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ЧОВЕКА
Сажетак:Пишућиоархеологијихуманистичкихнаука,Фукојепо
казаода јемодернипојамчовекадискурзивниучинакидаможе
исто тако нестати када се конфигурација знања/моћи измени.
Савременодоба се јошназива и антропоценом, добом у коме је
Земљанеповратнообележенаљудскомактивношћу,иуправозбог
тогајављасепотребадасетеоријскиизновакритичкипромисли
дискурзивниучинакчовек.Уовомрадућупоказатидајепотребно
теоретизоватионопослечовека–ахумано–уциљудолажењадо
сликесветабезчовекакојаможепослужитикаоонтолошкиипо
литичкиоквирзамишљењеиделањеудобасавремености.Теорија
ахуманогбиутомпогледупослужилакаокорективзамноштво
концепцијакојесунасталекаокритикасубјекта–антихумани
зам,постхуманизам,трансхуманизамидруги–аликојесуидаље
утемељиваненаодређеној,иакопроширеној,слицичовека.

Кључне речи: ахумано, постхумано, трансхумано, човек, су
бјект,савременост,онтополитике

Истраживањеоархеологијихуманистичкихнаука,којиима
насловРијечииствари,МишелФуко(MichelFoucault)за
кључујеследећомреченицом:„Акотајраспоредзнањаиш
чезнекаоштојеинастао,аконекимслучајем,чијумогућ
ностможемонаслутитиаличијиобликниобећањејошне
познајемо,ако,дакле,тајраспоредизгубисвојуравнотежу,
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каоштоседесилонапрелазууXVIIIвијексаосновамакла
сицистичкемисли–тадасеможемокладитидаћеичовјек
ичшезнути каоштона обалиморанестају спрудовипије
ска”.1Модерничовекједискурзивниучинакитотакавкоји
јенастаонапресекулингвистике(језика),биологије(живо
та)иекономије(рада)између18.и19.векасасломомкла
сицистичке епистеме.Уразговору саДидијеомЕрибоном
(Didier Eribon) пар деценија после објављивања Ријечи и
ствариоФукоовомживотуираду,ЖилДелез(GilesDeleu
ze)ћесезапитатиштаседанасдешавасаовимдискурзив
нимучинкомкојизовемочовеккадасилекојегасачињавају
улазеудосадневиђенеинепознатеодносе,наимесасилама
силиконауосвитудигиталногдоба.2Штасе,дакле,дешава
сачовекомнакрају20.ипочетком21.векакадасеузмеу
обзирдајетокомкласичногпериодачовекбиоискључиво
одређиванпремаБогу,уодносупремабесконачнимсилама,
адасепослепроменеепистемечовекодређиваопремако
начнимсилама (силамаугљеникаубиологији19.века,на
пример)одбацујућитрансценденцију?

Уовомрадупоказаћудајеречоонтополитичкомзахватура
дипроизводњеодређенесликечовекаидаједанастаслика
човекаукризи,односно,дајујепотребнотемељнокритич
кипромислитисобзиромнаоноштоданасмногитеорети
чариитеоретичаркеназивајудобомантропоцена–добому
комејеЗемљанеповратнообележенаљудскомактивношћу.3

1 Фуко,М. (1971)Ријечи и ствари: Археологија хуманистичких наука,
Београд:Нолит,стр.425.

2 Делез,Ж.Животкаоуметничкодело,у:Преговори1972–1990,Делез,
Ж.(2010),Лозница:Карпос,стр.150.

3 ТерминјепрвипутупотребионаучникПолКруцен(PaulCrutzen)2007.
годинеидефинисаоганаследећиначин:„Терминантропоцен...сугери
шедајеЗемљасаданапустиласвојуприроднугеолошкуепоху,тренут
номеђуглацијалностањезванохолоцен.Људскеактивностисупостале
толикосвепрожимајућеидубокедасупосталеривалвеликимсилама
природеигурајуЗемљукапланетарној terra incoginta”,Crutzen,P. J.,
Stefen,W.andMcNeill,J.R.(2007)TheAntropocene:AreHumansNow
Overwhelming theGreat Forces ofNature?,Ambio 38, pp. 614–621.По
следњих годинапојам антропоценапоприма значајан симболички ка
питал у хуманистици о чему сведочи све више књига са тим појмом
унаслову.Овдебихиздвојио:Parikka,J.(2015)TheAnthrobscene,Min
neapolis:University ofMinnesotaPress; Purdy, J. (2015)AfterNature:A
PoliticsfortheAnthropocene,London:HarvardUniversityPress;Wark,M.
(2015)MolecularRed:TheoryfortheAnthropocene,London:Verso.Дона
Харавеј(DonnaHaraway)уводипојамКтулуцен,уместоантропоцена(и
капиталоценакаоиплантажоцена),радиименовања„системакојиси
стематизује системе” и „увезујемилијарде темпоралности и простор
ности и милијарде интраактивних ентитетаусклопу – укључујући
вишеодљудског,другачијеодљудског,нељудскоиљудскокаохумус”.
Haraway,D.(2015)Anthropocene,Capitalocene,Plantationocene,Chthulu
cene:MakingKin,EnvironmentalHumanities6,p.160.
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Слика човека је прошла кроз многе преображаје од одре
ђивањауодносупремабесконачнимсиламадоодређивања
уодносупремаконачнимсилама,какосутоФукоиДелез
показали,иуразнимфазаматихпреображајасликачовека
семењалаодрелативнозатворене(субјектјеапсолутноау
тономан,човеккаоврхунацствореногсвета)дорелативно
отворене(субјектјенужноконституисануодносусад/Дру
гимипремад/Другом–биљке,животињеитд.).Али,ициљ
јеовоградаобразложитизашто,данасудобаантропоцена
нитарелативноотворенасликачовекавишениједовољна.
Или, другимречима, оношто се теоретизује као трансху
маноипостхуманоуодносупремане/људскомунајширем
смислу(дигитално,животиње,биљкеитд.)морабитикри
тичкипреиспитаноуциљукретањакаономештојепосле
човека, ка ахуманом,4 ради редефинисања света као света
безчовека,асамимтимичовекаињеговогодносапрема
светуид/Другом.

