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ДИСКУРЗИВНЕПРОМЕНЕИ
ТЕНДЕНЦИЈЕУТЕОРИЈАМА

ПОСТХУМАНИЗМА
СТУДИЈАСЛУЧАЈА:НОМАДСКИ 
ФЕМИНИСТИЧКИСУБЈЕКТИ

Сажетак: Много након поструктуралистичке критике хумани
стичког субјектаиинхерентних хијерархијскихбинарнихопози
та,кадајеисампојам(субјекат)доведенупитањеипроглашен
мртвим – појам субјективитета се враћа у оквиру теоријског
правца постхуманизмa. На студији случаја Номадски Фемини
стичкиСубјекти,уконтекстудругихпостхуманистичкихауто
ра,намераовоградаједаустановиколикоинакојиначинсе,ова
формулација субјективитета удаљава од картезијанске логике.
Мапирањемпостхуманистичкихтеоријскихтенденцијауодносу
наконцептномадскихсубјеката,овајрадиспитујеспецифично
стииразликеуоквирукровногпојмапостхуманизам.

Кључне речи: постхуманизам, нови материјализам, номадски
субјекти,феминизам,критичкатеорија

Третманразликеутрадицији
хуманистичкогсубјективитета

Субјекаткаофилозофскиконцептимадугу,компликовану
историјуигенеалогијакоришћењаилегитимисањасубјекта
бизахтеваламноговишепростора.Ипак,дабисмоустано
вили позицију и контекст постхуманог номадског субјек
таухуманистичкојтрадицији,покушаћемодаустановимо
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путањуконцептауконтиненталнојфилозофији,унеколико
(заовутему)кључнихаспеката.

Некаодцентралнихпитањазапостхуманистичкерасправе
натемусубјектајесу:коможедабудесубјекат,какосекон
ституише(шта јетемељтогсубјекта,наосновучега јесте
илипостајесубјекат)иуодносунакогаилиштајесубјекат
(ко/штанијесубјекат)?Свакановареформулацијасубјекта,
подразумеваипозиционирањеуодносунатрадицијуовог
појма. Традиција концепта субјекта свакако почиње и пре
коришћења ове конкретне речи, али без обзира на назив
(Биће,Бивство,трансцеденталниозначитељ)датирамного
пресекуларизацијенаукеифилозофијеичувеногДекарто
вогCogitoergosum.Традицијасубјекта,компатибилнајеи
усагласјусадискурзивнимпраксамауразличитимпољима
људскогделовања:научном,правном,социјалномитд.

Поредакбићаиствари,каоиметодхијерархијскекатегори
зације,узајамноседопуњујуидугоопстајуускоронепро
мењеномоблику,каодоминантнимотивиудискурзивним
(филозофским,научним,литерарним)праксама.

АртурЛавџој(ArthurLovejoy)лоцирапретечуиосновупрве
формиранекатегоризацијебићауПлатоновојИдејиДобра,
којаје„владавинарационалнеузвишенемоћиусвемушто
постојиисвемуштопролазикрозсвет”.1

ПлатоноваИдејаје,дакле,потпуноисасвимнезависна:не
зависна је од свих емпиријских околности, бесконачна је,
потпуно савршена (апсолутно реализована, недодирљива:
неможесенипобољшатинипогоршати)исамодовољна
(постојисамазасебе).

„Безвремено и нематеријално Једно, постало је логична
основа, каои динамичкиизвор темпоралнихиматеријал
них егзистенција, као и екстремногмноштва и варијетета
овогуниверзума”.2

Каопрваконачнаипотпунаформулисанадоктрина,узима
се Аристотелова „Scala Naturale” – хијерархијско ређање
бића по мери „савршености”, са човеком на врху лестви
це,азоофитиманадну.Каодругипресудниутицајначи
тавтокиразвојзападнемислиуконтекстуланцабића,Лав
џој (каоважнији)наводи још једанАристотелов„хијерар
хијскиаранжман”:„DeAnima”.УтојрасправиАристотел
дели душе на вегетативне, сензитивне и на врху скале су

1 Lovejoy,A. (2001)TheGreatChainofBeing,Cambridge,Massachusetts,
London,England:HarvardUniversityPress,р.49.

2 Исто.
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рационалнедуше(самогућностијошједневишесилеизнад
човека,којојсусведушеподређене):„Резултатјебилакон
цепцијапланаиструктуресвета,којисукрозчитавСредњи
век,сведокрајаосамнаестогвека,многифилозофи,људи
однаукеизаиста,већинаобразованихљуди,прихваталибез
довођењаупитање”.3

Хијерархијскаподелаједаклеподелапоразликама,аразу
месекаоразликаунивоусавршености.Најсавршенијимасе
приписујенајвећавредност,доксунајнижерангиранимање
вредни.Разликаседаклетретиракаонегативанпараметар
иодносисенаквалитет,вредност,доксеистостипрепо
знавањепосличностиузимакаопозитиванпараметар,тако
да јечовек–наврхулествице,уједносличансамомсеби
и највреднији. Хијерархијска категоризација по истости/
различитости подразумева субординацију нижих редова у
односунавише,атодаљеимплицираиразумевањеетичких
односаускладусахијерархијомкаонормативом.

Постхуманизамкојипроистичеикојисеослањанакритич
ке теорије постављапитањеКоима право на субјективи
тет?–подједнакоколикоипитањекојеинаосновучега,
ускраћенправадабудесубјекатикакосетоманифестујеу
различитим културолошким, политичкосоцијалним, прав
ним и осталим сферама/дискурсима? Другим речима, пи
тање субјекта сена различитеначине разуме каонајвиша
тачка у хијерархији (ланац бића) или центар у односу на
којисеконструишепериферија(Сопство/Другост).Дерида
јеусвомпоследњемнаучномподухвату,серијипредавања
натемуидејеживотиња4(ухуманистичкомдискурсу)уви
ду низа полемика са истакнутим филозофима од Декарта
доЛакана,показаодапостојиједнанепремостивадругост
која фигурира у целој историји метафизике, а то је идеја
животиња.

