евро па у сво јој екс пан зи ји до не ла са хри шћан ством. 
Мел пе у уну тра шњо сти Но ве Гви не је пра ве раз ли ку из ме ђу 
Но ма на као се ди шта ми сли, во ље, ак ци је, же ља и емо ци ја 
али ко је је та ко ђе и дах и Мин као ду ха пре тка ко ји до ла зи да 
се на ста ни у фе ту су да ју ћи те лу енер ги ју ко ја му омо гу ћа ва 
да жи ви и да се кре ће.

Ка ко на гла ша ва ју Мо рис Го де ли је и Ми шел Па ноф ни је реч 
о то ме да се на ђу ма ње или ви ше слич но сти у пред ста ва ма 
раз ли чи тих дру шта ва, већ је про блем у то ме да са зна мо за
што је чо ве чан ство у свим сво јим кул ту ра ма би ло скло но 
да људ ско би ће пре ста вља као да је са ста вље но из два де ла, 
јед ног про ла зног ко ји про па да и дру гог ко ји на ста вља да по
сто ји и по сле смр ти, чак иа ко не мо ра да бу де и бе смрт но, 
јер у мно гим упо ре ђе ним кул ту ра ма по је ди нац сле ди сво ју 
суд би ну и по сле вла сти те смр ти. Он по ста је пре дак или за
пам ће но име или се ута па у ма су ано ним них пре да ка ко ји 
на ста вља ју да би ва ју при сут ни и ак тив ни. Ме ђу тим, кад го
во ри мо о два де ла у људ ском би ћу ови ау то ри ука зу ју на то 
да ми не мо ра мо све да сво ди мо на ду а ли зам те ла и ду ше.

Код на ро да Ја но ма ма ко ји жи ве у Ве не цу е ли сва ки по је ди
нац има два те ла: своје људ ско те ло и је дан жи во тињ ски ду
пли кат ко ји жи ви ве о ма да ле ко у шу ми, не ви дљив за људ ска 
би ћа и не по знат свом вла сни ку. Овај двој ник има озна ку му
шке до ми на ци је, јер двој ник же на је ди вљи пас ко ји жи ви 
бли зу ре ке и оштро бра ни сво је мла де, а двој ник му шкар ца 
је орао, ја гу ар или не ка дру га опа сна и агре сив на жи во ти ња. 
Код Ја о ма ма ве ру је се да људ ско би ће за жи во та мо же има ти 
ви ше те ла, ме ђу тим, по сле смр ти ви дљи вог људ ског те ла за
у век не ста је и те ло ње го вог не ви дљи вог људ ског двој ни ка, 
а ду ша на ста вља да жи ви. Осим што по сто је на ро ди ко ји 
ве ру ју да сва ки по је ди нац има ви ше те ла, што је рет ко, мно
ги ве ру ју у по сто ја ње ви ше ду ша, као што Ма ен ге са Но ве 
Ен гле ске, Кеј са Ис точ не Ин до не зи је и Ашу а ра са пре де ла 
се ве ро и сто ка Пе руа и ју га Еква до ра. Коа Ма ен га сва ка осо
ба има две ду ше јед ну спо ља шњу ко ја по при ма об лик те ла 
и јед ну уну тра шњу ко ја ће се по сле смр ти при дру жи ти пре
ци ма, или ће би ти осу ђе на да лу та у бли зи ни се ла, у об ли ку 
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утва ре. Код на ро да Кеј ду ша се са сто ји од се дам де ло ва, ко је 
се по сле смр ти вра ћа ју у се дам ка те го ри ја ду хо ва, ко ји ма 
су при па да ли. Код Ашу а ра осо ба по се ду је је дну ве ли ку ду
шу у об ли ку це лог те ла до пу ње ну са ви ше ма лих ду ша ко је 
управља ју ор га ни ма. 

У мно гим кул ту ра ма по сто ји те ло у ко је се при вре ме но сме
шта ју ду хо ви раз ли чи ти од ду ше те ла Ша ма на, ко ји при зи
ва ју си ле од ре ђе них ду хо ва или сво јих пре да ка да про дру у 
њи хо во те ло и до да ју сво је мо ћи њи хо вим соп стве ним мо
ћи ма. Кон цепт људ ског те ла и људ ске ду ше и иде ја о ве зи 
из ме ђу јед ног те ла јед на ду ша, пред ста вља ју про блем за за
пад не ту ма че. Та ко ђе по сто ји про бле ма ти чан сте ре о тип по 
ко ме је те ло ма те ри јал но а ду ша не ма те ри јал на, јер из гле да 
да по сто је мно га дру штва ко ја не по зна ју ову опо зи ци ју. Ма
ег не раз ли ку ју јед ну спо ља шњу и јед ну уну тра шњу ду шу 
при че му пр ву схва та ју као за ма шће ну фор му ко је ће се по
је ди нац кад оде у рај осло бо ди ти по сле смр ти, а дру гу ду шу 
схва та као уну тра шњу срж те ла ко ја ће га на пу сти ти по сле 
смр ти да би се вра ти ла на ме сто по ја ве пре да ка ко ме осо ба 
при па да. Вал пи ри из Ау стра ли је сма тра ју да се сва ка осо ба 
са сто ји од јед ног те ла и три ду ха (јед ног ду ха – де те та, то
тем ског ду ха и ду ха да ха – сна). Дух де те је јед но од хи ља де 
би ћа суп тил не фи зич ке ре ал но сти ко је се с вре ме на на вре
ме по ја ви у те лу же не да би се ту тран сфор ми са ло у де те. 
Духдах је ве трић ко ји ожи вља ва дух фе ту са, али је ујед но 
и да шак ве тра из Сна. Код ау стра лиј ских Або ри џи на чи тав 
уни вер зум је те ло и чи тав уни вер зум је ду ша, јер су пла ни
не, је зе ра, ве ге та ци ја, жи во ти ње схва ће ни као де ло ви или 
про из во ди Ве ли ких Би ћа ко ја су про пу то ва ла Зе мљу у вре ме 
Сно ва и сво јим де ло ва њем је об ли ко ва ла пре не го што су не
ста ла у ње ним ду би на ма или за у век оти шла на не бо. У хри
шћан ској ду хов но сти 13. ве ка Хил де гард де Бин ген, јед на 
од нај ве ћих за пад них ми сти чар ки опи су је по сту пак ко јим се 
ду ша сје ди њу је с те лом и ти ме на гла ша ва да има не чег ма те
ри јал ног у ду ши. Те ло, да кле, сву да пред ста вља ис хо ди ште 
дво стру ке ме та мор фо зе: дру штве не ре ал но сти у срод нич ко 
и срод нич ког у те ле сно и сек су ал но. Ка да не ки клан код ма
тли не ар них ман да ка не ма ви ше зе мље и ка да при бе жи ште 
на ђе на зе мљи срод ни ка по бра ку, код шу ра ка ко ји му до зво
ли да се ко ри сти том зе мљом, овај клан ће учвр сти ти сво ја 
пра ва на ко ри шће ње зе мље та ко што жр тву је свог нај мла
ђег си на по сле смр ти свог афи нал ног срод ни ка а леш ће по
ло жи ти по ред оца са хра ње ног на зе мљи свог кла на, дакле, 
клана ње го ве мај ке. 