Како сам већ назначио,модерни дискурс о човеку иљуд
скомпроизводје18.и19.века.Претога„нисамживотније
постојао”,какокажеФуко.5Другимречима,удобакласици
зма,аираније,границаизмеђуживотинеживог,органског
инеорганскогбила јенејаснаинестабилнауономпогле
дуданијебилооштреподелеизмеђуминералног,биљног
иживотињског,већ јебиларечоигрисличностииразли
какојијесачињаваосвојеврсниконтинуум.Тајконтинуум
сличностииразликаомогућиојестварањеприроднеисто
ријекојајефункционисалапресвеганатемељуаналогије.
Са епистемолошким преломом, природна историја поста
је модерна биологија која се заснива на четири принципа
– хијерархији особина, функцији, дубини и паралелизму.6

4 ПојамахуманокористииПатришаМекормак(PatriciaMacCormack)и
одређујегакао„појамзасусретањеспољашњостиљудског...Ахумано
сеграничисаништакојеукључујесве.Онкористинашуживотињскост
на неврсни начин да нас подсети да постоје путеви бега од хумани
змаштоможеохрабритиетичкеодносе,несазнањем,фетишизацијом
или стварањемидејеживотиње, већ затоштокаданепостојиљудско
непостојинипосезањезаљудскимозначитељскимсистемима...Појам
‘ахуманог’јеапсолутноаболиционистичкоодбијањељудског”,MacCor
mack,P.Introducion,in:TheAnimalCatalyst:TowardsAhumanTheory,ed.
MacCormack,P.(2014)London:Bloomsbury,p.2.Појамахуманогкакав
развијамуовомрадуидејошидаљеодахуманог.Мекормакнесамода
одбијаљудсконегоодбијаиживотињско(имашинско),ауциљуразви
јањаонтополитикезадобасавремености.Другимречима,докМакор
макутапаонољудскоуоноживотињскоиприписујетомживотињском
онтолошкиприматнадљудским,дотлепојамахуманогуовомрадупре
вазилазииједноидругоуказујућинаактуелновиртуалнесистемекоји
омогућавајуипотомкапитализујутуразлику.

5 Фуко,М.нав.дело,стр.187.
6 Исто,стр.275–278.
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Модернабиологијатимеуспостављаијаснеграницеизме
ђуживогинеживог:„Органскопостајеоноштојеживот,а
живојеоноштопроизводи,растућииобнављајућисе;анор
ганскојенеживо,тојестоноштосенеразвијаиштосене
обнавља;онојенагранициживота–инертноинеплодно,
тојестсмрт”,7каоиграницеизмеђуљудскогинељудског–
„људипрестајудабудуназивани’људскимродом’ипочињу
дасеназивају’људскомврстом’”.8Настанак„људскеврсте“
нијебиосамопитањенаукеиизменањенихпарадигми,већ
јеимаосвојекоренеуполитичкимиекономскимпромена
макојесусеодигравалеу18.и19.веку.Речјеопромениса
казненог режима суверенана режимбиополитичког упра
вљања.Тапроменасе,измеђуосталог,огледалаустварању
модерногпојмастановништвадокмодернипојамчовека,из
теперспективе,постаје„ништадругодофигурастановни
штва”.9Човек,каобиополитичкатворевина,потом јепро
лазиокрозмногепроменеодкојихјекључнапроширивање
пољаљудског.

