
283

Институтзафилозофијуидруштвенутеорију,Београд

DOI10.5937/kultura1754283K
УДК165.62

оригиналаннаучнирад

ПОГЛЕДДРУГОГИ
САМОСАЗНАЊЕ:ЖИВОТИЊЕ

КАОПРОВОКАЦИЈА
Сажетак: Овај чла нак те ма ти зу је про во ка ци ју ко ју су животињe 
упу ти ле ми шље њу. Исто риј ска и фе но ме но ло шка ре кон струк ци ја 
ње ног зна ча ја ука зу је на дра го це ни под сти цај ко ји су оне пред ста
вља ле за уви ђа ње је дин ства и раз ли ке жи вот них об ли ка, за при
зна ње епи сте мич ких огра ни че ња, за осло ба ђа ње од ан тро по цен
трич ке пред ра су де, за ар ти ку ла ци ју ег зи стен ци јал не си ту а ци је 
и за про ни ца ње у ху ма ни стич ке по ли ти ке дис кри ми на ци је. У за
кључ ку се су ге ри ше да се огре ше ње за пад не ра ци о нал но сти о све 
што ни је мо гла да под ве де под сво ју пре тен зи ју на уни вер зал ну 
ме ро дав ност ис ку пљу је тек кри тич ким, об зир ним и од го вор ним 
по сту па њем пре ма дис кур зив ној и фак тич кој не рас по ло жи во сти 
оног Дру гог ко је за сту па ју (и) жи во ти ње.

Кључнеречи: жи во ти ња, фи ло зо фи ја, са зна ње, ћу та ње, мо рал, 
Дру го

Про дор но ћу та ње

ЈедантекстЖакаДериде (JacquesDerrida)почињесликом
„обичне”мачке која у тишини буљиуњега – голог.Пред
тимпогледомживотињеДеридасетемељнијенегоштофи
лозофскитрадиционалвећритуалноналажепитакојеон.
Каодајепосрамљенпредмачкомзатоштојего,алитакође
посрамљензатоштосесрами. Једанрефлектованисраму
чијемјеоптичкомсредиштуголотиња:гојекаоживотиња,а
управотонеможебитислучај,управоживотињенисуголе
јернезнајузасвојуголотињу.Оне,наиме,немајусвесто
својојголотињи,паонданиодобруизлуиосвимонимсвој
ствима(говор,разум,историја,смех,туга,техника)којанас
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изтог једногтемељног–облачења,одевањакаоскривања
збогстидаоднагости–наводноразликујуодживотиња.

Испредмачкекојаме гледа голог, далићубитипосра
мљенкаоживотињакојавишенемаосећајголотиње?Или
насупроттоме,каочовеккоји задржаваосећај своје го
лотиње?Косамондаја?Штајетоштосамја?Когаово
требапитатиаконеДругог?Имождасамумачку?1

„Алиживотињенепостављајупитања.Онећуте”,рећиће
нешторанијеБодријар(Baudrillard),додушерадијеимајући
увидуоне„бестијалне”животиње.2Њиховасудбинауказује
дајепутањакојусупрешлеистакаоцивилизацијскапутања
којусупрешлилудилоилидетињство,сексилицрнаштво.
Усвимтимслучајевимаречјеологицидискриминације,а
ондаповратноологициреверзије,ореваншунасиљакоје
„целокупнодруштвонакрајупостројавапремааксиомима
лудила,детињства,сексуалностииинфериорностираса”.И
животиње су такопрошлекроз један „непрекиднипроцес
присвајањапутемистребљења,којесесастојиутомедасе
врстеликвидирају,азатимнатерајудаговоре,дапрођукроз
признање свог нестанка”. Према властитом обавезујућем
моделскомначелудаништанесмеизмаћицарствусмисла,
умјепредискушењимамогаодасачуваобразјединотако
штоби,узлудаке,мртве,децу,дивљаке,коначноиживоти
њеотргнуоодћутањаидоделиоимсмисао–иаконамоне
ништанеговореииако(ни)оњимазаправоништанезнамо.

Требанатератиживотињедакажуданисуживотиње,да
бестијалност, дивљачност, са оном неразумљивошћу и
радикалном страношћу коју то својство подразумева за
умнепостоји,негосе,напротив,најбестијалнија,најне
обичнија,најабнормалнијапонашањаунауцитумачекао
физиолошкимеханизми,можданевезеитакодаље.Ужи
вотињаматребаубитиживотињскоињеговпринципне
сигурности.3

Принципнесигурностикојимонеоптерећујучовека–упра
во јечињеницаданеговоре.Каодасу јединоонеумакле
свету крупних речи, присилног признања и говора; као
да су још јединоонеосталенеме, удаљене, недохватнеи,
истовремено и парадоксално, присне. Бодријар верује да
текпроблемњиховогћутања,анееколошкипроблемњи
ховог опстанка, алармантно угрожава нашу „организацију

1 Derrida,J.(2002)TheAnimalthatThereforeIam(MoretoFollow),Cri ti cal 
In qu iry29,p.370.

2 Bodrijar,Ž.(1991)Si mu la kru mi i si mu la ci ja,NoviSad:Svetovi,str.59.
3 Исто,стр.59.
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смисла”.Истокаоштојенекадациљбиоизвлачењепризна
њаоверскомубеђењу,такојесадациљизвлачење„научног
признања”одживотиња.Уњиховом„разумевању”несме
даседопустиуправооноживотињско,бестијално,каооно
неразумљиво,дивље,којеживотињеидаљеоваплоћујусво
јимћутањем.