Да кле, жр тво ва ње те ла је оно што омо гу ћа ва да се пре мо
сти раз ли ка у иден ти те ти ма из ме ђу оца и си на и да се два 
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кла на сто пе у је дан. Овом ве зом се два те ла иден ти фи ку ју у 
ис тој има ги нар ној суп стан ци. Слич но се де ша ва код на ро да 
Кеј, где се при скла па њу бра ка за те ло же не да је цев, а ње ну 
гла ву и екс тре ми те те гонг и но вац. Иста ова до бра да ју се да 
би до шло до бро да на је дра. Код на ро да Ара сви дру штве ни 
од но си и сви де ло ви људ ског те ла мо гу би ти пре тво ре ни у 
но вац од шкољ ке, што игра уне ко ли ко исту уло гу као у за
пад ном дру штву, ка ко на гла ша ва ју М. Го де ли је и М. Па ноф, 
ко мад хле ба и ви но у ко је се пре о бра зи ло Хри сто во те ло. Не 
на го ни са мо сек су ал ност по је дин ца да кроз же ље ма шта о 
дру штву и у дру штву, већ је и дру штво то ко је ма шта у те
лу и при ча ју ћи о те лу и кроз те ло, при ча о са мом се би. Ове 
пред ста ве о те лу или о те ли ма, о ду ши или о ду ша ма и о 
овом на шем ин те ли гент ном де лу ко ји на зи ва мо дух (разум) 
је су пред ста ве, кон струк ти уну тар јед не кул ту ре ко ја у ве ли
кој ме ри де ли и сег мен ти ра све чла но ве те кул ту ре. Пред ста
ве о те лу ства ра ју иде је, сли ке, сим бо ле, емо ци је и вред но
сне су до ве, ко ји у сва кој кул ту ри слу же не са мо да по шту је 
те ло, већ и да га кон тро ли ше. Та ко се фор ми ра не ка вр ста 
спре ге идеј них и емо ци о нал них ре ал но сти, да кле и фи зич
ких, ко је су исто та ко и по ти ски ва ња уну тар по је дин ца, као 
и ван ње га, и за по чи њу чим се ро ди.

М. Го де ли је и М. Па ноф нам ука зу ју на иде о ло шке и сим бо
лич ке ме ха ни зме пу тем ко јих људ ско те ло по ста је ма те ри
ја лан из раз со циокул тур них ре ал но сти, те пре ста је да бу де 
са мо би о ло шка да тост и тран сфор ми ше се у кул тур ни ар те
факт. Ства ра ње те ла, као кон струк та на ста лог кроз кул тур не 
ин сти ту ци је и ри ту а ле од ре ђе ног дру штва но си у се би из раз 
дру штве них од но са и со ци јал них раз ли ка.  

Кон струк ци ја те ла укра ша ва њем

Те то ва жа као те ле сна тех ни ка укра ша ва ња ни је би ла са мо 
тех ни ка укра ша ва ња већ и тех ни ка оде ва ња.7 До бар при
мер  је Ја пан у ко ме је у 18. ве ку та ту пред ста вљао ал тер на
ти ву оде ва њу, на ро чи то у вре ме оте жа не тр го ви не сви лом, 
брокатом те злат ним и сре бр ним укра си ма.

По ли не жа ни су те то ва жу ко ри сти ли ка ко за ис ти ца ње кул
ту ре гру пе али и по је ди на ца (же не су иза уши ју те то ви ра ле 
обич но мо ти ве пти ца или ри ба, му шкар ци гу ште ре на де ло
ве ли ца). На Но вом Зе лан ду Ма о ри су те то ви ра ли ли це као 
знак лич не пре по зна тљи во сти. Те то ва жа се про вла чи као 
тех ни ка кроз мно ге кул ту ре вр ло ра но до сти жу ћи ви соке 

7 San ders, C. R. Or ga ni sa ti o nal con stra ints on tat too ima ges:a so ci o lo gi cal 
ana li sis of ar ti stic style, in: The Me a ning of Things, ed. Hod der, H. (1989) 
London, New York: Col lin Aca de mic.
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умет нич ке ни вое (на ро чи то у Ја па ну ) чак и он да кад, све до 
60тих на За па ду те то ва жа по ста је озна ка рад нич ких сло је
ва, мор на ра и про сти тут ки. Да нас је то мод ни знак и ви со
ких дру штве них кла са, не за о би ла зан мод ни де таљ (би ло као 
трај на, би ло као при вре ме на те то ва жа) озна ка иден ти те та, 
ег зо тич ни украс мод них си сте ма.

Те ло и укра ша ва ње код Оро ка и ва (Ме ла не зи ја)

За нас је ово ин те ре сан тан ан тро по ло шки при мер јер се 
код Оро ка и ва укра ша ва са мо те ло, пред ме ти (чам ци, ку ће, 
оруж је, кор пе, сту бо ви) уда ље ни од те ла се не укра ша ва ју. 
Пред мет је укра шен са мо ако ис ти че вред ност те ла. Укра ше
но те ло је из ло же но по гле ди ма, то је те ло за по ка зи ва ње, те
ло у од но су. Об ре ди ини ци ја ци је кроз укра ша ва ње постају 
ме сто кон стру и са ња со ци јал них од но са.