Оноштоназивам„проширенимпољемљудског”настајекао
последица постструктуралистичких (антихуманистичких)
преиспитивањаутемељеностисубјектаили,друкчијерече
но,проширенопољељудскогобухватапостхуманоитран
схуманокаоспецифичневидовепроблематизацијељудског
каоаутономногуодносупремане/живом.Питањехуманог
играницаизмеђучовекаинељудскогједнојеодбитнихпи
тањакојимасе,измеђуосталих,бавиоЖакДерида(Jacqu
esDerrida)разрађујућиметодологијудеконструкције.Тако
у интервјуу са Елизабет Рудинеско (Elizabeth Roudinesco)
кажеследеће:„’Питањеанималности’нијесамојошједно
питањеизмеђуосталих,наравно.Дугосамсматраодајеоно
кључнопосебиизбогсвојестратешкевредности;атакво
је јер,иакотешкоиенигматичнопосеби,онопредставља
играницунакојојсесвавеликапитањаоформљујуиодре
ђују,каоипојмовикојипокушавајударазграничеоношто
је ’својствено човеку’, суштину и будућност човечанства,
етику,политику,право,’људскаправа’,’злочинепротивчо
вечности’,’геноцид’итд.Кадгодсенештокао’животиња’
именује, најозбиљнија, најотпорнија, али и најнаивнија и
најсебичнија предубеђења превладају онимешто се нази
ва људска култура (и не само Западна култура); у сваком
случају, она превладавају филозофским дискурсом који је

7 Исто,стр.279.
8 Фуко,М.(2014)Безбедност,територија,становништво:Предавања
наКолеждеФрансу1977–1978,НовиСад:MediterranPublishing,стр.
93.

9 Исто,стр.97.
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биодоминантанвековима”.10Деридајепаргодинапреовог
разговораодржаоисеминаркојијеексплицитнопроблема
тизовао однос човека и животиње под насловом L’animal
que donc je suis.11 Упоредо са Деридиним интересовањем
запроблемодносачовекаиживотињекаобинарностикоју
требадеконструисати,осамдесетиханарочитодеведесетих
година20.веканастајеи,данасготовонепрегледно,поље
студијаживотиња,12којесеизразличитихперспектива(од
утилитаризмаПитераСингера/PeterSinger/доновоматери
јалистичкихфилозофијаБрајанаМасумија/BrianMassumi/)
бавиовимпитањем.13

Сдругестране,осамдесетихидеведесетихгодина20.века
јавља се потреба да се наново промисли однос човека и
технологије,нарочитосасвебржимразвиткомдигиталних
технологија и интернета који су данас свеприсутни.Дона
Харавејпосебнојеутицаланапромишљањеоодносимаиз
међутела,науке,родаитехнологијепишућиокиборгукао
фигури која обележава савремено доба.14 Киборг, као хи
бридорганскогимашинског,компликујеипреступастроге
поделеизмеђуприродеикултурекаквесууспостављенеу
ранијимфилозофскимикултуралнимдискурсима.Овали
нија филозофског и теоријског преиспитивања заснована
нафигурикиборгаодвелаједооногаштоседанасназива
трансхуманизмом, а који се дефинише као „увећањељуд
скихинтелектуалних,физичкихиемотивнихспособности,
уклањање болести и сувишнепатње и драматично проду
жење животног века. Овој мрежи заједничко је веровање
у инжењерисану еволуцију ’постљуди’, дефинисаних као

10Derrida, J. (2004) For What Tomorrow... A Dialogue, Stanford: Stanford
UniversityPress,pp.62–63.

11Derrida,J.(2006)L’animalquedonjesuis,Paris:Galilée.
12Алинесаможивотиња,већидругихживихбића.Тусенарочитоистиче

радМајклаМардера(MichaelMarder)ињеговафилозофијабиљногжи
вота.Cf.Marder,M.(2013)PlantThinking:APhilosophyofVegetalLife,
NewYork:ColumbiaUniversityPress.

13Нарочито бих издвојио следеће књиге које следе „континенталну”
теоријскофилозофскутрадицију:Wolfe,C.(2003)AnimalRites:Ameri
canCulture,theDiscourseofSpecies,andPosthumanistTheory,Chicago:
ChicagoUniversityPress;Wolfe,C.(2003)Zoontologies:TheQuestionof
theAnimal,Minneapolis:UniversityofMinnesotaPress;Calarco,M.(2008)
Zoographies:TheQuestionoftheAnimalfromHeideggertoDerrida,New
York:ColumbiaUniversityPress;Steeves,P.(1999)AnimalOthers:OnEt
hics,Ontology,andAnimalLife,Albany:StateUniversityofNewYorkPress;
Shukin, N. (2009)Animal Capital: Rendering Life in Biopolitical Times,
Minneapolis:UniversityofMinnesotaPress;McHugh,S.(2011)AnimalSto
ries:NarratingacrossSpeciesLines,Minneapolis:UniversityofMinnesota
Press.