Разуме се, терају их да проговоре, и то на све начине,
нималоневине.Убаснамасуизговаралечовековморал
нидискурс.Подржалесуструктуралнидискурстеорије
о тотемизму.Сваког дана изговарају своју „објективну”
поруку–анатомску,физиолошку,генетичку–улабора
торијама.Служилесунаизменцекаометафоразаврлине
и за пороке, као енергетски и еколошкимодел, каоме
ханичкииформалнимоделубионици,каофантазматич
кирегистарзанесвеснои,упоследњевреме,каомодел
апсолутнедетериторијализацијежељеуДелезовомпојму
„постајањаживотињом”.Усвемутоме,каометафора,ку
нић,модел,алегорија(укључујућитуињиховупрехрам
бену„употребнувредност”)животињесеједваоглашава
ју.Нигдестварнонеговоре,дајусамоонеодговорекоји
сеодњихтраже.Тојењиховначиндахумановратењего
вимциркуларнимкодовима,изакојихнасњиховоћутање
анализира.4

Тојеначиннакојисеживотиње,послеискључења,свете.
Онезаистадоводеупитањевалидностсвихнашихконце
пата,„онаквихкаквиданаснамауправљајучинећинасосо
беним”. Бодријар заговара управо такав расплет, односно
такавњеговизостанак у виду једне кардиналне запитано
сти.Прво,признањедаминаживотиње,мањкавезајезик,
пројектујемонашефантазме,даихинсценирамо,аданам
оне,последиктатуресвести,остајунеразумљивеиподре
жимомнесвесног.Потом,одбијањедаихсиломподвргнемо
пореткунашихутешитељскихзнањаиопозивинвестирања
уњихнашеносталгије заномадскомдетериторијализаци
јомиеруптивнимослобођењемприроде.Утрећемкораку,
оне онда тек могу да нам открију „смисао или несмисао
њиховогћутања”.5

ПогледДеридинемачке, нималобестијалне аипакутоли
ковишепретеће,урегиструједнетакорећиинтимностико
јанасипакупућујенанедогледнуудаљеност, хоћеданас
подсетинатоштојетеоријасметнуласума:дамачкадо
пуштадабудевиђена,алиидаонаможеданасгледа.Де
ридапризнаједагаништанијеувећојмери„натерало”да

4 Исто,стр.58.
5 Исто,стр.6163.
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мислионо„апсолутноДруго”одосматрачницетемачке,од
те драматичне сцене када јепотпунадругост оногДругог
којегзовеможивотињомдеранжиранањеном,похомологи
ји„животасамог”,ипакблискошћунашемпостојању.

Омачкинојтачкигледањазнамосвашта.Ноћнивидмачке
шестпутајепрецизнијиодвидачовека.Мачјеочисупри
лагођенијенамракодривалаипленаулову,којипревасход
нопредузимаусвитањеисутон.Мрежњачамачјегокаима
далековећуконцентрацију„штапића”,фоторецепторакоји
сузадуженизаслабосветло,него„чуњића”,фоторецептора
којипримајујаркосветло,апритомсутиштапићиконцен
трисаниводоравнопрекосредиштарожњаче,памачкалако
уочаваизненаднепокретесастране.Ценасеплаћаумонети
небашслепилазабоје,алинераспознавањабојаонакодо
брокаодругеживотињекојесуактивнетокомдана.Осим
тога,ta pe tum lu ci dum,„слојрефлективнихстаница”којесе
налазе изамрежњаче окамачке, рефлектује улазно светло
крозштапиће,амачјезеницеконтролише„свестранидво
струкимишић”,збогчегаонемогудасесузенавеличину
карактеристичногвертикалног„прореза”или,кадајетама,
толикодасераширедабезмалоиспунеочнејабучицеина
тајначиномогућедаштовишерасположивогсветладоспе
домрежњаче.6

Аопет,штабисмотачносасвимтим(са)знањем?Унамери
давратина епистемолошкусцену једануњој већ забoра
вљенилик–здравразум–УмбертоЕко(UmbertoEco)упра
вонебида„забаданосуцрнекутије”иследиувеликопри
сутанобичајувођења„толикихмачака,пасаимишева”уиз
лагањеначинанакојиперципирамоилиименујемообјекте;
небидаанализира„изразепопутнатепихусеналазимачка,
илидапроверавашта тораденашинеуроникада видимо
мачкунатепиху(адатекнепричамоотомештараденеу
ронимачкекадавидинасдаседимонатепиху)”.7Оштрица
овог запажањаусмерена је противинфлацијеживотињау
актуелној литератури окупљеној око физикалистичког од
говоранапроблемфилозофиједуха.Једанисторијскиили
метафоролошкиодговориуслучајукојипровоцира„Дери
дина”мачка,мождабиимаовишеизгледанауспех,асваје
приликадабисеисампроблеммогаоредефинисати.

6 Davidson,C.(2012)Mo ja mač ka: pri ruč nik. Sve o bu hva tan vo dič za zdra vu, 
sret nu i do bro od go je nu mač ku,Zagreb:Znanje,стр.2223.