Постхуманизамширикатегорију субјекта,отвараалтерна
тивнемогућностизасубјективитетеинаразличитеначине
и у различитојмери критички испитује како идеју човека
у хуманистичкој традицији, тако и идеју да само носилац
хуманоггенаможедабудесубјекат.Легитимисањеиауто
ризовање субјективитета, стоји у реципрочној вези са до
минантним дискурзивним праксама. Субјекат заузима ме
сто загарантованих права у (етичком, научном, правном,
историјском) доминантном дискурсу.У наставку ћемо, на

3 Исто,стр.59
4 Derrida, J. (2008) The Animal That therefore I Am, NewYork: Fordham

UniversityPress.
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примеруживотиња, погледати ближе везу субјекта и дис
курзивнепозицијемоћи.

ПаолаКавалиери(PaolaCavalieri)наводидасе„потпуноис
кључивањеживотињаизетичкогдискурсадогодилорела
тивнокасноуисторијизападнефилозофије”,5уседамнае
стомвекукадајеРенеДекартпредложиоекстремнудихото
мијуматерија/cogito.МатеријалнисветјезаДекарталишен
„рационалне душе” која је бесмртна и „супстанца читаве
суштине илиприроде која јемислећа и за чије постојање
нијепотребноместо,нитизависиодбилокојематеријалне
ствари”.6Декартовоспајањенеокласичногутицајасановим
научнимрационализмом,подразумевалојеидодатнопове
зивањеидејеживотињасаидејомматеријекаоиукидање
свихмогућихнијанси,патакоДекартописује„звери”као
обичне природне аутомате који функционишу механички
„као сат који говори време боље негоштомиможемо да
проценимо”.7

ПаолаКавалиериистичедаје„картезијанскиприступиден
тификовао рационалност са субјективитетом […] а даље
је рационалност такођеидентификована сабесмртномду
шом”,стогаидајетофилозофскаперспективаизкојејело
гичнопроизилазиоДекартовставда„нијетоликосуровпре
маживотињама,коликојеблагонаклонљудима[…]пошто
ихтоослобађапотенцијалнесумњезазлочинкадаједуили
убијуживотињу”.8

Супериорност рационалне природе која конституише су
бјективитет у традицији западне филозофије, доследно
подразумевадасва(подређена)бићакојасуискљученаиз
ове вредносне категорије, постоје у службиСубјекта.Код
Кантаје„сврха”свихживотиња,например,разлогњиховог
постојања да служе човеку, а сва природа осимљудске је
инфериорнауодносунаљудскуприроду(којајесамасеби
сврха),исамимтимсеседефинишекао„средство”,заједно
саосталим„небићима”изкатегоријествари.

5 Cavalieri,P.(2001)TheAnimalQuestion,WhyNonhumanAnimalsDeserve
HumanRights,NewYork:OxfordUniversityPress,р.42.

6 Derrida,J.нав.дело,стр.42
7 Cavalieri,P.нав.дело,стр.42.
8 Исто,стр.43;Напомена:Кавалиериистичеисистемскуподршкукојује

Декартимаоуформулацијисвојеметафизике.Наиме,билојенеопходно
објаснитииетичкиоправдатививесекцијекојесуутовремепочињале
дасевршенаживотињама,афорензичарисубилиДекартовипратиоци.
УтомсмислујелогичнозбогчегаДекартпосебнопоклањапажњу„ме
ханичкимживотињама”,доксенапримернеосврћенамалудецуине
доношчићекојисутакођеизтаквефилозофскеперспективеискључени
изсубјективитета.
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Кавалиериузима следећиКантовцитатизЛекција оЕти
ци,каопарадигматичанзатретманнељудиуцелојзападној
култури:„Мипремаживотињаманемамоникаквихдирект
нихдужности.Животињенисусамосвеснеизбогтогасу
само средства.И то средства човеку […]Наше дужности
према животињама су само индиректне дужности према
хуманости.Животињскаприродајеаналогнаљудској,због
тогапоштовањемдужностипремаживотињама,каопошто
вањуманифестацијаљудске природе, индиректно спрово
димо нашу дужност према хуманости”.9 Ова индиректна
дужност,каоштоисамКантпотврђује,семожерелативи
зоватиизаправо јединоштоносисвакувредностизначај
како уметафизици, такои пренесенона емпиријскиплан
јестесубјективитет.

Субординација према разлици је већ код Канта довољно
утемељенадасечакнипровератеразликенедоводиупи
тање.Кант,каоифилозофипреипослењега,третирајура
ционалниумкаоуниверзалнуљудскуособину.10У серији
предавањаподназивомЖивотињаКојаДакле Јесам,Де
рида пореди основе субјективитета различитихфилозофа,
као варијације Декартове позицијеМислим, дакле посто
јим:„Кантово’Јамислим’проблематизујечитавуДекартову
Cogitoergosumонтологију,алиипакзадржава’Јамислим’и
дефинишесопствокаорационалност;ХајдегеровоБивство
једефинисанодеконструкцијомкартезијанскогсубјективи
тета,алијеусидреноу’Јајесам’;ЛакановСубјекат(којисе
такоизове)долазиизлогикенесвесног,атичесељудског
субјектаизадржавапозитивнуреференцунаДекарта”.11

Јајесам/јамислим/јакажемдамислим(даклепостојим)су
варијације које се базирају на истој премиси, а та преми
садајеексклузивитет(европском,белом,мушком)људском
субјектууодносунадруге(људе,врсте)итоухијерархији

9 Исто,стр.47.
10Кавалиери,пратећидругетеоретичаре,преносиКантовуметафизичку

формулацијунаемпиријскипланитакодоводиупитањеКантовураз
ликупо„рационалности”или„самосвести”постављајућипитањељуди
којиизнизаразличитихразлоганемајуни„рационалност”ни„само
свест”.Далибебе,мала деца, коматозни, сенилни (итд.) каоиживо
тињеондаспадајуукатегоријуствариидалисеиониистомлогиком
могуискључитииз етичкогдискурса?Овапримедба седаклеодноси
насамоконституисањеразликеизмеђуљудскеиживотињскеприроде.
Утомсмислу,изостанакрационалностиилисамосвестиниједовољна
разлика,којаупотпуностиможедаобјаснииподелиоведве„природе”
поштосубројнислучајевиданосиоциљудскоггеноматакођенемајуове
особине.