14Видети:Haraway,D.(2007)WhenSpeciesMeet,Minneapolis:Universityof
MinnesotaPress.
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бића’чијеспособноститакорадикалнопревазилазеонеса
дашњихљудидавишенисунедвосмисленољудипонашим
садашњимстандардима”.15УтомсмислуКериВолф(Cary
Wolfe)трансхуманизамвидизаправокаоинтензификацију
хуманизмаисупротностпостхуманизмусобзиромнатода
јеречопревазилажењупачакиукидањуматеријалности
телаиутеловљеностикаотакве.16ПоВолфу,постхуманост
долази пре и после хуманизма и хуманости – пре у оном
погледудајечовекузглобљенкакоуономбиолошкомта
коиономтехнолошкомкојипретходеономљудскомикоје
гаодређују,послеуономпогледуда„постхуманизамиме
нујеисторијскитренутакукојемједецентрирањељудског
путемњегове увезаности у техничким, медицинским, ин
форматичкимиекономскиммрежамасветежеигнорисати,
историјскиразвојкојиуказујенанужностновихтеоријских
парадигми,новиначинмишљењакојидолазипослекулту
ралних репресија и фантазија, филозофских протокола и
избегавања,хуманизмакаоисторијскиспецифичногфено
мена”.17

Упоредосаовимкултуралним,теоријскимифилозофским
трансхуманимипостхуманимпроблематизацијамаодигра
вала се и промена са биополитичког устројства друштва
надруштвоконтроле.18Друштвоконтроле засновано јена
кретањима детериторијализације, односно на „модулацији
као самомењајућем калупу који се континуираномења из
једногтренуткаудруги,иликаоситочијамрежаварираод
једнетачкедодруге”.19Модулацијапроизводидивидуе,док
једруштвозаснованонадисциплиникаоначинууправља
њастановништвомпроизводилопојединце.Модулација,по
ДејвидуСавату(ДавидСават),поседујечетиримеханизама

15Garreau, J. (2005) Radical Evolution: The Promise and Peril of Enhan
cingOurMinds,OurBodies–andWhatItMeanstoBeHuman,NewYork:
RandomHouse,pp.231–232.

16Wolfe, C. (2010) What Is Posthumanism?,  Minneapolis: University of
MinesotaPress,p.XV

17Исто,pp.XV–XVI
18Постојеразличитипокушајиконцептуализовањановогстањаствариу

распонуодвеомаапстрактногисвеобухватногпојмасавременостипа
до нешто специфичнијих каошто су инфокапитализам, биокапитали
зам,некрокапитализам,киберфосилникапитализам,когнитивникапи
тализамитд.Овде сеодлучујем запојам аксиоматике капитализма (и
нештоужипојамдруштваконтроле),јераксиоматикакаопојамнудидо
вољноапстрактниоквирдаобухватисвеобликекапитализма,односно
свеконцепције савременогобликакапитализма.О аксиоматицикапи
тализмавидети:Deleuze,G.andGuattari,F.(2004)AThousandPlateaus,
London:Continuum,pp.509–522.

19Делез,Ж. Постскриптум о друштвима контроле, у:Преговори 1972–
1990,ур.Делез,Ж.(2010),Лозница:Карпос,стр.254.
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итосу:1)препознавањеобразаца(невишедисциплинаи
надзирање,већобрасциикодови),2)антиципацијаактивно
сти(контролаантиципираактивносткаодеогрупеуместо
приморавањапојединцадаусвајаодређенеформе),3)орга
низацијаантитеза(времејеудруштвимаконтролеконтину
умиистовременостнаспрамодељеногвременадисципли
нарнихдруштава),4)програмирањетокова(„докдисципли
на покушава да конструише и просторно уједини силе на
механичкиначин,модулацијапокушавапутемкалкулације
даантиципирапојавуобразацатоковаилиенергијеунутар
турбулентногсистема”).20Можемоуочитидаседивидуапу
теммодулацијеобликујекодовима,антиципацијомактивно
сти,организацијомконтинуума(времена)ипрограмирањем
токова.Можемо,дакле,уочитиданеманиречиоразлика
маизмеђуорганскогинеорганског,живогинеживог,људ
скогинељудског.Људскоинељудско сераспоређујуили,
боље,модулирајууконтинуумутокакојитребакодиратии,
натајначин,квантификоватирадиуклапањауаксиомати
кукапитализма.Другимречима,трансхуманоипостхумано
учествују,аипроизведенисууапстрактнојмашиниакси
оматикекапитализмаидруштвуконтролеса једнестране,
асадругеидаљезадржавајуодноспремаономељудском
иакоупроширеном смислу.Прецизније, иако је запроиз
водњувишкавредности–кванитификацијууоквируакси
оматикекапитализма–данасразликаизмеђучовека,живо
тиње,биљкеинеорганскогмањебитна,диференцијацијасе
идаљезадржавауправоради„освајањановихтериторија”
каоједногодаксиома.21Токомсвакеодредефиницијаоног
људскогсапроширивањемпољаљудскогуодносунаживо
тиње,биљкеинеорганскодолазидостварањановеобласти
подложне за производњу вишка вредности. Управо је већ
поменутикиборгодличнаилустрацијазаовупреплетеност
проширеногпољаљудскогиаксиоматике.Усусретучовека
и сила силицијума/дигиталног дошло је до стварања како
целокупненовеекономијенаглобалномнивоу,такоиства
рањановихформиживотаповезанихсаинтернетомувиду
разнихonline,алииofflineзаједницаитомеслично.