7 Eko,U.(2000)Kant i klju nar,Beograd:Paideia,стр.221.
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Ети ка гле да ња

Делез(Deleuze)иГатари(Guattari)разликујутриврстежи
вотиња; прецизније, три различита начина на које се оне
„интегришуупородичнеинституције,државнеапаратуреи
ратнемашине”;односно,читаветриполитике„постајања
животињом”. Прву групацију чине „едипалне животиње”,
сентиментализоване индивидуалне животиње, породични
љубимци с властитом историјом, као када се каже „моја”
мачкаили„мој”пас.Зањихауторинемајумногоразумева
ња:„свакокомеседопадајумачкеилипсијебудала”.Тосу
животињекојепозивајунарегресијуиувлачеунарцистич
куконтемплацију.„Државнеживотиње”сепактретирајуу
митовимаобожанствима,такодасеизњихизлучујусерије
илиструктуре,архетиповиилимодели.Онеимајукаракте
ристикеилисвојстваиградеродикласификацију.Најзадсу
туионенајдалекосежније,„демонскеживотиње”,афектив
неживотиње које формирају чопор, вишеструкост, поста
јање,популацију,причу...–ипоричупрведвеформације.8

Деридина„тематизација”његовемачкебидодушедаизбег
неинструментализацијуДругогали,користећијекаоокидач
засагледавањепроблеманашегодносапремаиндивидуал
нимживотињама,мождазаистаигранакартусентимента
лизмазакућнељубимцеи,утолико,захтевамакарједнудо
пуноувидуоногаштобиКорсгардова(Korsgaard)назвала
„еколошком”димензијомодносаљудскеврстесдругимвр
стама.9Иначебиодговорнаизазов„нељудскихживотиња”
могаоостати аисторичани,истовремено, одвећ заводљив,
одвећрекламнимпримеромсугерисан.ТојепримедбаДеј
видаВуда (DavidWood),којиуказуједаразумевањеситу
ације Деридине ословљености погледом мачке потребује,
сједнестране,некаупућивањанапрактичкуисторијукоја
трансформишенашодноспремаодређенимживотињским
врстама,асдругестране,податкеоизвесним„позадинским
условима”којиодређујутуситуацију:„Нијејасно,напри
мер,далиовостворењерадиикакавпосаонаДеридином
газдинству,далијеонаједнаобожаванапринцеза–укратко,
какавживотонаима”.10

8 Упоредити:Delez,Ž.iGatari,F.(1990)An tiEdip: Ka pi ta li zam i shi zo fre
ni ja,SremskiKarlovci:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.156
162.

9 Korsgaard,C.M.FacingtheAnimalYouSeeintheMirror,24.April2007.,
23. May 2008., http://www.hcs.harvard.edu?~hrp/lecture/facing_animals
korsgaard.pdf.

10Wood,D.ThinkingWithCats, in:Ani mal Phi lo sophy: Es sen tial Re a dings 
in Con ti nen tal Tho ught, eds.Calarco,MandAtterton,P. (2004),London:
Continuum,p.134.
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Насупрот виђењу животиња као дивљих извора хране за
ловце или корисних помагала за земљораднике, историја
кућнихљубимацакојасевезујезаразвојдомауправоомогу
ћуједасњималакосаосећамоиутоликоолакшавапроблем
– који ипак остаје на снази.Проблем, наиме, није у томе
даседиректно,„безпревода”,проширионосаосећањекоје
имамозадругељуденадругесисаре.Нашаспособностда
уважимодругеизгледадауопштеинијеантропоцентричка,
већ„сисароцентричкаилибиоцентричка”пројекција.Мине
осећамо,например,физичкиболкаољудинегокао,Хусер
ловом(Husserl)синтагмом,„анимираниорганизми”.11Али
уместоданаспатњаипонижењедругих, какоинструише
Рорти (Rorty), као „нејезички бол повезују са зверима ко
јенемајујезик”,идаљесесолидаришемосњимапомери
сличностиснама,незграпноформулишућиамбицијудасе
таквонашепоступањејошиидентификујес„хуманошћу”.12

Мождајестварутомедаморамодапокушамоданедо
зволимо нашој моралној имагинацији да се заврши са
онимстворењимакојасечинидафункционишукаоми.
Идаустановимодаетикапочињетектамогдесеочити
континуитетисламају.Нетребадабуденужнодасебуде
крзнен(каомачка)дабисезадобиоморалнистатус.Мач
ка је егземпларни објект саосећања – експресиван, зго
данзатетошење,топлокрвнисисар.Постојесклоништа
замачкеумногимделовимасвета.Књигеомачкамасу
издавачкихитови.Мождаможемодапредложимоуместо
тогаједнуобјективнусаосећајносткојапокушава,коли
којегодмогуће,данебудеограниченанашомактуелном
способношћу за саучешћеи да препозна да нас „живот
сам”ословљаваусвакомсвомвиду.13

УсвајањеовогВудовогпредлогаудругојпотенцијибионда
значилода,акотеоријаморалаијестељудскапривилегија,
људинисујединикојиимају„моралнуилипротоморалну
отвореностпремасвету”.Саманашаморалнатеоријавише
не би смела да буде одозго надоле хијерархизована имо
нистичка, не би смела да моралне феномене редукује на
један универзално применљив први принцип или есенци
јалникритеријум–биоонкантовскадобравоља,утилита
ристичкепоследице,егоистичкивластитиинтересиликон
трактуалистичкизаједничкиспоразум.Тектакавкросврсни

11Husserl,E.(1973)Zur Phänomenologie der Intersubjektivität,TheHague:
MartinusNijhoff,S.79.