11Derrida,J.нав.дело,стр.90
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којаподређујепоразлицикакобисебесамудефинисалау
истости.

Структурафилозофскепоставке/перспективе
(базираненаПлатоновојИдеји)јемитска

ПоРоландБарту(RolandBarthes)митјесемиолошкаструк
тура двоструког реда, која настаје апропријацијом (кон
струкцијом) већ постојећих концепата са историјски по
знатиммоделимарепрезентације(означитељима),ачинега
лингвистички системјезик (модел репрезентације): језик
објекатиметајезиккоји„говориопрвом”(односно,„знак
из првог реда, постаје означитељдругог реда”).Први ред
структуре, односно језик мита је означено, и Барт га на
зиваконцепт,адругиредформамитаизчегатекможеда
произађеконачноозначавање,тојестконачноозначено(то
тално значење, глобални знак) затошто„мит заправоима
двострукуфункцију:указујеиобавештава,помаженамда
нешторазумемо,ауједнонамтоинамеће”.12Бартистиче
дајефункцијамитадаискривииотуђианедасакријеили
уништи значење, какобисеново значењенатурализовало
иприказалокаообавештењеичињеничностање.„Главни
принципмитаједатрансформишеисторијууприроду”.13

Постхуманизам тежи да критиком, деконструкцијом, не
гацијом или алтернацијом митских структура укине, суб
вертира и преиспита традицију хијерархије у (западном)
теоријскомдискурсу.Уконтекстугоренаведеног,покуша
ћемодаустановимоосновнепостулатепостхуманистичких
номадских субјеката (Рози Браидоти –RosiBraidotti), али
ћемопретогапокушатидаихмапирамоуужемконтексту
постхуманистичкетеорије–новиматеријализми.

Постхуманистичкиномадскисубјектиу
контекстуновихматеријализама

Новиматеријализмисуспецифичанпокретуоквирупост
хуманистичкихтеоријакојипосматраматеријукрозпроцес
материјализације.Топодразумеваследеће:пресвега,мате
ријасенетумачикаообјекатсубјекта,каопасивнаиинерт
наствар,подређенаубинарномодносунанематерију(дух,
разум,cogito…)–новиматеријализмиприступајуматери
јикаоактивнојипрепознајудејство(енг.аgency)каоњену
инхерентнуособину.Покретљивостматеријесепрепознаје

12Barthes,R.(1972)Mythologies,NewYork:Farrar,Straus&Giroux,р.115.
13Исто,стр.123128.
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иуњеномизведбеномкарактеру,14материјапостојиуизво
ђењу,постајањематеријенијепроцессапочеткомикрајем,
наимеонајеувекупокрету,унастанкуупостајању.

Каошто је већ споменуто,постхуманизаминовиматери
јализми полемишу и критички преиспитују хуманистичку
традицију. Са друге стране, ове идеје никако нису нове и
потпунонепознатезападномтеоријскомдискурсу.Делези
Гатари се, из антихуманистичке позиције баве психоана
литичкиммитом оЕдипу, односно апропријацијом грчког
митаупсихоаналитичкомдискурсу,каоиманифестацијом,
деловањеммита у оквируИдеолошкихРепресивнихАпа
рата:породице,цркве,школеинаравнодржаве.15Делези
ГатаритумачеЕдипакаочелоилиозначитељаимперијали
зма(фашизма)којиколонизујенесамотериторијално,већ
се идеолошки интерпелира (конституише субјекта путем
идеологијекојасеучиипонављакрозсвакодневнерутине),
путемИдеолошкихРепресивнихАпарата.Интернализова
нигосподар(Едип)постојиуодсуствуиодржавасубјектеу
стањунеурозеидепресије(микрофашизма).ДелезиГата
рипредлажусвојметод:шизоанализу–методкојиможемо
јошназватионтолошкиегзорцизамилиантиинтерпелаци
ја.ДелезовиГатаријевсубјекатјеколективан–можебити
појединац,алиигрупакојаозначаваразлику(усвоммогу
ћеммноштву);разликуослобођенувладавинеистог(једног,
мислећег,рационалногБића).

РозиБраидотисеуформулацијипостхуманистичкихномад
скихсубјеката(алииутеоријскојпоставциуопште)позива
директнонаДелеза,анекеодглавнихконцепатаантихума
нистичкетеоријеДелезаиГатаријаможемојасноинедво
смисленодапрепознамоикодтеоретичаркиДонеХаравеј
(Donna Harraway) и (теоретичарке новог материјализма)
КаренБарад(KarenBarad).Оношојепосебнозанимљиво
јестеда,заразликуодРозиБраидоти,којасебедефинише
каофилозофкињуразликаиДелезовуученицу,ДонаХара
вејиКаренБарадсенепозивајунаДелеза,нитидосвојих
елаборацијадолазеексклузивноизтрадицијеконтинентал
нетеорије,већинтердисциплинарнимприступом,комбину
јући критичку (постструктуралистичку) теорију (посебно

14Видети концепт постхуманистичког перформатива у:Barad,K. (2007)
MeetingtheUniverseHalfway:QuantumPhysicsandtheEntanglementof
Matter andMeaning,Durham:DukeUniversityPress;Напоменаизвед
беностматеријекодБарадјепостхуманистичкаверзијатеоријеродних
перформативаDžuditBatler/JudithButler(постхуманистичкајеизмеђу
осталог,затоштопрепознајеиуважавасубјектекојинисуљудски).

15Алтисер,Л.(2009)Идеологијаидржавниидеолошкиапарати,Београд:
Карпос.
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феминистички дискурс) са природним наукама (код Доне
Харавејбиологија,кодКаренБарадфизика).Покушаћемоу
главнимцртамадаподвучемотесличностиоветритеорети
чаркеновогматеријализмасаглавнимконцептиматеорије
ДелезаиГатарија.