20Savat,D.Deleuze’sObjectile:FromDisciplinetoModulation,in:Deleuze
andNewTechnology,eds.Savat,D.andPoster,M.(2009)Edinburgh:Edin
burghUniversityPress,pp.52–53.

21Речјеоаксиомузасићења:„Капитализамјезбиљааксиоматскијерне
поседујеникаквезаконеосимонихиманентних.Хтеобидаверујемода
сеонсуочавасаграницамауниверзума,крајњимграницамаресурсаи
енергије.Алисвесачимсеонсуочавајесувластитегранице(саперио
дичномдепрецијацијомпостојећегкапитала);свештоодбијаилиизме
штајесуњеговевластитегранице(формирањеновогкапиталауновим
индустријамасависокимпрофитом)”,Deleuze,G.andGuattari,F.нав.
дело,стр.511.
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С обзиром на то да и постхумано и трансхумано и даље
остају„сувишељудски”,асамимтимухваћениуапстракт
нумашину аксиоматике капитализма и друштво контроле
каосавременогобликабиополитике,потребнојенаћидруге
теоријске путеве ради утемељења критике како капитали
зматакоипроширеногпољаљудскогкојеонствара.Тајпут
проналазимукретањука„ономепослечовека”или,речју,
ахуманом.Постојебардваначинадасеоноахуманоконцеп
туализује.ЈеданодњихзаснованјенаДелезовојонтологији
како ју је развијаоуРазлициипонављању и саФеликсом
Гатаријем (FélixGuattari) уХиљадуплатоа, аначијем су
сетрагупотомразвилемногобројненовоматеријалистичке
теоријеифилозофије.Другиначинбиобизаснованната
козваним спекулативнореалистичкимфилозофијама, наро
читонафилозофијиКентенаМејасуа(QuentinMeillasoux).22

ОноахуманокодДелезаналазисенанивоуоногаштоон
називапасивним синтезама.Наиме, уРазлици и понавља
њуДелезправиразликуизмеђунивоаактивнихсинтезаи
нивоапасивнихсинтеза.Нивоактивнихсинтезасастојисе
одпамћења,разумаиаперцепције,односноодрефлексивне
прошлостипредставе,рефлексивнебудућностипредивђања
каоопштостиразумаисубјектасложеногделањакаоапер
цепције(речју,кантовскисубјект).Кључнојетодаовајниво
испостављајединственогсубјектапредставенакомесепо
томтемељесвеодредбеоногаљудскогчакиупроширеном
виду.Нивопасивнихсинтеза,пак, (раз)утемељенјенара
злициуинтензитетима.Прецизније,речјеоконтракција
маживесадашњости,ретенцијаманепосреднепрошлости
(тамо где смо имали рефлексивну прошлост представе) и
антиципацијаманепосреднебудућности(тамогдесмоима
лирефлексивнубудућностпредвиђањаиопштостразума).
Уместоаперцепције,којапружанужнојединствосубјекту,
нанивоупасивнихсинтезајединојемогућеговоритиолар
валнимсопствимакојенечиненикаквојединство.Пишући
опрвојпасивнојсинтезикојапроизводи„живусадашњост”,
Делез каже да „она нужно образује садашњост извесног
трајања,садашњосткојасеисцрпљујеикојапролази,која
јепроменљивасобзиромнаврсте,индивидуе,организмеи

22Ове две велике струје у савременој теорији и филозофији разликују
се, грубо речено, у два битнамомента.Док су новоматеријалистичке
филозофијеи теорије усредсређененапостајањеииманенцију, дотле
су спекулативнореалистичке филозофије и теорије усредсређене на
бивствујућаитрансценденцију.Збогтогаихнекизовуионтологијама
оријентисанимнапроцес(овепрве),ионтологијамаоријентисанимна
објект(оведруге).Видети:Garcia,T.(2014)FormandObject:ATreatise
onThings,Edinburgh:EdinburghUniversityPress,pp.8–13.
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деловеорганизмакојисеразматрају”.23Ијош:„Алиупо
реткуконститутивнепасивностиопажајнесинтезеупућују
наорганскесинтезе…Сачињенисмоодводе,одземље,од
светлостииконтрахованогваздуха,несамопренегоштоих
препознамо,односнопредставимо,већипренегоштоих
осетимо. У својим рецептивним и перцептивним елемен
тима,алииуунутрашњиммекиморганимателеснедупље,
свакијеорганизамзбирконтракција,задржавањаиочеки
вања…Потребноје,дакле,даразлучимонесамоформепо
нављањауодносунапасивнусинтезу,већинивоепасивних
синтеза,икомбинацијетихнивоамеђусобом,икомбинаци
јетихнивоасаактивнимсинтезама”.24Дакле,несамодаје
свакиорганизамсачињенодпасивнихсинтеза,пачакиде
ловиједногистогорганизма,већсутоисвеврстеииндиви
дуе.БитниувидовогделаРазликеипонављањалежиутоме
што контракција, ретенција и антиципација нису својства
искључивоживихбића(јошмањеискључивосубјектакон
ституисаногнанивоуактивнихсинтеза),већсуовепасивне
синтезе оношто конституише свако бивствујуће као бив
ствујуће,односнопостајањеуцелини.Другимречима,па
сивнесинтезепревазилазечакипроширенопољељудског
иобухватајуцелокупнипроцеспостајањакојисеодвијана
равни апсолутне иманенције коју сачињавају контракције
ларвалнихсопстава.