12Видети:Rorty,R.(1989)Ob jec ti vity, Re la ti vism, and Truth: Phi lo sop hi cal 
Pa pers I, Cambridge:CambridgeUniversityPress;Rorty,R.(1995)Kon tin
gen ci ja, iro ni ja i so li dar nost,Zagreb:Naprijed.

13Wood,D.nav.delo,str.141.
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моралниплурализам„животасамог”биобигарантодрица
ња од последњег остатка оног антропоцентризмафилозо
фијекоји јеинтринсичнувредностиморалнистатуспри
давао јединољудском бићу и запречавао нашу „природну
и спонтану отвореност према неантропоцентричким до
бримаивредностима”,према„достојанствуиинтегритету
нељудскихживотиња”.14Јер,згодносроченомкрилатицом
Чарлса Брауна (Charles Brown), оне „сасведоче свету”.15
Итимсасветосведочењемодузимајумождапоследњуод
ступницуономвиђењукојеје,чакикадајесмералодабу
десонестране„хуманизма”ињеговихдискриминативних
консеквенци,ипакзадржавалозачовекаједанпосебанине
упоредивоповлашћенположај.

Тадугахуманистичкатрадицијапоказаласетемељноине
излечивоконфронтираномсанималношћу:презрелајежи
вотињунебилионафункционисалакаосабластзастрашу
јућенехуманостииопасивалаграницечовештва.Згрожени
парадоксима(не)одрживостионерационалностикојасена
тајначинскладномогласпојитисхолокаустом,нањеном
крајуАдорно(Adorno)иХоркхајмер(Horkheimer)налазеда
јепотиснутасличностљудскогродаиживотињасадауслов
могућности разумевања и нас иДругих.Досад, управо је
супротнобиослучај,управојеважилаједначинапремако
јој је негативно артикулисан конститутивни учинак појма
„животиња”уартикулацији„човека”:

Идејачовекауевропскојисторијиизражаванајенатакав
начиндајеонразликованодживотиње.Својимнеумом
животињаједоказивалаљудскувредност.16

Животиња,паиуопште„природа”,оперисилајенапросто
каосликаоногирационалног„другог”од,управопоспособ
ностидатуирационалностмислиипревлада,рационалног
исупериорногчовека.Утоликојеисторијанаглашенограз
ликовањачовекаиживотињенаЗападусамосведочанство
(још)једнедискриминације,којавећи„уосуђеностинажи
вотињско теловидипроклетство”.17Онекојиништавише
немрзеод(под)сећањанасличностиљудисаживотињама,
од животињскости човека, Адорно назива „кантовцима”,

14Исто,стр.142.
15Brown,C.S.TheIntentionalityandAnimalHeritageofMoralExperience:

WhatWeCanLearnfromDogsaboutMoralTheory,in:Phe no me no logy And 
The NonHu man Ani mal. At the Li mits of Ex pe ri en ce,eds.Painter,C.M.and
Lotz,C.(2007),Dordrecht:Springer,p.92.

16Horkheimer,M.undAdorno,T. (1997)Di a lek tik der Aufklärung,Theodor
W.Adorno:GesammelteSchriften,Bd.3,FrankfurtamMain:Suhrkamp,S.,
р.208.

17Исто,стр.286.
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узимајући Кантову (Kant) филозофију за типичан пример
установљењачовечностииморалаупрезривомпротивставу
премавећподешенојслициживотиња.КритикујућиКантову
„идејуумакаокрајњесврхечовечанства”исигнализирајући
границењеговеморалнефилозофије,АдорноуонојШопен
хауеровој(Schopenhauer)„ексцентричнојмушичавости”да
посебномзаслугомвластитеетикесматрањеноузимањеу
обзирпоступањапремаживотињама, видимогућу основу
зарадикалноразличитодносљудииживотињаукојемби,у
промењенимоколностима,животињебилебићавреднаса
осећања,емпатије,аневишепукествариилибићакојаје
допуштенојединожалити.Саглашавајућисестим,донекле
адаптиранимиуњеговомрегиструпрепеваним,Шопенха
уеромдајеКантовидеализампозиционираоживотињекао
„радикалноДруго”уодносунаљудеитакоихпротераоиз
круга морално релевантних питања,Адорно би, међутим,
да истовремено призна и релативно право оним етичким
идеалимаидеализмакојинисуостварениидаукаженаоно
штојеспречилоњиховуреализацијуили,угоремслучају,
дозволилодасепреметнуусвојусупротност.18