Пр ви тип укра са се од но си на ло кал ну за јед ни цу, ко ја се та
ко фа во ри зу је у од но су на срод нич ке од но се и ве зу је се за 
од ре ђе не де ло ве те ла, дру ги тип укра са је на чи њен од пер
ја и на ки та ко ји су у ве зи са од но си ма ван се ла и до пи ру 
до дру гих дру шта ва; тре ћи тип укра са се од но си на мит ске 
прет ке (ри ту ал ним при зи ва њемукра ша ва њем се мит ско по
ре кло са вла ђу је, укр о ћу је и об у хва та у со ци јал не од но се). 
Су прот но за пад ној тра ди ци ји у про це су ини ци ја ци је, кон
струк ци ја те ла не озна ча ва пре лаз на ви ши иден ти тет, ста
тус. Укра ше ни ини ци јант ли шен је вла сти тог иден ти те та, а 
укра си ма те ри ја ли зу ју све од но се ко је да то дру штво по зна
је, ема на ци ја дру штва, ње го ве све у куп но сти. По пре стан ку 
свет ко ви не, укра си се ски да ју, сли ке са ли ца оста вља ју да из
бле де. Но вај ли ја у дру штву ви ше не до сти же са вр шен ство –  
це ло ви тост, ко ју му је да ла ини ци ја ци ја са мо на тре ну так 
(за нас је ин те ре сан тан тре ну так про ла зно сти; на за па ду та
кав тре ну так у пот пу но сти се при зи ва сва ком но вом мод ном 
ко лек ци јом за но ву се зо ну). Те ло као жи ва це ли на до вољ на 
са мој се би је сте са мо дру штвопот пун су бјект, и за тре ну так 
те ло ини ци јан та (за вре ме ри ту а ла, укра ша ва ња, да ри ва ња у 
вре ме свет ко ви не).

Укра ша ва ње као кон структ, до ве ден до па рок си зма, по ка зу
је  сво ју дру штве ну моћ и из вор не стал но сти/пе ри о дич но
сти, ко ја ри ту ал но мо ра да бу де об но вље на да би дру штво 
одржа ло сво је сим бо лич ке и еко ном ске ре сур се.

Са вре ме на те то ва жа

Сан дерс су ми ра ре зул та те са ку пље не у пе ри о ду од 1981.  до 
1985. године ве за не за про ме ну сти ла са вре ме ног те то ви ра
ња. Стил је углав ном огра ни чен до ступ ним тех но логија ма, 
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ис ку ством ta ttoo мај сто ра, дру штве ном де фи ни ци јом те то
ва же од стра не умет нич ког све та (на ро чи то body art умет
ни ка ) као и ста ту са уну тар За пад них кул ту ра. Ло ба ња, 
смрт, пан те ре, ор ло ви, зма је ви и зми је, же не у pinup сти лу 
су уо би ча је ни мо ти ви на род не тра ди ци је, ванин сти ту ци
онал них гру па, мла дих му шка ра ца из рад нич ке кла се. Но ви 
ta ttoo мај сто ри, од 60тих го ди на два де се тог ве ка, са за вр
ше ним умет нич ким шко ла ма раз ли чи тих про фи ла ко ри сте 
но ве при сту пе: фан та зи ју и на уч но фан та стич ну ор јен та ци
ју, тра ди ци о нал не ја пан ске сти ло ве, ап стракт ни екс пре си о
ни зам, пле мен ску умет ност   (по ре клом ха вај ски, ма ор ски, 
итд). Ко ри сти се про ши ре ни спек тар бо ја, уда ља ва ју се од 
цр них ја сно уо кви ре них фи гу ра и при ме њу ју тех ни ку јед не 
игле ко ја да је сли ке са пу но де та ља. По сле ди ца то га је да 
та ту мај сто ри из ла жу као умет ни ци по га ле ри ја ма, ја вља се 
умет нич ка кли јен те ла, ку по ви на и про да ја уоб ли чу је но во 
тр жи ште и нов естет ски укус. Но, од мах се ство ри ло и огра
ни че ње у ви ду огра ни че них тр жи шних зах те ва без сти ли
стич ке хе те ро ге но сти и ра зно вр сно сти мо ти ва, бар у по чет
ној фа зи. Ау тор ни је мо гао оче ки ва ти да ће се хе те ро ге ност 
мо ти ва те то ви ра них сли ка до пу ни ти по ја вом те то ва же на 
срп ским кул тур ним про сто ри ма. По ја ва пр вог срп ског ча
со пи са за те то ви ра ње и пир синг по ка зу је чи тав ди ја па зон 
на ци о нал них мо ти ва: на ци о нал ни грб, ли ко ви вој во да, до
ма ћих све та ца, кућ них љу би ма ца из ме ша ни су са већ тра
ди ци о нал ним мо ти ви ма (африч ке и ег зо тич не жи во ти ње, 
фан та стич ни ли ко ви СФа, дис крет не на ру кви це и де та љи 
на но зи, вра ту, око очи ју, пуп ка и но са).

Бо га та тра ди ци ја ја пан ског те то ви ра ња има ла је нај ве ћи 
ути цај на са вре ме ни стил укра ша ва ња: кри ла, ва тра и цр те
жи та ла са су чест мо тив за уо кви ра ва ње и по ве зи ва ње сли ка 
ко је у пр вом пла ну сто је као му ра ли (зма је ви, хри зан те ме и 
ша ран су че сти по зајм ље ни мо ти ви).

Аме рич ку тра ди ци о нал ну те то ва жу од ли ку ју, бар у пе ри о ду 
ка сних се дам де се тих, ја сне цр не кон ту ре на чи ње не са три 
до се дам ига ла. Ка ли фор ниј ски ta too мај сто ри по че ли су да 
ра де кон ту ре на чи ње не јед ном иглом, што омо гу ћа ва из у зет
но де та љан, фо торе а ли сти чан цр теж (овај тзв. позитивно
не га ти ван стил укљу чу је упо тре бу цр ног ма сти ла и јед ну 
иглу).

Тех но ло ги ја и ма те ри ја ли (ма ши на за те то ви ра ње тј. елек
трич ни ин стру мен ти, бо ја, људ ска ко жа ) ко ји се  ко ри сте од
ре ђу ју и сти ли стич ке кон вен ци је. Фи зич ке ка рак те ри сти ке 
људ ске ко же и кон сти ту ци ја огра ни ча ва ју и об лик и са др жај 
те то ва же. Со ци јал на стиг ма тј. по ве зи ва ње те то ви ра ња са 
ма р ги нал ним со ци јал ним гру па ма (со ци јал но де ви јант ним, 
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кри ми нал ци, мо то ци кли сти на гра ни ци за ко на, суб кул тур не 
гру пе) и опа сним за ра за мабо ле сти ма у са вре ме ној кул ту ри 
ука зу ју нам на дру гу крај ност при кон струк ци ји евр оп ског  
те ла.