Наовајувидупогледуиманенцијеларвалнихсопставако
ја контрахују, задржавају и антиципирају интензитете на
слањајусе„слојевање”иапстрактнаонтологијаизХиљаду
платоа.Системслојеваобухватабартриглавнаслојаито
сунеоргански, органскии алопластички.Неоргански слој
састојисеодмолекуларногимоларногнивоа,односноод
оформљенематеријеифункционалнеструктуре.Органски
слојјекомплекснијитепоредтогаштосесастојиодорган
скихједињењаиорганскихсистемакојисачињавајуоргани
зме,поседујеиепислојипараслој.Епислојорганскогслоја
тичесеодносаито:1)измеђуспољашњегокружењаиуну
трашњихелемената,2)измеђуелеменатаиједињења,3)из
међуједињењаисусптанци,4)измеђусупстанцисадржаја
исупстанциизраза.Параслојорганскогслојауспостављасе
каоспособносторганскогдаделаидасенањегаделујеи
тоувишевидова:1)добављањеизвораенергије,2)перцеп
ција,3)реакција.Алопластичкислојобухватаинеоргански
и органски слој, али поседује и властите специфичности.
Алопластичкислојналазисенаразинидруштва (односно

23Делез,Ж. (2001)Разликаипонављање, Београд:Федон, стр. 135,мој
курзив.

24Исто,стр.127–128,мојкурзив.
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друштвене машине, социјуса), те се као такав састоји од
машинскогсклопатела(органскихинеорганских)иколек
тивног склопа исказивања (режима знакова и друштвених
институција).25

Но,тонијесве.Неоргански,органскииалопластичкисло
јевисасвимњиховимнивоимаимеђусобнимодносимаде
ловисуоногактуелног,апоредактуелногДелезиГатари
постављајујошједаннивоуцелокупномпроцесупостајања
–оновиртуално.Измеђуактуелногивиртуалног,условно
речено,налазисеоноинтензивнокоје сачињавају терито
ријалнисклоповипроизведенипутемрефрена,односнопо
нављања.Титериторијалнисклопови,пак,обухватајуиак
туелнудимензијупостајањасасвимњенимслојевима,али
поседујуивиртуалнудимензијукојаимомогућавапостаја
ње.Виртуалнокаотаквојераванконзистенције,26којасеод
ређујекаоапстрактнамашина„којасесастојиоднеоформ
љенихматеријаинеформалнихфункција.Свакаапстрактна
машинајеконсолидованиагрегатматеријафункција(филум
идијаграм)”.27Поредапстрактнихмашинакојетворераван
конзистенције,постојеиапстрактнемашинестратификаци
јеилислојевањакојеобавијајураванконзистенције(икоје
твореактуелнустранупостајања),затимпостојеапстрактне
машине наткодирањаили аксиоматике (капитализма), које
тотализујуихомогенизују(заразликуодапстрактнемаши
неравниконзистенције)инакрају: „Свакамашина јепо
везанасадругимапстрактниммашинаманесамозатошто
суоненераскидивополитичке,економске,научне,уметнич
ке,еколошке,космичке–перцептивне,афективне,активне,
мислеће,физичкеисемиотичке–већ затоштосуњихови
различити типови онолико преплетени колико су њихове
операцијеконвергентне.Механосфера”.28

Садаможемода видимона којиначинчакнипроширено
пољељудскогнеможедабудеоперативнипојамуонтопо
литичкојкритицисавремености.Почевод„најнижег”нивоа
контракција,ретенцијаиантиципацијаинтензитета,преко

25За систематични приказ у виду табеле видети: Bonta,M. and Protevi,
J. (2004)Deleuze andGeophilosophy:AGude andGlossary, Edinburgh:
EdinburghUniversityPress,p.152.

26Разванконзистенцијеповезујехетерогенеелементе„хексеитете,дога
ђаје,нетелеснетрансформацијекојесеапрехендирајупосеби,номадске
суштине,нејаснеалиригорозне;континуумеинтензитетаиликонти
нуалневаријацијекојепревазилазеконстантеиваријабле;постајања,
којанепоседујуниврхунацнисубјектвећсепривлачемеђусобноузоне
близинеилинеодлучивости;глаткепросторенасталеизизбразданих
простора”,Deleuze,G.andGuattari,F.нав.дело,стр.558.