Психоанализаиедипалнамитолошкаструктура,поДелезу
иГатаријуслужезапотискивањежеље,реализовањесубјек
таможедаседогодитекнаконодбацивањаинтернализова
ногрепресивногапарата,путемшизоанализе:процесакоји
активирапотиснутужелећумашину.Супротноодпсхиоа
налитичкетеорије(посебноЛакана),гдесежељаформира
уследмањка,ДелезиГатарисхватајупроизводњужељекао
аутопоетички процес антипродукције и дефинишу мањак
на следећи начин: „Мањак (нереализовани потенцијал) се
ствара,планираиорганизујекрозсоцијалнупродукцију.То
јенуспојавакаорезултатпресирањаантипродукције”.16Да
клемањакје,поДелезуиГатарију–социјалниконструкт,
резултат апропријације мита (у контексту горе наведених
особинамитапоБарту)иприменеуоквируИРА.Насупрот
унитарном традиционалном субјекту „који осећа недоста
так,мањакужељи[…]затоштонепостојификсиранису
бјекатбезрепресије”,17стојидаклеослобођенажелећама
шина фрагментарног (ризоматског), неунитарног субјекта
којијетакођемашина:органскамашина.Тојесубјекаткоји
дакленијеодвојенодреалног,већпостојиуреалномсада
иовде.Органскамашинајесироче,атеистаиномад,ате
лобезорганајерезултатжелећемашине,ослобођенотело
којеодбацујесликетела–одбаченихоргана,репресивних
структурамитаоЕдипу.

Погледајмо сада основне заједничке принципе теорети
чаркипостхуманизма(Браидоти,Харавеј,Барад)иантиху
манистичких теоретичара (Делеза и Гатарија/Deleuze and
Guattari).

Принцип:синтетисањеопозитнихбинарности

Реч„опозити”стављамоподнаводникекакобисмобржедо
шлидоважногпринципауДелезовомиГатаријевомкон
цептужелећихмашина:наиме,онибинарнепаровенетума
чехијерархијски.Штавише,стављањеуопозицијувидекао
директанрезултат/конструктедипалнемитолошкеструкту
ре.Уместо опозита, ониистичу разликеи то разлике које
нестојеухијерархијскојспрезивећкаоразличитиаспекти

16Deleuze,G.andGuattari,F.(1983)AntiEdipus:CapitalismandSchisophre
nia,Minneapolis:UniversityofMinnesotaPress,р.28.

17Исто,стр.26.
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жеље.Процеспроизводњекаоаутопоетичкиконтинуирани
циклус„одбацујесвеидеалистичкекатегоријеиповезујесе
сажељомупринципуиманенције”.18Дакле,ДелезиГата
рине укидајуине споребинарност, алиукидају хијерар
хијскувезуиопозицијуизмеђу тадва.Желећамашина је
шизофренабинарнамашина(шизосетумачикаобинарнои
основностањељуди:„шизојехомонатура”),ажељајекао
појамоноштостојинасупротдруштва:„Постојисаможеља
идруштвоиништадруго”.19

Симбиотичкабинарност јекодДелезаиГатарија једанод
фундаменталнихпринципаиочитавасеинајезичкомплану
увидупрефиксашизоалиисложеницакаоштосужелећа
машинаиорганскамашина:„Минеправиморазликуизме
ђучовекаиприроде:људскасуштинаприродеиприродна
суштинаљудипостајуједноуоквируприродеуформипро
изводњеииндустрије,башкаоштојесууоквируљудског
животакаоврсте”.20

Као делезијански теоретичар, Рози Браидоти је у сагласју
са овим ставом, што показује и кад говори о фигурацији
феминистичког субјекта киборга Доне Харавеј: „Киборг
је хибридили теломашина, киборг је ентитеткоји сепо
везује, то је фигура интеррелација, рецепције и глобалне
комуникацијекојинамернозамагљујекатегоријскеразлике
(човекмашина,природакултура,мушкоженско,едипално
неедипално).Тојеначиннакојисеможемислитиоспеци
фичности, а да се не ризикује релативизам.Киборг је ре
презентација генеричког феминистичког хуманизма; то је
одговорДонеХаравејнаисторијскуспецифичностженеу
контекстуупорногконструисањановихвредностикојемогу
дадопринесухуманостиуцелини”.21

Киборгјефигурација(феминистичког)субјективитетакоји
полазииздвепремисе:претпостављаседа једоминација
биолошкогдетерминизмазавршенаиграницаизмеђуљуд
скогиживотињског субјективитета је релативизована, на
конопштегприхватањаузајамнемеђузависностиљудских
иживотињских врста, киборг је већпрошао/ла трансфор
мацијуизчовекауживотињучовека.Дабиседесиладруга
трансформацијасубјектакрозсинтетисањесубјектасадо
минатнотехнолошкомсрединомсакојомсеповезује,било
јенеопходноидасемашинеослободеодсвогкреатораи

18Исто,стр.5.
19Исто,стр.38.
20Исто,стр.4.
21Braidotti,R.(1994)NomadicSubjects,DifferenceinContemporaryFeminist

Theory,NewYork:ColumbiaPress,р.106.
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заживе:границеизмеђуприродногиартифицијелногмора
лесудасерелативизујудабиседогодилаовахибридизаци
ја,машинесумораледавећзаживеизаличенаљудскувр
сту.22Можеморећидакледасуоколностиукојимаможеда
секонституишеантиедипалнихибридниидентитетКиборг,
постхуманистичке(алиипостколонијалнеипостфемини
стичке околности): објекти, тела, жене, животиње, маши
не,свиколонијализованиидентитетисуодбеглиодсубјек
та (бићачистеврстеирасе)испојилеуовајвишеструки,
умножениидецентрализованиидентитет.

КаренБарадсефокусиранадеконструкцијупретпоставље
неопозицијесубјектаиобјекта,такоштопосматрајућима
теријукаофеномен,установљавањено јединство,23такође
иредефинишепојамделовања (аgency), такоштоузимау
обзир деловање саме материје – било да је органска или
неорганска.КаренБарадназива дејствујући реализам, све
околностикојеутичунафеномен, акоје седискурзивним
праксамапревиђају.Овутеоријскупозицијуипотпуноуки
дањебинарностикрозспецифичновиђењематеријалности,
Браидотипрецизноитачноелаборира,иакоганедоводиу
везу са теоријским формулацијама Карен Барад: „’Мони
стичкиуниверзум’сеодносинаСпинозинцентралникон
цепт,даматерија,светиљудинисудуалистичкиентитети
структуираниускладусапринципимаинтернеилиекстер
неопозиције.ОчигледнаметакритицизмаовдејеДекартова
чувенаразликаумтело,ализаСпинозу,концептидејошда
ље:материјајеједно,онтолошкислободнаивођенажељом
засамоизражавањем”.24

Можемо да закључимо да споменути теоретичари/ке на
различите начине приступају појму материјалности како
би деконструисали традиционалне хијерархијске поставке
појмоваубинарнимопозицијама.