Род но кон стру и са ње те ла у фи ло зо фи ји

Ок ци ден тал на фи ло зо фи ја се, ка ко при ме ћу је Ели за бет 
Грос (Elizabeth Gross),8 ус по ста ви ла на те ме љу ду бо ке со ма
то фо би је. Фи ло со фи ја се у ан тич кохри шћан ској тра ди ци ји 
За пад не кул ту ре при мар но ба ви иде ја ма, пој мо ви ма, ра зу
мом, су дом тј. тер ми ни ма ко ји су уо кви ре ни пој мо ви ма ду
ха, тер ми ни ма ко ји ис кљу чу ју раз ма тра ње те ла а ти ме и же
не и жен ско сти (пре ко им пли цит ног ко ди ра ња жен ског као 
нера зум ског ко је је по ве за но са те лом). На тра гу Фрој до вог 
тер ми на по ри ца ња ко ји исто вре ме но укљу чу је и при зна ва
ње и од би ја ње, фи ло со фи ја За пад ног кру га се ус по ста ви ла 
као фор ма зна ња пу тем по ри ца ња те ла (на ро чи то му шког 
те ла) и уз ди за њем ду ха ко ји је ли шен те ла.

Пре ма Пла то ну, те ло је из дај ство ду ше, ра зу ма и ду ха. Ра зум 
би тре ба ло да вла да те лом и ира ци о нал ним ка ко би би ла мо
гу ћа хи је ра р хи ја и ха р мо ни ја у др жа ви, по ро ди ци и ин ди ви
дуи. Ари сто тел раз ли ку је ма те ри ју (те ло) од фор ме (ду ха), 
где мај ка као ма те ри ја до би ја од оцаму шкар ца фор му.

Хри шћан ство (за пад ног ти па) на ста вља ди хо то мију материја 
/фор ма пре ко То ме Аквин ског у ви ду раз ли ке супстан ци ја/
ак ци ден ци ја, тј. веч не ду ше да те од Бо га и грешне чул но сти 
(ма да це ло куп ни свет сред њег ве ка учеству је не ко ли ко пу
та го ди шње у ор ги ја стич ким свет ко ви на ма пре те ри ва ња и 
теле сних ужи та ка).

До ба мо дер не обе ле же но је Де кар то вим одва ја њем  ду ше од 
при ро де тј. раз ли ко ва њем res co gi tans (ду ха, ду ша, свест) и 
res eg stensa (те ло). Те ло је про сти ру ћа суп стан ца, део при
ро де, са мо кре та ју ћа ма ши на ко ја функ ци о ни ше по ка у зал
ним за ко ни ма при ро де. Су бјект се (тј. свест као са мо свест, у 
ка сни јим раз ра да ма Кан та, Фих теа, Ше лин га, Хе ге ла) одва
ја од те ла, ква ли те та, обје ка та о ко ји ма са мо ци нич но про
ми шља. Ка же мо ци нич но јер је су бјект сво ју „уз ви ше ност” 
из гра ђи вао на ди сци пли но ва њу: те ла, при ро де, дру го сти. 
Ду бо ко све стан тог при кри ва ња, Фу ко по ка зу је да је у осно
ви Пла то но вог Ал ки би ја да „упо знај са мог се бе” ста ја ла по
тре ба за „ста ра њем о се би”. Од  Де кар та до Ху сер ла до шло 
је до пре о крета те по ста вке. „Ста ра ње о се би” је Со кра тов 

8 Ели за бет, Г. (2002) Пре о бли ко ва ње те ла, Жен ске сту ди је 14/15, Бе о град, 
стр. 25 – 57.
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зах тев да се у истом на ђу по ли тич ке ам би ци је и фи ло зоф ска 
љу бав, на пор да се одр жи по сед и здра вље. 

Дух као стал на ак тив ност по вла чи се у до ба Се не ке у до ко
ли цу пи са ња и сту ди ра ња, не ку вр сту ад ми ни стри ра ња да 
би у Ау гу сти на то по ста ло стал но бде ње над со бом (ствар
на и ме та фо рич на ка стра ци ја те ле сно сти) раз ви је на пре ко 
сто и ка у об ли ку ana ho re sisa, по вла че ња, су бјек ти ви за ци је 
исти не, ћу та ња, ин тер пре та ци је сно ва. Пу ри фи ка ци ја ду
ше по мо ћу са мо спо зна је, дог ми ка но на, ау то ри те та, уво ди 
по је дин ца у пре де ле кон тро ле и са мо кон тро ле (ин сти ту ци
ја ис по ве сти). Вер бал на ис по вест и раз от кри ва ње соп ства 
ни су све до ни че ан ске по бу не про ме ни ли тех ни ку вла да ња 
над другим. Спи но за, Ви ко Ни че, Па скал пред ста вља ју од
сту па ња од до ми ни ра ју ћих то ко ва не те ле сног ми шље ња а 
за Спи но зу је иде ја те ла дух. Спи но зи но схва та ње те ла је 
ван уо би ча је них сте ре о ти па у фи ло зо фи ји по ко ји ма те ло не 
ми сли, а дух ми сли. Ана ли за Спи но зи них ста во ва о те лу и 
ду ху по ка зу је да је те ло услов мо гућ но сти ду ха. У ана ли зи 
Ети ке, фи ло зоф ки ња Бран ка Ар сић ис ти че да Спи но за го
во ри о те лу као опа сном атен та то ру на људ ски дух ко је је 
оста ло нео д ре ђе но од стра не „од лич них љу ди” ра ни јег до ба. 
Оту да је са свим при род но што сви про тив ни ци те ла др же да 
су те ло, афек ти и афек ци је про тив ни ра зу му, да су пра зни 
и бе сми сле ни. Чо век Мо дер не је кар те зи ја нац, чи ста ми сао 
ко ја се бе ми сли, чи сти ум, чи сти дух ко ји је по све ћен са мо
до ди ри ва њумо де ран чо век је су бјект. Ура ња ње у те ле сно 
је за та квог чо ве ка на пу шта ње се бе, пад у бо лест и лу ди ло. 
Сви су ве ро ва ли у ап со лут ну моћ ду ха над те лом и ње го
вим рад ња ма и сви су, пре ма Спи но зи, из но си ли по гре шну 
мисао да дух мо же без те ла. 