27Исто,стр.562.
28Исто,стр.566.
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актуелних слојева па до виртуалних апстрактних машина
којетворемеханосферу,можемоуочитидасенигденепо
стављапитањељудскемоћиделања,тесамимтимсениод
носљудскогинељудскогнепроблематизује.Асветозато
штотипојмовииодносинисудовољноапстрактнидабиоб
ухватилисложеностмеханосфересастављенеодапстракт
нихмашинаиодносаизмеђуапстрактнихмашина.Другим
речима,дијалектикаљудскогинељудскогнедовољнаједа
биадекватнозахватилацелокупнипроцеспостајањакаоон
тополитичкипроблем.Инесамода јенедовољна,него је
ипроизводапстрактнихмашина.Аонтополитичкијепро
блем управо зато што апстрактне машине конзистенције,
слојевањаинаткодирањаподразумевајупостајањеуцели
ни,скупасапреплетеношћуекономскополитичкихинеор
ганскоорганскихматеријалнихдимензија актуелновирту
алног.Речју,актуелновиртуалнамеханосферакаоскупсвих
апстрактнихмашинаињиховихмеђусобниходносапостаје
ипостојипре/послечовекаитворикакоонољудскотакои
ононељудскокаоисвењиховемогућеодносе.

Други приступ ахуманом јесте спекулативнореалистички.
ТунарочитонаумуимамМејасуа.Мејасуполазиодкрити
кеоногаштоонназивакорелационизмом.Корелационизам,
пак,дефинишекаосвакуструјумишљењакојаследиидеју
„искључивања сваке тврдње да јемогуће разматрати под
ручја субјективности и објективности независно једно од
другог.Несамодатребарећидаминикаднедокучујемо
објект ’по себи’, засебно одњеговог односа са субјектом,
неготребатврдитииданикаднедокучујемосубјекткоји
није увијеквећ у односу са објектом”.29Насупрот корела
ционизмуМејасупостављаспекулативниматеријализам„за
којијеапсолутнареалностизвјестантипентитетабезми
шљења,мора да тврдии дамишљењеније нужно (нешто
може бити без мишљења) и да мишљење може да мисли
оночегаморабитикаднемамишљења”.30Кључнипојмови
Мејасуовогспекулативногматеријализмасуанцестралност,
архифосил и хиперХаос. Анцестралност означава „сваку
реалносткојапретходипојавиљудскеврсте–иличакко
јапретходисвакомпознатомобликуживотанаЗемљи”.31С

29Мејасу,К.(2014)Послијеконачности:Огледонужностиконтингенци
је,Никшић:ДруштвофилософаЦрнеГоре,стр.16.Мејасуиздвајаслаб
ијаккорелационизамкаодвавидатогприступаодносуизмеђусубјекта
иобјекта.ТипичнипредставницисуИмануелКант(ImmanuelKant)и
МартинХајдегер(MartinHeidegger),али,наовајилионајначин,неки
обликкорелационизмајецелокупнафилозофија(итеорија)послеКанта
(осимАленаБадјуа/AlainBadiou/).

30Исто,стр.44.
31Исто,стр.22.
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тимускладу,архифосилдефинишесекао„несамоматери
јекојеуказујунатраговепрошлогживота, сходноправом
смислутермина’фосил’,негоматеријекојеуказујунапо
стојањеанцестралнереалностиилидогађајакојипретходи
животунаЗемљи”.32Собзиромнатодајемишљењеспеку
лативноондакадаимаприступапсолутном,адасеапсолут
одређујекао„бићечијејераздвајање(изворнисмисаооног
absolutus)иодвојеностодмишљењатакводанамсепред
стављакаонерелативно,исамимтимустањудапостоји
–постојалимиилине”,33изтогаследидамишљењеморада
имаприступономапсолутномпосеби,алитаквомапсолут
номпосебикојенезависиодмишљењаиодсубјекта.Али,
сдругестране,требабитипажљивинеапсолутизоватиод
ређенобивствујућекаоштосудухилиживот(јертоводи
уидеализам),каонирелацију(јертоводиукорелациони
зам).Оноштосеапсолутизујејестефактицитетанцестрал
ностииархифосила,односноапсолутизујесесâмпринцип
који допушта корелационизму да искључи апсолутизујуће
мишљење.34

Апсолутизацијафактицитетанијеметафизичкаиздвараз
лога.Први лежи у томешто се не апсолутизује одређено
бивствујућејерјеапсолутнемогућностнужностиодређеног
бивствујућег.Други,пак,затоштоапсолутизацијафактици
тетаукидапринципдовољногразлога(постојинужанраз
логзаштонештојестетаквоанедругачије)иуводиприн
цип неразлога који гласи да „ништа нема разлога да буде
илидаостанетаквокаквојесте;свеморабезразлогамоћи
дане будеи/илимоћида буде другачије од оногашто је
сте”.35Другимречима,Мејасууказујенаапсолутнунужност
ненужности свега бивствујућег: „Апсолутно нема крајњег
Разлога –нимисливогнинемисливог.Немаништаиспод
илисонестранеиспољененеоправданостидатог–ништа
осимбезграничне,незаконитемоћињеговогуништења,по
јављивања,очувања”.36Таненужностсвегабивствујућегкао
одсустворазлогаотварапуткаСпољаизванодносамишље
њаибивствујућег/бивствовања.Заправо,тоСпоља,собзи
ромнаодсустворазлога,апсолутнојеиндиферентнопрема
мишљењукаотаквомињегаМејасуназивахиперХаосом.
ХиперХаосзаМејасуаје„нештонеосјетљиво,способнода
уништии ствари и свјетове; способно да изроди страшне
нелогичности;способноданикадништанечини;способно