Марта Нусбаум (Martha Nussbaum) такође налази да сва
кизадругостживотињасензитивисанприступморадасе
вратиуправоономфилозофскомнаслеђукојемождаизре
коминијеималотоликоразумевањазању–алисадатако
дасеослонинањегаипоопштинаживотињеуправооне
његове методолошке и етичке постулате који су били на
мењениљудима.Сједнестране,тајприступбитребалода
садржиједан„кантовскиелемент”:дакаотемељнуетичку
тачкуусвојигледиштедаморамодапоштујемосвакопоје
диначностворењекаосврхупосеби,анедасепремањему
опходимокаопремапукомсредствузасврхедругих.Сдру
гестране,онбинеговаоиједан„неоаристотеловски”еле
мент:имаобиспособностдапрепознаширокспектарраз
личитихобликаживотасњиховимсложенимактивностима,
способносткојапочиванаидејидасвакостворењеимазату
врсту дистинктиван склопфункционалних капацитета.Из
спојатадваелементатребалобидапроизађеједанновика
тегоричкиимперативкојеживотињепостављајупредљуде,
императивкојиналажеда„свакојживотињидугујемоподр
шкуњенимнапоримадаживикарактеристичанживоткао
припадниксвојеврсте”.

18Adorno,T. (1997)Ne ga ti ve Di a lek tik. Jar gon der Ei gen tlic hke it,Theodor
W.Adorno:GesammelteSchriften,Bd. 6, Frankfurt amMain:Suhrkamp,
S.,р.278;упоредитиŠopenhauer,A.(1990)O te me lju mo ra la,NoviSad:
Bratstvojedinstvo;Gerhardt,C.(1996)TheEthicsofAnimalsinAdornoand
Kafka,New Ger man Cri ti que33/1,p.169.
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Сваки тип животиње има властиту сложеност; сваки
типимапричу која укључујемакар неке емоције, неке,
често врло сложенеформедруштвеног везивањаи сло
женеформеделатности.Требаданаучимо јошмного о
тимсложеностимаитребадатестирамодалиимнаша
етичкагледиштаодговарају.Ондатребадапокушамода
замислимоначинељудскогживотакојипоштујутесло
женеформеделатностиживотињаикојиподржавајусве
теживоте–којисутренутноскоронеповратнооштећени
нашимуплитањеминашомпохлепом.19

Не по сред но обра ћа ње

Животињеиграјувиртуалноистуулогууидеалистичким
системимакаквуЈеврејииграјууфашистичкомсистему.20

ДеридауказујенаактуелностовогАдорновогистовећењау
свомговорунапријемуАдорновенаграде2001.године.Он
подсећадауправотретманЈеврејаунацистичкојНемачкој
иулогаживотињауидеалистичкомсистемуједнакосигна
лизирају фантазмагорички однос према Другом и његово
уништење.ТофантазмагоричкоДруго, у лику Јевреја или
животиња,садатребапосматратисимптоматскитакода,на
супрот властитом саморазумевању, управо оноодаје стра
ховеифантазијеинацистичкеидеологијеиидеалистичке
филозофије.Утоликоискуствоживотињастављанакушњу
нашеконцептуализацијеДругогуопште.Животињајеједан
одначинадасекажеДруго,алијерадикалнадругостживо
тињекодДеридеуједноишансазаобртањесмера,шансада
нас„оноштољудиназивајуживотињомпогледаиослови
одоздо,саједногпотпунодругачијегизвора”.21

Реч „животиња”, наиме, установили су људи овластивши
себенајезикиодузевшиистовременотоправоонимакоје
суоградилиунутаробимапојма„звери”укојистајунебро
јенаживастворења.Деридабидаговориоучинцимаовог
нималобенигногименовања,даупотребуречи„животиња”
прикаже као концептуално наслеђе које легитимише фак
тичконасиљеједнеиндивидуалне,друштвенеилиполитич
кесувереностикојасенајчешћепредстављакаољудскаили
божанска,каоантропотеолошка–насиљенадономврстом

19Nussbaum,M.(2007)FacingAnimalComplexity,24.April2007.,12.Oc
tober 2008., http://www.hcs.garvard.edu/%7Ehrp/lecture/facing_animals
nussbaum.pdf ; упоредитиNussbaum,M. C. (2004)Hi ding from Hu ma
nity: Dis gust, Sha me, and the Law,Princeton:PrincetonUniversityPress,
pp.7879.

20Adorno,T.(1988)Be et ho ven: The Phi lo sophy of Mu sic,Stanford:Stanford
UniversityPress,p.80.

21Derrida,J.(2002)Fic hus: Di sco urs de Fran cfort,Paris:Gallimard,p.23.
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анималностикојасеприказујекаозверство,надцелокупним
онимзоолошкимибиолошкимуопштекојељудскипоредак
одбијаидаунутарсеберазликује.Уместоуобичајенеупо
треберечи„животиња”,„каодабинештотаквопостојалоу
видупојединачнеопштости”,Деридапредлажеједаннови
термин–кованицуani mot – закојимислидабимогаода
прекинеобразацхомогенизацијеукорењендубокоуструк
туринашејезичкенавике,дабитакођемогаодаиспоштује
радикалнувишеструкостисингуларностживотиња,иизме
ђусебеисобзиромнаонабићакојасезову„људима”,ида
дозволидапроговори„мноштвоживотињачутоуједнини”.