Спи но за не раз у ме ка ко се мо же бра ни ти те за о пот чи ње но
сти те ла ду ху, а да то има ика квог сми сла. Спи но за ис ти че 
да те ло има сво ју вла сти ту при ро ду и сво је вла сти те за ко не 
ко ји ни су за ко ни ду ха, ко ји га по кре ћу да чи ни оно што дух 
ни ка да не мо же, че му се дух мо же са мо ди ви ти. Те ло са мо 
се бе по кре ће, те ло по кре ће те ло; дух не по кре ће те ло јер ни
кад дух не мо же да учи ни да те ло ми ру је. Дух у те лу не иза
зи ва ни ка кве прох те ве, дух не узро ку је про ме ну ста ња те ла, 
дух не мо же да про бу ди те ло, као што не мо же да га успа ва, 
не мо же да га пре о бли ку је, учи ни ра до сним или жа ло сним, 
јед но став но – дух не афи ци ра те ло. Те ло је нео се тљи во на 
дух. Фор му ла од но са ду ха и те ла гла си: ни ти те ло по кре ће 
дух, ни ти дух те ло. Ипак, дух ни је то ли ко нео се тљив на те
ло, ко ли ко је те ло на дух. Дух се по кре ће на нај ма њи миг 
те ла. Дух ра ди и про из во ди оно што га чи ни ду хомиде је 
(ствар ко ја ми сли). Дух ни је јед но ста ван учи нак ра да те ла, 
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он образу је са мог се бе кроз иде је, али те иде је су увек и ис
кљу чи во иде је о те лу. „Пред мет иде је ко ја са чи ња ва људ ски 
дух је сте те ло (...)”, ре ћи ће Спи но за. Дух не ма ни јед ну иде
ју ко ја ни је иде ја те ла, дух ми сли са мо те ло и ни шта ви ше. 
Дух је оп сед нут те лом. Не по сто је чи сте иде је (иде је без те
ла). Он да кад по сто је, дух по лу ди. Дух ко ји са мо ре флек ту је 
сво је вла сти те иде је, увек ре флек ту је иде је о те лу, о ње го
вим прох те ви ма, де ло ва њи ма, ње го вим стра сти ма. Дух се 
се би по ја вљу је у ли ку те ла, дух по зна је се бе ако опа жа ста
ња свог те ла, бље сак те ла у са мо ре флек си ји. Па ра ле ли зам 
ду ха и те ла огле да се та ко што: дух ми ру је ка да те ло ми ру је, 
ка да те ло же ли и дух же ли; ка да је те ло не по крет но и ми ру је 
у сну дух је не спо со бан за ми шље ње, што је те ло спо соб ни
је да пред ста ви се би пред мет, ти ме и дух по ста је спо соб ни ји 
да по сма тра тај пред мет. Те ло иза зи ва и про из во ди пред ста
ве. Те ло је испуњено пред ста ва ма дру гих те ла ко је је ика да 
до та кло, оно има моћ да афи ци ра и да бу де афи ци ра но. Те ла 
су ис ку сна, јер има ју ис ку ства о дру гим те ли ма. Ис ку ство о 
дру гим те ли ма те ло за до би ја ин ди ка тив ним зна ци ма (ко ји 
озна ча ва ју тре нут но ста ње на ше про мен љи ве кон сти ту ци је, 
тре нут но ста ње на шег те ла и при су ство дру гих те ла). На ше 
те ло де лу је на дру го те ло и ра до сно је иа ко ни шта не са зна
је о при ро ди дру гог те ла, већ са мо ефек те  де ло ва ња дру гог 
те ла (тр пље ње, де ло ва ње). Те ла не зна ју за пред ви ђа ња и 
про ра чу на ва ња и не зна ју за апри ор но са зна ње. Те ло мо ра 
пре тр пе ти и под не ти дру го те ло да би са зна ло за ње га, да би 
са зна ло не што о ње го вој при сут но сти. Што ви ше не ко те ло 
ра ди или тр пи, ти ме је ње гов дух спо соб ни ји да опа жа ви ше 
ства ри. Што те ло ви ше де лу је, и сма њу је тр пље ње оно по
ве ћа ва у се би ра дост; дух ће има ти ви ше аде кват них иде ја, 
дух ће ра за зна ва ти раз го вет но. У ра до сном те лу, спо со бан 
дух. Над моћ јед ног ду ха над дру гим ни је ни шта дру го не го 
над моћ јед ног те ла над дру гим те лом. Спи но за опо вр га ва 
до ка зе оних ко ји твр де да те ло не мо же би ти узро ком: умет
но сти, го во ра и мо ћи до но ше ња од лу ка. По ка зу ју ћи да не 
по сто ји дух ко ји би те лу мо гао да ка же „не” при до но ше њу 
од лу ка (од лу ке ду ха су са мо прох тев те ла) и да умет ност 
ду ха пред ста вља про ма шај ка та ло ги за ци је, пе ри о ди за ци је, 
јер умет нич ко де ло је сте умет нич ко ако успе да по пут те ла 
сле ди за ко не те ле сне при ро де. Пам ће ње је моћ те ла да про
из ве де и по но во тр пи про шле афек ци је, да их учи ни по но во 
при сут ним, са да шњимчи не ћи од те ла спо ме ник, као што је 
умет нич ко де ло спо ме ник. За нас је од ва жно сти ка ко те ла 
го во ре. Пре све га да би дух го во рио мо ра да се се ти ре чи. 
Али се ћа ње је под руч је мо ћи те ла. Та ко те ло се бе из ра жа
ва и је зик је из раз те ла, јер те ло до но си од лу ку шта ће да 
за бо ра ви у скла ду са сво јим зах те ви ма и прох те ви ма. Те ло 
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го во ри из чи сте отво ре но сти, из ха о са отво ре но сти, ло ги ком 
кон крет ног ко ја про би ја те мељ ме та фи зи ке. Бран ка Ар сић 
при ме ћу је, за нас кру ци јал ну чи ње ни цу, кад Спи но за го во ри 
о то ме да још ни ког ис ку ство ни је на у чи ло све му оно ме што 
те ло мо же. То зна чи да још увек ни је из у мље но ми шље ње 
ко је би мо гло да ми сли ис ку ство те ла; да још увек ни је из
у мље но ми шље ње ко је би про из во ди ло пој мо ве ко је хва та 
ма ле раз ли ке и су прот но сти, све флек си је и тран сфор ма ци је 
кроз ко је те ло про ла зи и ко је те ла про из во де. 