Пре него што успоставимо специфичности постхумани
стичкихномадских субјеката, осврнућемо сенадругидо
минантан заједнички принцип антихуманистичке теорије

22Harraway,D.(1991)ACyborgManifesto,Science,TechnologyandSocial
FeminisminLateTwentiethCentury,in:Simians,CyborgsandWomen:The
ReinventionofNature,NewYork:Routledge,р.149181.

23КаренБарадсенадовезујенарадфизичараНилсБора(NielsBohr)који
је на основу емпиријскихпроналазака установиода сепонашањече
стицанеможеделитиубинарнојопозицијинаразличитеврстечести
ца,већданањиховопонашањеутичевећибројагената,укључујућии
„објективног”посматрача – чију позицију проблематизује и доводи у
питање.Видетивишеу:Barad,K.нав.дело.

24Braidotti,R.(2013)ThePosthuman,Cambridge,UK:Polity,р.56.
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ДелезаиГатаријаипостхуманистичких/новихматеријали
замаРозиБраидоти,ДонеХаравејиКаренБарад.

Принцип:постајањеуместопостојања

Каодруги заједничкипојамиздвајамо концептпостајања.
Насупротстатичномзавршеном,изолованоминезависном
хуманистичком субјекту, стоји материјалистички субјекат
којисеконституишекрозразличитемеђузависнеодносеса
својом околином. Конституисање оваквог субјекта је кон
тинуиранпроцес,ускладусаперформативнимкарактером
материје.

ПринциппостајањакодДелезајеРозиБраидотиовакоопи
сала:„Концепт’постајања’јецентралануДелезовимфило
зофскимпроматрањимаиускладујесанаведенимциљем,
дасепроменипредставаоактивностиразмишљања,одно
снодасередефинишефилозофскасцена.Делезовпојампо
стајањајеадаптиранНичеовпојампостајања,штозначида
једубокоантиХегелијански.Постајањенијенидинамичка
опозиција супротности, нити реализовање суштине у тео
лошкиспроведеномпроцесукојиводикауједињеномиден
титету. Делезијанско постајање је афирмација позитивно
стипромене,усмислуумножавањаиконстантаногпроцеса
трансформације.Теолошкипоредак,каоификснииденти
тети су одбачени у име протока умножених постајања”.25
Браидоти ће овај принциппреузетии адаптирати, касније
ћемовидетиикако.

КаренБарадуводиконцептинтраактивностикадаопису
јепостајањематерије.НадовезујућисенаДонуХаравеји
идеју заједничког постајања,26 Барадпостајање такође до
водиувезусасадејствомитоспецифичноминтраакцијом
која подразумева настајање као јединственпроцес који се
конституишеуодносусаоколиномираспоредом/позицијом
свих(реалистичних,постхуманих)агенса.27

Закључујемодапостојезаједничкетачкеутеоријскимпози
цијаматеоретичаркиновогматеријализмаиДелезовоган
тихуманизма,атичусеоповргавањабинарносупротставље
нихпојмова, специфичногодносапремаматерији,начину
накојисематеријаконституишеиконтинуитетупостајања.
ДаљећемотумачитиномадскисубјективитетРозиБраидоти
крозспецифичностииразликеовеформулације.

25Braidotti,R.нав.дело,стр.111
26Енг.becoming together, „Бити један значиувекпостајатисадругима”,

видети више у: Harraway, D. (2008)When Species Meet, Minneapolis,
London:UniversityofMinnesotaPress,р.4.

27Видетивишеу:Barad,K.нав.дело.
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Постхуманистичкиномадскисубјекти

Изправаца на које упућује РозиБраидоти уформулацији
свогсубјекта,акојимсмосеупретходномделубавили,мо
жемодазакључимодајеномадскисубјекатпресвегауте
ловљен (перформативан и материјалан), децентрализован
ирадикалнорелациони (реализује секрозпостајање,уко
рењено у ничеанскоделезијанску традицију) и почива на
афирмацијиразлика.Даклетојесубјекаткојисеконституи
шеуодносунасвојусрединуисамоусусретусаопозитима
иразликама,можедасеактуелизује.Браидотисепозивана
принцип деконструкције традиционалног поимања разли
читостикаонајважнији,алиоконачномспектруразликако
јиукључујеномадскаформулацијасубјективитета,можемо
дазакључимотекнаконштоближепогледамонекеважне
карактеристике номадског субјекта. Номадски субјекат је
пресвега,жена.

Сациљемдапојамженаконтекстуализујеизванинезависно
одбинарногопозита,тередефинишеуодносунатрадицио
налносхватањекао„тоштонијемушкарац”,Браидотижели
дауведепоимањераличитостикао„разликемеђуженама”
и„разликемеђусвакомженом”.28Иакоовонепостављакао
категоричкеразлике,указујенаспецифичанфокусназах
тевзаукидањеопозицијемушкарацжена,астављањениз
другихразликауједнукатегорију(раса,класа,године):тај
начин разврставања различитости имплицитно поставља
питањеженекаопримарно,каовећистепен„ургентности”
уодносунадругеразлике,штојепретпоставкакарактери
стична за други талас феминизма. Ипак, треба поставити
питањехијерархијеуразликама,односнодалипостојиред
вредностиупореткуразликауформулацијиномадскихсу
бјеката?ИакоБраидоти инсистира на картографскомпри
ступу,остајеотворенопитањеуписивањаимплицитниххи
јерархијскихразлика,међуженама,номадскимсубјектима
ионимакојетонису.Штаквалификујесубјекатномадским?
Да ли је категорија номадског субјективитета инклузивна
илиексклузивна?Далијесамакатегоријаженеотвореназа
идентитетскеалтерације?