ОдХобсаиДекартадоЛакана,одКантаиХегеладоХај
дегера,најјача,најдогматичнијапредрасудаоживотињи
нијетадаонанекомуницира,неозначаваинерасполаже
знацима,већданеодговара.Реагује,алинеодговара.22

Деридадетектуједа јеуовимколикогодиначеудаљеним
филозофијамаувекречју„животиња”једногласномишље
но да је она без језика, неспособна да говори и одговори
одговоромкојибисејасноразликоваоодпукереакције.То
искуство оногаштоми који се називамо „људима”наста
вљамодазовемо„животиње”,премањеговоммишљењу,у
последњадва века јеипакдраматичнопочелода семења
–благодарећиинтензивиранојпатњиживотиња.Текснепо
јамнимнарастањемразмерањиховогподјармљивања, које
јетокомсвоједугеисторијеконачнопостало„насиљеунај
неутралнијемморалномсмислу”,„најгораврстагеноцида”,
наступилајеиједна„трансформацијабезпреседана”нашег
односапремаживотињама.Упротивставупремаприкрива
њуокрутностииорганизовањузаборавапрешлосенапате
тичнидискурсправаживотиња.Деридаби,међутим,упо
задинилитанијепотоњегдарефлектујеједноновоискуство
„саосећања” које је увеложивотињеи уфилозофскупро
блематику.ЗањегајечворнатачкапреломанеШопехнауер
негоонајБентамов(Bentham)предлогпроменесамеформе
питањаоживотињамакојаједоминиралатрадицијом.Пи
тањевишениједалиживотињемогудамисле,разумејуили
говоре,далисуzoon lo gon ec hon–далипреманаштелова
номлогоцентризмуимајуили,каоштознамоизаразлику
однас,немајулогос–негојесадапрвоиодлучујућепитање
далиживотињемогудапате.23

Дерида мисли да, центрирајући се на патњу и призивају
ћи саосећање, већ само Бентамово питање позиционира

22Derrida,J.(2002)The Ani mal that The re fo re I am (Mo re to Fol low),p.406.
23УпоредитиBentham,J.(1948)An In tro duc tion to the Prin ci ples of Mo rals 

and Le gi sla tion,NewYork:Hafner,p.53.
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животиње као једнаке људима. С њим не налазимо више
картезијански универзални основ сваке извесности у ми
шљењунего,заузврат,пружамоповерењеједнојразличитој
алиједнакорадикалнојинстанци,нечемутакођенепореци
вом,иакооријентисаномтакорећикасупротномполу:нека
нама него каДругоме – ка томе даживотињепате.Иску
ствокојеимамоопатњиживотињанеостављанималоме
стасумњиупогледуодговоранановоформулисанопитање;
ононијечакнинесумњиво:„онопретходинесумњивости,
старијејеодње”.Стомсвешћуонепорецивостипатњежи
вотиња,којепатепопутнаскојипатимосњимаизањих,
отпочињеонатрадицијакојаобележавасавременост:дво
вековнаборбанеједнакихснагаонихкојивршенасиљене
самонадживотомживотиња,већинадсвојимсентиментом
саосећања,и,сдругестране,онихкојиапелујунаједнонео
боривосведочанствоовеосећајности.

Овај рат вероватнонема граница али–и то јемоја хи
потеза–онпролазикрозкритичнуфазу.Мипролазимо
крозтуфазуионапролазикрознас.Мислитиратукојем
смосенашлинијесамодужност,одговорност,обавеза;то
јетакођенеопходност,принуданакојусмосвиосуђени,
волелијеилине,директноилииндиректно.Одсадвише
негоикад.24

Мишљењесадаморадапођеод„аутобиографскетезе”људ
ске врстекоја говорио једној границикаоорезуилипо
норуизмеђуонихкојикажу„миљуди”,„ја,човек”,ионо
гаштосеназива„животиња”или„животиње”.25Насупрот
међукритичаримаантропоцентризмапопуларномбрисању
илиигнорисањутогреза,Деридаинсистиранаразликамаи
управонабезданимрезовима:тврдитихомогенуконтинуи
раностизмеђуоногаштосебеназива„човек”ионогашто
онназива„животиња”чинимуседајепреблизу„биологи
стичкогконтинуизма”,„генетицизма”,нечег,вели,горегод
месечарењаиидиотизма.Онуверавададискусијапостаје
занимљиватеккада,уместодапитамопостојилидискон
тинуиранаграница,покушамодамислимоштатанесумњи
вопостојећаграницапостајекадавишенеформира једну
недељиву већ вишеинтерноподељенихлинија, кадамеђа
више неможе да се прати, објективизује или објасни као
једнаинедељива,кадарастеиумножавасе.Такомишљена,
онасеоткриватекусредсређивањемна„одређивањеброја,
форме,смислаилиструктуре,разлиставајућеконзистенције

24Derrida,J.(2002)TheAnimalthatThereforeIam(MoretoFollow),p.411.
25Упоредити:Derrida,J.(1999)L’a ni mal au to bi o grap hi que,Paris:Gallimard.
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овепонорнегранице,овеивице,овемноштвенопонављане,
наборанеструктуре”.26