32Исто.
33Исто,стр.34.
34Исто,стр.62,курзивуоригиналу.
35Исто,стр.73.
36Исто,стр.76.
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даостварисвеснове,алиисвекошмаре;способнозабур
неинасумичнепромјенеили,обрнуто,способнодаствори
непокретни универзум…Свемоћ без доброте имудрости,
неспособнадамишљењујемчиистинитостњеговихразли
читихидеја.ТојенештопопутВремена,алиВременакоје
јенепојмљивозафизику–јерјеустањудабезузрокаили
разлога,уништисвакифизичкизакон–каоизаметафизи
ку–јерјеустањудауништисвакиодређениентитет,било
дајетобогилиБог.Тонијехераклитовсковријеме,јероно
нијевјечнизаконнастајања,неговјечноинезаконитомогу
ћенастајањесвакогзакона.ТојеВријемекојејеустањуда
уништичакинастајањесебечинећидаседесе,мождазау
вијек,Покретност,НепокретностиСмрт”.37Саоваквогап
солутаМејасупрелазина„изведени”апсолуткојисеогледа
уматематици.Наиме,каконеможемопретпоставитидаје
Универзум целина или да то није (услед принципа нераз
логахиперХаоса), јединипутзамишљењеовеапсолутне
контингенцијејестематематичкатеоријаскуповакакојује
прерадиоАленБадју.38Итимедолазимодооногахуманог
уовомвидуспекулативнореалистичкефилозофије.Ахума
нојехиперХаоскаонемисливосттоталитетабивствовања,
апсолутнанеразложностсвегабивствујућег,алитаквадасу
нањојзаснованеанцестралностиархифосилкојууказујуна
светпреибезчовека.

Уовомрадусамприказаодвапутадоахуманог–једанна
трагуДелезовеиГатаријевефилозофије(којајеутицалана
настанакновогматеријализма),идругинатрагуМејасуове
филозофије(којајеутицалананастанакспекулативногреа
лизма).Оведвеструјесуунепрестанојнапетости,каошто
семожевидетиизМејасуове(иБадјуове)критикеДелеза.39
Једна од занимљивијих линија промишљања сличности и
разлика између њих била би различита употреба матема
тикеиодноспојмоваиманенцијеитрансценденцијеизте
перспективе.ДокДелезкористидиференцијалнирачунра
диизградњечистеиманентистичкефилозофије,дотлеБадју
користи теорију скупова и заговара трансцендентност до
гађаја.Но,иакопостојемногеразликеисасвимоправдани
разлозизањих,уовомрадупокушаосамдапокажемдаим
јециљисто–кретањекаономеСпоља,којеовденазивам

37Исто,стр.77–78.
38Исто,стр.124–129.
39Занештодужурасправуоразликама (исличностима)измеђуоведве

струјевидети:Filipović,A.(2015)FromTranscendentalIdealismtoTran
scendentalEmpiricismandBeyond:Kant,DeleuzeandFlatOntologyofthe
Art,SAJ:SerbianArchitecturalJournal7:2,р.147–156.
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ахумано,зарадизналажењанекаквеонтологије(иполитике)
којабиодговориланаизазовесавремености.
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ONTOPOLITICSOFTHEAHUMAN:
FROM(THEEXPANDEDFIELD)OFTHEHUMAN

TOAFTERTHEHUMAN

Abstract

Writingaboutthearcheologyofhumansciences,Foucaulthasshown
thatthemodernconceptofthehumanisadiscursiveefect,andthatit
can easily disappear once the configurationof power/knowledgehas
changed.ContemporaryageisalsocalledtheAnthropocenetheage
inwhichtheEarthisirrevocablymarkedbyhumanactivities,andfor
exactlythatreasonitisnecessarytotheoreticallyandcriticallyrethink
thediscursiveefectcalled“thehuman“.Inthispaper,Iwillshowthatit
isnecessarytotheorizethatwhichis“afterthehuman“–theahuman–
inordertodevelopanimageoftheworldwithoutthehuman,whichcan
serveasanontologicalandpoliticalframeworkforthinkinganddoing
intheageofcontemporaneity.Thetheoryoftheahumanwouldserve
inthatregardasacorrectivetothemultiplicityofconceptionswhich
developedascritiquesofthesubject–antihumanism,posthumanism,
transhumanismandother–whichwerestillbasedonacertain,although

expandedimage,ofthehuman.

Keywords:ahuman,posthuman,transhuman,human,subject,
contemporaneity,ontopolitics
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