Под појмом жена у контексту номадских субјективитета,
Браидотипосматраизалажесезаженукрозпресвегапол
нуразликуиразликује„Жену”каоозначитеља„којијеко
диран у дугој историји бинарних опозиција и означитеља
за „феминисткињу”ибазира сенапрепознавањуса једне

28Видетивишеу:Braidotti,R.нав.дело
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стране, конструисане природе Жене”,29 и са друге стра
нежене која је емпиријска иматеријална, отелотворена и
утеловљенареалност.

Браидотисматрадаполнаразликаможедаоперишекаопо
литичкаопција,акотеоретичаркефеминизма,„повежужен
ственостсателесносексуализованомреалностижене,одби
јајућиодвајањеемпиријскогодсимболичког,материјалног
оддискурзивног,полодрода”.30Браидотидакленевидипо
јамженакаосимбол,нитикаопринцип,онанапротивсма
тра да тај аспекатженеприпадаисторијској прошлостии
остајеважанаспекатусамодефинисању.Оноштојеважно
заБраидоти,јестерепрезентацијаженекаофеминисткиње
иреалне,материјалнодискурзивне(полнеиродне)жене.

Номадскисубјекатједакле:жена,Женаифеминисткињау
свимидентитетскимразличитостимаитранзитимауоквиру
овихпојмова.Вишеструкостномадскогидентитетасереа
лизујетекнаконудруживањанабазиовеистости–женесу
сексуалноразличита бића које су сеисторијскирепрезен
товале као „Жене” кроз низ конструкта из патријархалне
фалоцентричне перспективе и логике. Намера номадских
субјекатаједаовутрадицијуоповргнеисубвертира,пред
лажући нове системе репрезентација (биолошких) жена у
филозофскомитеоријскомдискурсу.

ИпоновоCogitoergosum

ПарафразирајућиДекартовcogitoergosum,Браидотиизја
вљује:„Ја,женамислимидаклекажемдаја,жена,јесам”.31

Ова изјава је перформативна – она за Браидоти, предста
вља ритуални улазакжена у свет субјеката –мушки свет.
Уједно, изјава је и индикатор за хипотезу да су номадски
субјектиформулисаниукартезијанскојлогициинанепро
мењеној картезијанској основи, каоиданомадски субјек
ти преузимају картезијански метод, присвајања врлине и
екстремизовањаираздвајањапремаразличитостиуодносу
насвеостало.

ОснованакојуБраидотипозиционирасвојсубјективитетје
онаистапозицијакојомсмосеширебавилиупрвомделу
текста. То је позиција критичког преисптивања канонског
појма субјекат, коју Дерида детаљно образлаже и наводи
примереваријацијазапосткартезијанскугенеологију„ко
јасесводинанаскојиса’Јамислим’или’Јајесам’,од’Ја

29Исто,стр.164.
30Исто,стр.177.
31Исто,стр.186.
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кажемдајамислим,даклејајесам’,саместагдесуперви
зирамомишљењеувезисаживотињом,оваизјавауистину
наређује, као облик владавиненадживотињом […]ово је
несамодоминантауфилозофији,негојестефилозофија,у
нашемсвету,у’модернимвременима’,алитакођеје,преци
зније,дискурсдоминацијекаотакав”.32КаоштоисамаБра
идотичестонаводи,правонасубјективитетнијеограничено
самонафилозофскидискурс.Субјективитетодражавапо
зицију реализованости (односномоћи) тог субјективитета
уосталимдискурсима:легалном,етичком,социјалномитд.

ПогледајмокакоБраидотиобразлажестав,даживотињене
могуинетребадасеуетичкомдискурсуизједначесаљу
дима.

„Антропоморфизацијадотемередаживотињебудуприн
ципморалнеилегалнеједнакостиможебитиплеменитгест,
алијеинхерентнопогрешан,надванивоа.Прво,потврђу
је бинарнуразликучовек/животиња такоштобеневолент
но шири хегемонијску категорију, човек, према другима.
Друго,негираспецифичностживотињасвеукупно,затошто
ихуниформноузимакаоемблеметрансврста,универзалне
етичкевредностиемпатије”.33

НијејаснозбогчегаБраидотисматрадабиетичкоилегално
изједначавањеживотиња потврдило и проширило хегемо
нукатегоријучовека,аличакидапођемоодзадатепрет
поставке, поставља се питање: у односу нашта би човек
каокатегоријабилахегемона,акобисе„проширила”изван
ексклузивно људске врсте? Хегемонија се у овом случа
ју се реализује управо кроз категоризацију, тако дашире
њекатегоријеможедабуде самои јединокоракуправцу
деконструкцијесуверена,анеширењахегемоније.

Друго, каоштонаводиБраидоти, ашто јеДерида детаљ
нообјаснио,коришћењеречи:животиња(уједнини),зата
коширок скуп различитих бића, је потврда различитости
у односу на човека, и то као означитеља инфериорности,
односноимплицирахијерархијскусупериорностљудикао
врсте.Утомсмислу,овакваизјавабездетаљнеелабораци
је,самономиналноиреторичкипостављапитањеразновр
сностиживотиња (штоопетнеби требалодаимавезе са
статусом животиња уопште и односом међу различитим
врстама–уовомслучају,људимаиживотињама).Примери
формулацијесубјективитетаРозиБраидоти,односноначи
нунакојисеформулишудругостиодкојихсеовајсубјекат

32Derrida,J.нав.дело,стр.89.
33Braidotti,R.(2013)ThePosthuman,Cambridge,UK:Polity,str.79.
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раздваја разликом, показује да номадски субјекти одража
вајупринципиместоговорамоћиидоминације.Даљесма
трамо,дајесимболичкавредноститачкараздвајања,место
које је традиционалноокупираоcogito, релативизованапо
питањуполногексклузивитета,алијезадржана,адасепо
истомпринципууводиматеријалност,каовредносткојасе
приписујеексклузивнономадскимсубјектима.