Тех но те ла

Ки борг је хи брид ма ши не и би о ло шког ор га ни зма, тво ре
ви на фик ци је као и про жи вље них дру штве них од но са. Ки
борг је, пре ма Д. Ха ра веј (Don na Ha ra way) де ло фик ци је и 
про жи вље ног ис ку ства, фик ци ја ко ја ма пи ра дру штве ну и 
те ле сну ствар ност, има ги на тив но сред ство ко је су ге ри ше 
пло до но сна спа ри ва ња. Ки борг је створ по строд ног све та, 
ни је у ве зи са би сек су ал но шћу, пре е ди пов ском сим би о зом, 
нео ту ђе ним ра дом. Ки бор гу не до ста је при ча о по ре клу јер 
у за пад ном, ху ма ни стич ком сми слу, при ча о по ре клу за ви си 
од ми та о пр во бит ном је дин ству, пу но ћи. Ки борг пре ска че 
ко рак пр во бит ног је дин ства с при ро дом, у за пад ном сми слу, 
што има за по сле ди цу на пу шта ње марк си стич ког и пси хо а
на ли тич ког кон цеп та ра да и обра зо ва ња ро да и ин ди ви ду а
ци је. На кра ју два де се тог ве ка, у на шем мит ском вре ме ну, 
по ста ли смо при ви ђе ња: те о ре ти зо ва ни и ис фа бри ко ва ни 
хи бри ди ма ши не и ор га ни зма. Ки борг је на ша он то ло ги ја; 
он од ре ђу је на шу по ли ти ку. Тра ди ци ја за пад не на у ке и по
ли ти ке, пре ма Д. Ха ра веј, је сте тра ди ци ја ра си стич ког ка
пи та ли зма под му шком до ми на ци јом; тра ди ци ја на прет ка, 
тра ди ци ја при сва ја ња при ро де као ре сур са за про из вод њу 
кул ту ре, а соп ство се ре про ду ку је кроз од ра жа ва ње дру гог. 
Од нос из ме ђу ма ши не и ор га ни зма је рат за гра ни цу у ком се 
до во ди у пи та ње: про дук ци ја, ре про дук ци ја и има ги на ци ја. 
Ки борг оспо ра ва од но се опреч но сти, хи је рар хиј ске до ми на
ци је; при ро да и кул ту ра ни су ви ше у од но су при сва ја ња и 
ин кор по ра ци је. Од нос јав но/при ват но је ре ви ди ран кроз по
сто ја ње тех но ло шког по ли са. Ки борг, ка ко ка же Д. Ха ра веј, 
од свог оца не оче ку је по вра так у Врт, не оче ку је хе те ро сек
су ал ну парт нер ку ко ја ће га упот пу ни ти у це ли ну. Ки борг не 
са ња о за јед ни ци по мо де лу ор ган ске по ро ди це те не ма ни 
еди пов ског ком плек са. 

Род, ра са, кла са, по што су из бо ри ли пра во и при зна ње, ви
ше не пру жа ју осно ву за ве ро ва ње у су штин ско је дин ство, 
јер про жи вља ва мо пре ла зак из ор ган ског, ин ду стриј ског 
дру штва у по ли мор фан, ин фор ма тич ки си стем (из си сте ма 
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„све је рад” у си стем „све је игра”). Ди хо то ми је, ко је су од
раз хи је ра хиј ских до ми на ци ја у но вој мре жи „ин фор ма ти
ке до ми на ци је” до би ја ју дру га чи ји об лик: Ре прен те за ци ја
Симула ци ја, Пол ностГе нет ски ин же ње ринг, УмВе штач ка 
ин те ли ген ци ја, итд.

Ки борг ни је под ло жан би о по ли ти ци, јер си му ли ра по ли
ти ку. Ор ган ски хи је рар хиј ски ду а ли зми ко ји су уре ђи ва
ли дис курс на За па ду, од Ари сто те ла до да нас, ви ше ни су 
актуел ни.

Ду а ли зми су тех носва ре ни. Ди хо то ми је: дух/те ло, жи во
ти ња/чо век, ор га ни зми/ма ши не, јав но/при ват но, при ро да/
кул ту ра, му шка рац/же на, при ми тив но/ци ви ли зо ва но пред
ста вља ју иде о ло шке кон струк те. Све је по ли морф но из у
кр шта но и у ме ђу деј ству. Ки борг је пост мо дер но, рас кло
пље но и на но во са ста вље но соп ство. Про блем ко ди ра ња и 
пре во ђе ња све та у ин фор ма ци ју, где је слом си сте ма пре кид 
ко му ни ка ци је, струк ту ри ра ју свет на но ве на чи не. Ор га ни
зам је по стао на пра ва за об ра ду ин фор ма ци ја. Ко му ни ка циј
ске на у ке и би о ло ги ја је су кон струк ци је при род нотех нич
ких обје ка та зна ња у ко ји ма су дух, те ло и ору ђе ме ђу соб но 
бли ски. Квант на елек тро ни ка је у осно ви мо дер не др жа ве, 
са те лит ских си сте ма, мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја, ме
ди цин ског кон стру и са ња на ших те ла, пор но гра фи је и сл. 
По ве за ност сек су ал но сти и ин стру мен тал но сти, схва та ње 
те ла као сво је вр сне при ват не ма ши не ри је за мак си ми зи ра
ње за до вољ ства и ко ри сно сти. Ове со ци о би о ло шке при че 
за ви се од hightech по гле да на те ло као би о тич ку ком по нен
ту или ки бер нет ски ко му ни ка ци о ни си стем. Је дан од мно
гих пре о бра жа ја ре про дук тив них си ту а ци ја је сте онај ме ди
цин ски, где жен ска те ла има ју гра ни це ко је су на нов на чин 
пропу сне и за „ви зу е ли за ци ју” и за „ин тер вен ци ју”. 

Пи та ње шта зна чи би ти уте ло вљен у ви со ко тех но ло шким 
све то ви ма (би ти Ки борг) зна чи пи та ти се за те ле сне гра ни
це и дру штве ни по ре дак. Пи та ти се за по ре дак пред ста ва о 
те лу ко је об ли ку ју по глед на свет, свет еро ти ке, ко смо ло ги је 
и по ли ти ке. Пи са ње те лом и пи са ње по те лу (ta too) го во ре 
нам да је пи смо пре суд но за за пад ни мит о раз ли ко ва њу ци
ви ли зо ва них и при ми тив них кул ту ра, за раз ли ко ва ње мар
ги на ли зо ва них и по вла шће них и сл. Спо ро ви око зна че ња 
пи сма ни су ни шта дру го до об лик са вре ме не по ли тич ке бор
бе. Ра ди се о мо ћи озна ча ва ња (ко ја је до са да би ла фа лич ка, 
мо но те и стич ка, ау то ри тар на и „са вр ше ног име на”).