Каосвојеврснитроделниодговорнаовакопостављенопи
тањеразграничења,Деридаизносисвојутезуокарактеру
тогпонорногреза.Онсе,пресвега,негативноодређујетако
данеманапростодвелинеарнеиоштродељивеивице,чо
векаиживотињууопште.Друго,танаборанаивишеструка
границаимаисторију,и тоотворенуисторију која уовом
необичноммоментупроговарасједне,оненашестранере
за, с ивице „антропоцентричког субјективитета”. Најзад,
изаивицеалинеинасупротстављенојстраниуодносуна
„људе”требавидетинезбирно„животиње”већхетерогену
вишеструкост живота, вишеструкост односа организаци
јеилинедостаткаорганизацијемеђуцарствимакојаје„све
тежедисоциратинаначинфигураорганскогинеорганског,
животаи/илисмрти”.Њиховерелацијеуједносублискеи
кардиналноодвојенеи,усвојојсложености,нитимогуби
типотпунообјективисаненитиостављајупросторзабило
коју једноставну екстериорност једног термина у односу
надруги.Стогајеисвакозбирноименовање„животињом“
неоправдано.Њименастојидасеозначисвакиживиствор
закогаседржиданијечовек,данијерационалнаживоти
ња,политичкаживотиња,животињакојаговори–чимесе
само „обелодањује идиотизам”и продужава организовани
ратврста.

Кажем„животиња”завољуконвенцијеидабихупотре
биореференцукојајеколикокласичнатоликоидогмат
ска.Разликаизмеђу„анималног”и„вегетативног”остаје
проблематична.Питањесетакођевраћанаразликуизме
ђуживогинеживог.Мизнамомањенегоикадгдедасе
чемо–билоприрођењубилоприсмрти.27

Деридина зоофилозофија би, дакле, да оспори не „објек
тивно”присуствохетерогености,негозамисаодаонегра
де „једну линеарну, недељиву, супротстављајућу границу,
једну бинарну опозицију људског и инфраљудског”, да
уопштедозвољавају„сечење”једномзасвагдатамогдеби
смоволелидасечемо.Каоштојесечено,премаДеридином
мишљењу, у свим формама оног доминирајућег дискур
саЗападакојиненалазиместазасамосвојнуегзистенцију
животињаи стога увекима „жртвену структуру”.Потоња
се препознаје по томе што отвара простор за „некрими
налноусмрћивање”, застварнеилисимболичкеоперације

26Derrida,J.(2002)TheAnimalthatThereforeIam(MoretoFollow),p.412
413.

27Исто,стр.414.
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„месождерскекултуре”,заегзекуцијегутањем,инкорпора
цијомилиинтројекцијомтела.Ујудеохришћанскојтради
цији, у религиозној култури за коју јемесождерскажртва
суштинска,јошувекнијезабрањенонапастиживотуопште,
већзаповест„Неубиј”важисамокадајеречоживотунечег
вишегибољегнегоштојеживистворуопште.28

Библијскеигрчкемитовеуједињује,зазападнукултурука
рактеристични, начин разумевања привилегије човека над
животињом.Инваријабилнасхемаједаби„свеоноштоје
прикладнозачовека”–надрастањеприроде,подређивање
животиња,друштвеност,приступзнањуитехници–треба
лодаисходиизједнеизворнегрешке.Мишљењечовекаје
тако предструктурирано логиком реституције, отплаћива
њаикориговањанекекапиталнеомашке.Човекиспадапо
себанпресвегапознањусвојихнедостатака,аовогазауз
вратопремасупериорнимтехникама.Животиња,напротив,
самослепоживиуприродиитекпостојиизсвојеосирома
шенепозиције.Оваисточнасценаваздаунапредафирмише
нашповлашћенинеприродни,самосвесни,ексцентрични
статус,доксууњојживотињесамо„робовиижртвенапо
нуда потреби за ритуалном симболичком потврдом нашег
изузетногсаморазумевања”.29

Деридинамачка,накрајутепрозопопеје,гледауњегаголог.
Дерида би крозњенпоглед, кроз догледањеи огледање у
њој,даизбегнеонудвострукуметодолошкуопасносткојој
сефилозофијавременомнаучила:опасностдасемачка,жи
вотињауопште,декларишекаованпојмовнаинесазнатљива
и,сдругестране,дасеунапредпрепарирапојмовномкла
сификацијом.Адасеслојевизначењатунезавршавају,јер
биовонеобичноискустводанасживотињагледаголетако
ђедапослужикаоистинскипробојунашевластитосамо
разумевање.

Животињагледаунас,амисмоголипредњом.Мишље
њемождапочињеовде.[…]Јастављамнакоцкуианга
жујемсвојуголотињубезстида...30

Тајулог,тообећањеголотиње,именујућисебеиодговарају
ћиусопственоиме,човекбимораодакажепредупиљеним
погледоммачке.„Алинеможелиовамачкатакођебити,ду
бокоунутарњенихочију,мојепримарноогледало?”,питасе
Деридаузавршнојсценисвогаутозообиографскогкомада.

28Derrida,J.“EatingWell“ortheCalculationoftheSubject:AnInterviewwith
JacquesDerrida,in:Who Co mes Af ter The Su bject?, edsCadava,E,Connor,
P.andNancy,J.L.(1991)London:Routledge,pp.96–119.