МатеријаиМетафора

Установилисмодосададајепостхуманистичкиномадски
субјекатуглавнимаспектима,ексклузивноженскисубјек
тивитет, као и да задржава традиционалну картезијанску
основујамислим…даклепостојим,аидасеженскиексклу
зивитетдодатнопотврђујеонтолошкимесенцијализмомко
јиподразумеваженууједнокаодискурзивнииемпиријски
(биолошкоанатомски)феномен.

Појамномадизма,Браидотичестоописујекаоместотран
зита,местотрансформацијеиместоотварањамогућности
зановеразличитости.Пренегоштоутврдимоштатотачно
подразумева,поставићемојошједнопитањекојејеспоме
нутораније,аувезијесаја(кажем)мислим,даклепостојим
формулацијом:утомспектруљудскихмислећихсубјеката
којикажудамисле,акојисусадаженеимајке,којеместо
заузимадете,арадијасноће,некатобудепримерженског
малогдететаилибиолошкиженскебебе?

За разлику од Карен Барад која у одбацивању материја/
cogito поделе, потпуно одступа од лингвистичких теорија
којисубјекатвезујукрозреализовањекогита,способности
мишљења,односнолингвистичкогапарата,РозиБраидоти
задржаваставдајеформацијасубјектаудиректнојвезии
немогућа без језика (као аутономне независне структуре
којасадржикодовемоћи),алинеизпоструктуралистичке,
већ из Делезијанеске перспективе.34 Лингвистички апарат
каоконститутивсубјективитетанедајеодговорнапитање,
већгапоновоиницира.Дакле,акопостављамопитањеже
не као субјекта у свим вишеструким варијантама иденти
тетаиосталихидентитетскихкатегорија(међукојимајеи
старост),постављасепитањедалиикакоутојформулацији
постојеноворођенаженскадеца,којајошнисуразвиласвој
лингвистичкиапарат?

Коришћење жене као метафоре другости је веома важна
појава коју Браидоти страствено критикује. На месту где

34Напомена:БраидотипосматраДелеза као једнудругачију, али такође
лингвистичкушколу,алиосимДелеза,онасеослањаинаЛакановутео
ријуоформацијисубјективитета.Видетивишеу:Braidotti,R.нав.дело..
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започиње полемику на ту тему, и то проблематизацијом
самогДелеза,појављујесепојамдеце,одмахтуузженеу
истом контексту: „Ово постајањеженом, постајање дете
том,тонеличинаженуилидете,каоочигледнодругачије
ентитете[…]Оноштоминазивамомолекуларниидентитет
је,напримеруженекојаједефинисанасвојомформом,са
органимаифункцијамакоји су јојдодељеникаосубјекту.
Постајањеженомнијеимитацијаовогидентитетаиличак
трансформацијауисти[…]Неимитирајући,нитипретпо
стављајућивећемитоватичестицекојепокрећучестицеу
циклуспокретаиодмора,илизонепроксимитетаилими
кроженствености, другим речима, то производи у нама
молекуларнужену,стварамолекуларнужену”.35

Браидоти се у овој тачки разилази саДелезом по питању
постајањаиуправоутојтачкиформулишестав,дајетума
чењеженекаосимбола,анеузимајућиуобзирњенумате
ријалност и полну различитост, заправо стављањежене у
„подређенупозицију”:„потребнојеослободити„жену”од
подређенепозицијеокупираногдругог,такодаможедаиз
разидругачијеразлике,чистеразлике,онеразликепокоји
масеженеразликују једнаоддруге.Овде јефокусмного
вишенаискуствуипотенцијалупостајањастварнеженеу
свимразличитимначинимаразумевањаипреузимањасубје
катскепозиције’жена’”.36Mетафоризацијаможеичестода
тослужикаометоддевалвације,путемдематеријализације,
а се стогаможепосматратикаодеопроцесаконституиса
њамита.Управоједематеријализацијакрозметафору,ме
тодпрекокогРозиБраидотиутретманудеце,монструма,
животиња и рома, даје ексклузивитет биолошки женским
људскимсубјектима.

Иакосуједнододругог,Браидотинепостављаовопитање
увезисадететом.Нигдедругденеспомињедетекао„реал
нодете”,децасеспомињукрозреферисањенаЛусИрига
ре(LuceIrigaray)ињенупоентудаупсихоанализи„однос
мајкаићеркајемрачанконтинент,свихмрачнихконтине
ната”.37Децу,Браидотидефинишеексклузивнорелационо:
прекоодносасамајкомисвакоодступањеодовогправила,
препознаје као монструозност. Доследно инсистирање на
материјалностикадсуупитањужене,напримериматретма
намонструма,деце,животињајасноизостаје.Монструми,
животињеидеца,могудаслужекаометафореидефинишу
сеуодносунасубјектекојеБраидотилегитимише:„њихов”

35Исто,стр.115.
36Исто.
37Исто,стр.82.
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фалоцентричнимушкисубјективитет(којису,успутречено,
поструктуралистивећпрогласилимртвим)и„наш”женски
феминстичкиномадскисубјективитет.Осимтога,овиенти
тетисудобродошликаопријатељскаметафоразадругост,
улогуиз које јефеминистички субјекат, самимостварива
њемсубјективитета–већпобегао.Дакле,узсвенаведено,
можемодазакључимодаформулацијаномадскихсубјекти
витетазадржавакатегоризацијеухијерархијскимбинарним
поделамананасињих,бићаиствари,насопствоидругост,
субјекатиобјекат.Бићакаокатегоријасудобилисебирав
нефеминистичкеномадскесубјекте.Нијелиуправотоши
рењехегемонијскекатегоријесубјекта?

Материјалностзакојусезалажеуформулацијиномадског
субјективитета,нијенималослучајна.Изсвегагоренаведе
ног,закључујемодаматеријалносткодРозиБраидоти,није
истоштоиматеријакодКаренБарад:емпиријскаматерија
којаједејствујућа(енг.аgentialrealism)икојакаотакваау
томатскипрелазиутеоријскидискурс,безобзиранапоре
кло(органскаилинеорганска);материјалносткодРозиБра
идоти служи као метод за привилеговање феминистичког
номадскогсубјекта.Начиннакојиелаборираномадскису
бјективитет,показуједасеуматеријалностразумекао„пра
во”,дасеправонаматеријалностстичеитокрозисторију
борбезастицањетогправа.Феминистичкиномадскисубје
катјетомлогиком,крозисторијуборбезаженскоослобође
ње,оствариоправонасубјективитет.Биолошкоисторијска
материјалностикогитосудакле,поБраидоти,пропусница
заулазакуиначезатворенииелитниклубСубјеката.