Ки борг пи смо ка зу је да се моћ пре жи вља ва ња огле да у при
ча ма, на ра ти ви ма ко ји пре ра зме шта ју хи је рар хиј ске ду а ли
зме на ту ра ли зо ва них иден ти те та. Ору ђе Ки борг пи сма су 
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те и та кве при че, при че ко је де кон стру и шу сре ди шње ми
то ве о по ре клу (и њи хо вом че жњом за ис пу ње њем у апо ка
лип си). Тех но ло ги ја тек сту а ли зу је на ша те ла ко ди ра ју ћи га 
у мре же. Оту да је пи смо пре вас ход но ки борг тех но ло ги ја. 
По ли тич ко у ки борг по ли ти ци се са сто ји у то ме да се спро
ве де бор ба за је зик као бор ба про тив са вр ше не ко му ни ка
ци је, про тив јед ног је ди ног ко да ко ји сва зна че ња са вр ше но 
пре во ди (је дин ствен код то је би ла сре ди шња дог ма фа ло
го цен три зма). Ин си сти ра ње на „шу му”, не за ко ни тим ста
па њи ма жи во ти ње и ма ши не, је сте ме та фо рич ко и сна жно 
на гла ша ва ње „про сто ра из ме ђу” ја ких опо зи ци ја: те ло/ду х, 
при ро да/кул ту ра, му шка рац/же на. Ма ши не су да нас про те
тич ка сред ства, ин тим не ком по нен те, при ја тељ ска соп ства 
(од се дам на е стог ве ка ма ши не се ожи вљу ју, до би ја ју ду шу, 
ор га ни зми се с дру ге стра не ме ха ни зу ју). Те ла су ма пе мо ћи 
и иден ти те та, Ки борг те ло не тра жи, не ге не ри ше ан та го ни
зме. Те ло ма ши ни ра  јед но је пре ма ло, а два је са мо јед на од 
мо гућ но сти. Спој ду ха у об ли ку тех но ло ги је („му шке” де
кар тов ске ра ци о нал но сти) и те ла (же не) по ме рио је гра ни це 
ор ган ског (ста ре ња, ма те рин ства). Род као гло бал ни иден ти
тет по ста је су ви шан, он по ста је аспект де ли мич ног и флу
ид ног оте ло вље ња. Ки боргро д по ста је ло кал на мо гућ ност 
ко ја пред узи ма гло бал ну осве ту. 

Из лаз из ла ви рин та ду а ли за ма у ко ји ма са ми ма се би об ја
шња ва мо сво ја те ла и сво ја ору ђа је су при че о ки бор гу, из
ло мље ни на ра ти ви са два сре ди шња ар гу мен та:

• на пу шта ње уни вер за ли зу ју ћих, то та ли зу ју ћих те о ри ја 
ко ји ма про ми че нај ве ћи део ствар но сти,

• од ба ци ва ње ан ти на уч не ме та фи зи ке и пре у зи ма ње од
го вор но сти за на у ку и тех ни ку да би се ре кон стру и са ле 
гра ни це сва ко днев ног жи во та.

Ипак, по сто ји још је дан пут да се има ма њи улог у ма ску ли
ну ау то но ми ју, пут ко ји не про ла зи кроз Же ну, При ми тив ца, 
Ну лу, ла ка нов ску фа зу огле да ла и ње го во има ги нар но. Он 
про ла зи кроз же не и дру ге са да шње не за ко ни те ки бор ге ко ји 
ни су плод жен ске утро бе, ко ји од би ја ју иде о ло шке ре сур се 
вик ти ми за ци је ка ко би има ле/ли ствар ни жи вот. Ови ки бор
зи су љу ди ко ји од би ја ју да не ста ну на да ти знак, ко ли ко год 
пу та „за пад ни” ко мен та тор опла ки вао не ста нак још јед ног 
при ми тив ца, још јед не ор ган ске гру пе, ко јој је „за пад на” 
тех но ло ги ја, пи смо, до шло гла ве. Ови ки бор зи из ствар ног 
жи во та нпр. же не са се ла у ју го и сточ ној Ази ји за по сле не у 
ја пан ским и аме рич ким елек трон ским фир ма ма, ак тив но на
но во ис пи су ју тек сто ве сво јих те ла и дру шта ва. У овој игри 
иш чи та ва ња, улог је оп ста нак, го ли жи вот. Соп ство је онај 
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Је дан ко ји ни је под вла шћен и ко ји то зна по то ме што га 
дру ги слу жи; дру ги је онај ко ји др жи бу дућ ност, ко ји то зна 
за хва љу ју ћи ис ку ству под вла шће но сти, ко је лаж ју по кри
ва ау то но ми ју соп ства. Би ти Је дан зна чи би ти ау то но ман, 
би ти мо ћан, би ти Бог; али би ти Је дан зна чи би ти илу зи ја 
и отуд би ти укљу чен у ди ја лек ти ку апо ка лип се са дру гим. 
Би ти дру ги пак зна чи би ти ви ше струк, без ја сне гра ни це, 
похабан, не би тан. Је дан је пре ма ло, али два је пре ви ше.

Кул ту ра ви со ке тех но ло ги је оспо ра ва ове ду а ли зме на за ни
мљи ве на чи не. У од но су из ме ђу чо ве ка и ма ши не ни је ја
сно ко ства ра, а ко је ство рен. Код ма ши на ко је се рас та чу у 
прак се ко ди ра ња, ни је ја сно шта је дух, а шта те ло. У ме ри 
у ко јој се бе по зна је мо ка ко у фор мал ном дис кур су (ре ци
мо, у би о ло ги ји) та ко и у сва ко днев ној прак си (на при мер, 
у еко но ми ји до ма ћег ра да у ин те гри са ном ко лу), от кри ва
мо да смо ки бор зи, хи бри ди, мо за и ци, хи ме ре. Би о ло шки 
организми су по ста ли би о тич ки си сте ми, ко му ни ка ци о не 
на пра ве на лик на дру ге. У на шем фор мал ном зна њу о ма
ши ни и ор га ни зму, тех нич ком и ор ган ском, не ма фун да мен
тал ног, он то ло шког раз два ја ња. 