29Derrida,J.(2002)The Ani mal that The re fo re I am (Mo re to Fol low),p.392.
30Исто,стр.404.
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Нијелимачка,мождаједнакокаоиочипонекеилибилокоје
другеживотиње,управооноогледалокојејемеђусветским
сценографскимреквизитимакадронесамоданассупрот
ставинесводивимдругостима,негоиданасрефлектујеголе
одглаведопете?Инеморалиондасамосагледавањепоче
тиодњега,илимакариматињегаувиду,исправљајућиону
заслепљеностиистрајнопревиђањекојејезарачуннеогле
данеуниверзалнемеродавностипрактиковало?Огледањеу
животињи,огледањекрозживотињуисањом,уздрмаваре
ферентеиекспонирасвеоневаркекојесунашимсујетними
одвећбљештавимсветломпредугобилезамрачене:

Животиња уопште,шта је то?Шта то значи?Ко је то?
Чемуто„то”одговара?Коме?Коодговаракоме?Коод
говаразаједничком,општемиименууједниникојимсе
такорадосноназивају„животиње”?Референцаначињена
овим„шта”или„ко”,оноштојереченоуимеживотиње
кадасеапелујенаимеживотиње,томорадабудерасве
тљено,усвојсвојојголотињи,уголотињиилиуоскудици
когагод,отварајућистраницуједнеаутобиографије,казу
јући,„јасамту”.31

Разголићенеилузијеоповлашћеностиљудскеврстеу јед
номмоделунедискриминативногвитализманајзадбионда
мождамогледасведочеионеутешнимизгледимањенесуд
бинеусветукојиделисдругимврстама.„Светјепочеобез
човекаибезњегаћесеизавршити”,закључујеЛевиСтрос
(LéviStrauss)својеТу жне тро пе.Самчовекмуизгледакао
машинакоја„радинаразбијањупрвобитногпореткаиубр
зава кретање једне моћно устројене материје ка све већој
инерцијикојаћеједномконачнозавладати”,ацивилизација
као „чудесно сложенмеханизамукојембисморадовиде
лимогућностопстанканашегсветакадњеговафункцијане
бибилапроизвођењеоногаштофизичариназивајуентро
пијом,то јестинерције”.32Дезинтеграција јепосвемашња.
Алипостојепределинежногразумевањатогудеса,оазекоје
узмичуусудупропастипризнајућига,асабеседникисапут
никнатимпросијавањимасуштинеислободекојуотржемо
неспокојнојнужностиопетјемачка,скојоммеђутимсада
коначно можемо да разменимо поглед лишен филозофске
илимакоједругепредузетничкепатетике:

Каддугаљудскихкултурапрестанедасесуновраћујеу
понориздубљеннашоммахнитошћу,докмибудемотуи
доксветбудепостојао,постојаћеионакрхкабаркако
јанасповезујеснедостижнимионаћенампоказивати

31Исто,стр.414.
32LeviStros,K.(1999)Tu žni tro pi,Beograd:ZepterBookWorld,стр.329.



297

ПРЕДРАГ КРСТИЋ

путсупротанпутунашегропства;акочовекнеможедага
пређе,исамопосматрањетогпутадонећемујединууте
хукојуумедазаслужи:обуставитикретање,обуздатипо
ривкојигагонидазаобилазинапрслинеубедемунужде
идаистовременодовршисвоједéлоисвојутамницу;ту
милостприжељкујесвакодруштвокаквагоддасуњегова
веровања,његовполитичкисистеминивоцивилизације;
уњуонсмештасвојудоколицу,својезадовољство,свој
одморисвојуслободу,каоионумогућностдасе’отргне’,
могућностодкојезависиживотикојасесастојиутомеда
се,токомкраткихинтервалаукојиманашаврстауспева
дапрекинесвојпчелињирад,уграбисуштинаоногашто
јебилоиштонастављадапостојиизванмишљењаииз
вандруштва:упосматрањунекогминералакојијелепши
одсвихнашихдела;умирисуудахнутомизчашицељи
љана,којијеученијиоднашихкњига;илиулетимичном
погледу прећутног разумевања, отежалом од стрпљења,
ведрине и узајамног праштања, који понекад нехотице
разменимоснекоммачком”.33
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GAZEOFTHEOTHERANDSELFKNOWLEDGE:
ТHEANIMALSASPROVOCATION

Abstract

Primarily relying on the texts of Jacques Derrida, Jean Baudrillard,
DeleuzeandGuattariandTheodorW.Adorno,thisarticlecontemplates
the provocation that cats, often representative of animals in general,
beenable todirectus towardsphilosophy.Asidefromtheproverbial
penetrativeness of the cat’s gazewhich has a physiological cause, a
historical and phenomenological reconstruction of its significance
points to the valuable incentive that it has represented for the
understandingbothunityandsingularityof lifeforms, theawareness
of our epistemic limits, the release of anthropocentric prejudice, the
articulationofexistential situationsand the insight intoahumanistic
policyofdiscrimination.Theauthorconcludesthatthecat’scharacter,
initsbestliteraryandphilosophicaloffshoots,warnsofimpingement
thattheWesternrationalitycommittedtoeverythingthatcouldnotbe
includedunder its claim touniversal authority, and suggests that the
wayofredemptionforthewrongdoingleadsacrossselectiveadoption
andcriticismof the sameheritage,butnow in suchamanner that it
couldbe considerate and responsible towardbothdiscursive and the

unavailabilityoftheOthers.
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