Уме сто за кључ ка

Од нос дух/те ло као осно ва ди хо том ног ми шље ња по вла чи 
низ пи та ња:

• пи та ње о ин хе рент но сти на си ља би нар не по ла ри за ци је,

• ко ре ла ци ја основ не ди хо то ми је са раз ли ка ма  из ме ђу ра
зу ма и стра сти, чу ла и осе тљи во сти, спо ља шњо сти и уну
тра шњо сти, соп ства и дру гог, ду би не и по вр ши не, тран
сцен ден ци је и има нен ци је, вре ме на и про сто ра, фор ме и 
ма те ри је,

• од нос му шког (дух) и жен ског (те ло) као ре пре зен та
ци о ног раз вр ста ва ња и из то га про и за шла пол на раз ли ка 
(му шко те ло про из во ди из ве сну вр сту објек тив ног, исти
ни тог, узроч но из мер љи вог зна ња),

• при зна ва ње уло ге те ла, ти ме што све ве ли ке фи гу ре 
фило зо фи је при зна ју и про ми шља ју ње гов ста тус.

Пост мо дер ни кор по ра тив ни ка пи та ли зам са раз ви је ним 
тржи штем мо де и мод ном кли јен те лом, ди зај не ри ма, студи
ји ма и мод ним пер фор ман си ма (као де са кра ли зо ва ним 
свет ко ви на ма оне о би ча ва ња мо но то не сва ко дне ви це, риту
а лом дру штве не стра ти фи ка ци је, ку по ви не пре сти жа и 
демонстра ци је мо ћи) де ми сти фи ку је кар те зи јан ски дух и 
на во ди нас на то да је ди хо то ми ја те ло/ду х не до вољ на да 



293

ПРЕДРАГ РОДИЋ

об ја сни оде ва ње (укра ша ва ње) као на чин ди сци пли но ва ња 
пер со нал ног про сто ра (ха би ту са). 

Оде ва ње као кон структ да те кул ту ре (кад је о За па ду реч, 
он да је то кон текст су пер мар кетци ви ли за ци је) ни је ви ше 
са мо пре нос по ру ке (бо ја и мо тив те то ва же су на пр. по ру ка) 
већ одев но по на ша ње. Одев но по на ша ње озна ча ва све оно 
што за ти че мо у да том кул тур ном кон тек сту: ин ди ви ду ал ни 
из бор, тра ди ци о нал ни ре жим оде ва ња, еко но ми ју, а кад је 
о За па ду реч укљу чу је се пре по ру ка ви со ке мо де. Не са мо 
кул тур ни ре ла ти ви зам, већ и укра ша ва ње те ла по ка зу је да 
је ду а ли зам те ло/ду х за мен љив пој мом оте ло вље ни су бјект. 
Те ло и укра ша ва ње код Оро ка и ва, у ко ме се по ка зу је да се 
тек у про це су укра ша ва ња, ри ту а лу укра ша ва ња те ла (ри ту
ал одва ја чла но ве дру штва од мит ске ве за но сти за ани мал
но) те ло кон сти ту и ше, али са мо тре нут но. Дру штве но те ло 
је ди но има ста тус пот пу ног су бјек та. 

Два по ну ђе на на ра ти ва, фи ло зоф ски и ан тро по ло шки упу
ћу ју нас на те ло као ме сто зна че ња, на то пос оме ђен да
тим кул тур ним кон тек стом, на те ло као је ди но ме сто чи сте 
тран сцен ден ци је; на те ло као (хи пер)текст. Те ло се по ка зу је 
као крип тоза пис За пад не, грч кохри шћан ске кул ту ре (ду
ха). Тран сгре си ја, пре лаз из јед ног зна че ња у дру го, је сте 
по ме ра ње, на ру ша ва ње гра ни це да тог кул тур ног кон струк
та ко јим је те ло из ор ган ског, аморф ног, пу ког ма те ри јал
ног, фи зи кал ног и исто риј ског, про из ве де но у се ман тич ко
симболич ко. Те ло је пре шло у по ље раз ли ка, дру го сти ко ја 
до би ја сми сао кроз зна ков ну игру по ли се ми је. Је зик ко ји је 
ти ме ство рен је сте је зик стал не же ље (да се гра ни ца пре ђе) 
јер се ужи так и са сто ји у стал ном пре ко ра че њу до пу ште ног. 
То је ујед но и по ли ти ка те ла, по ли ти ка по јав но сти/скри ва
ња, она иста ко ја се от кри ва у оде ва њу, укра ша ва њу, пре
о бли ко ва њу кар те зи јан ског ду ха. Укра ша ва ње те то ва жом 
је сте јед на од  ви зу ел них ис по ља ва ња кул ту ро ло шких кон
стан ти без об зи ра на ком тех но ло шком ни воу су да та дру
штва. Са вре ме на кул ту ра као кул ту ра им план та та, ки бор га, 
хи бри да ма ши не и људ ског те ла уно си у се бе со фи сти ци ра
ну ра ци о нал ност ка р те зи јан ског ду ха, угра ђу је га у те ло и 
кон стру и ше оте ло вље ни су бјект. Да кле, иде ја те ла је сте дух.

Убр за ње раз го ли ћа ва ња/пре по кри ва ња оста вља ју про стор 
те лу да у сво јој чи стој тран сцен ден ци ји ис по љи сву ду би
ну евр оп ске мо дер не кроз чи сту ема на ци ју сво је по вр ши не, 
ко же. Фу ко о ва иде ја да је но во ве ков ни го вор сек су ал но сти 
на стао укр шта њем тех ни ке при зна ња и на уч ног го во ра, го
вор на стао по де ша ва њем ме ђу њи ма по мо ћу тех ни ке ослу
шки ва ња, по сту ла та узр оч но сти, на че ла при та је но сти, хе р
ме не у тич ке ме то де ту ма че ња, зах те ва за ме ди ка ли зо ва њем, 
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мо же се по мо ћу по ли ва лент ног го во ра кон тек сту а ли зо ва ти. 
Та ко се де кон стру и ше ре зул тат две по ме ну те тех ни ке. То је 
још је дан ре зул тат ана ли зе по ли ва лент но сти ко ја са со бом 
по вла чи етич ке и по ли тич ке по сле ди це. У вр то гла ви ци ви
р ту ел но сти ци р ку ли ше мул типол ност те ла, мул ти вер зум 
на се љен ки борг би ћи ма ко ја пре све га ли че на ожи вље на 
митска би ћа премо дер них дру шта ва. 
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Abstract

The body’s emergence from theoretical anonymity offers a possibility 
for a different rethinking of contemporary culture. A need arises for a 
polyvalent thinking that follows the logic of the embodied subject of 
contemporary culture, as opposed to the binary thinking of modernist 
culture. The text will fuse the postgeneric constructions of the body in 
anthropology and philosophy with the cyborg technobodies of digital 

culture.

Keywords: body, cyborg, polyvalent thinking

Павле Петровић, Козара, фотографија, 2014.