Унаставку,осврнућемосе јошнапитањеномадизмаида
ли/какосеконцептномадскогуклапаусвегоренаведено.

Номадизаминомадизам

„Номадскасвестјеформаполитичкоготпорапремахегемо
нијскимиексклузивнимпогледиманасубјективитет”.38

Крозтретманконцептаномадизма,проверићемодалиме
тафораномадизма,уконтекстуномадскихфеминистичких
субјеката,уједноширииспецифицираосновнукатегорију
женскогсубјекта.Браидотиобјашњаваномадизамкаожи
вотнистил,пресвегаизабраниживотнистил,којисереали
зујекрозпроменуиразличитост–географску,културалну,
лингвистичкуразличитост.

38Исто,стр.23.
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„Номадизамнијефлуидностбезграница,већакутнасвесто
нестабилностиграница.Тојеинтензивнажељадасепређе,
преступи”.39

Номадизам као место трансформације се спомиње често,
аелаборирасепресвегауконтекступолиглотизма.Поли
глотизамјеједанодважнихаспекатаномадскогидентитета
затошто,какосамаБраидотитврди“полиглота јелингви
стичкиномад”.40Имајућиувидуда,каоштојевећнаведе
но,Браидотијезикпосматракаоместоиначинформирања
субјекта,номадизамјестањесталнетрансформацијеи(не
свесноисвесно)изабранерекреацијесубјекта.Посматрано
изтевизуре,номадизамкаополиглотијајесвесноодрицање
себезарадновихувидаисамокреације.

„Каоинтелектуалнистил,номадизамнезначибитибескућ
ник, него подразумева способност да се створи дом било
где.Номадносисвојенајважнијестваригдегоддакренеи
можедапоновостворидомгдегоддасенађе”.41

ЗаразликуодДелеза,којинеправиовуразлику,ичијисе
концептномадизматичевишежељеиотпорапремапарано
идниммашинама,закогаостајањенаместу–усидравање,
подразумевапритисакрепресивнелогикеуоквирусвихоб
ликатериторијализације,одоненамикроплануидентитета,
породице,доурфашизмакаонационалнетериторијализаци
је.ОстанакиадаптирањезаДелезаподразумеваинтерпела
цију,колонизацијуимагинације,потискивањежељаинеу
розу.НомадуконцептуРозиБраидотијеадаптилан:номад
свугде„можедасескући”,алиимаотпорпремадоминант
нимначинарепрезентацијесопства,а„номадскасвестјеу
сагласју са неприхватањембило ког облика перманентног
идентитета”.42Критикатрадиционалногзападногсхватања
субјекта, кад је у питањуномадски субјективитет поБра
идоти, садржисеу антиесенцијализмупопитањуизбора
животногстилаииндивидуланогактивногучешћасубјек
тивитетаусамопостајањуусусретусаразличитимоколи
нама.Уполитицилокације, радикална антиносталгија је,
узпитањеизбора,важанелементдабиседаојасанконтекст
садашњегтренуткаипредставља,поБраидоти,јединиефи
касанначинзаборбупротивмутирајућегкапитализма.Бити
усадашњемтренуткуидатијасанипрецизанконтекстса
дашњегтренутказначи,заБраидоти,битипозитивносуб
верзиван,издићи сеизнадпотрошачкелогикекојанамеће

39Исто,стр.35.
40Исто.
41Исто,стр.16.
42Исто,стр.33.
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вечитокаскањезановимиконзумацијомкојаиспуњавапра
знинунедовољностииникадреализовануиспуњеноступо
седовањуикуповинисвихкраткорочнихновихпроизвода
увеликојпонуди.Афирмативанодноспремастварностиза
Браидоти,аизДелезијанскеперспективеиуполемициса
критичкомтеоријомкојасеослањананегацију,представља
за Браидоти креативан приступ, односно стварање алтер
натива–феминистичкихсубјективитетаиафирмацијураз
личитостиуодносунадругефеминистичкесубјективитете
крозстварањеалтернативнихпросторазасамореализацију,
алтернативнихначиназаостајањеусадашњости.

Номада, Браидоти дефинише као различитог у односу на
мигранта.ПоРозиБраидоти,„мигрантимајасанциљпред
собом”,заразликуодномадскогсубјекта.43Оваквадефини
цијаизбегавазначајнуразликуизмеђумигрантаиномада,а
којасесастојиутомештомигрантнијеживотнистил,није
питањеизборамигрантјестатусна/социјалноправнакате
горија и дешава се због неповољних/немогућих услова за
останак. Овако формулисан номадизам дефинише субјек
тивитеткаоонајкојиимапривилегијудаизабереживотни
стил. Осим жена које имају социогеографскоекономске
привилегиједаодаберуовајживотнистил,тусујошиЦи
гани.БраидотиговориоЦиганимасамокроздвесликеито
упредговору,каометафоредругости:крозсећањенаочево
упозорењеда„крадудецу”,збогчегаихсеплашилаикао
метенацистичкихистребљења.Иакосуномади,Браидоти
сењимакаоматеријалнимсубјектима, такођенебави.Не
постојеусадашњемвремену,нитисепрекоњихосврћекао
намигрантесадашњегтренутка (каонаномадскемигран
те,наневидљивељуде,каона једнуоднајпотлаченијихи
најнепризнатијих групација на свету). Цигани су, у начи
ну формулације номадских субјективитета романтизирана
метафорадругостиинисудаљеелаборирани.Паралеласа
фриковимаимонструмима,којесамаБраидотиобјашњава
каопримергдеметафораодругости,насличанначинисама
примењујепопитањурома,такоштокоришћењемцигана
каометафореномадизма,дискурзивнобришереалнеенти
тетекојисусврстаниуовукатегорију.Браидотидакле,узи
маЦиганекаоисторијскиартефакт,каосећањеикористи
ихкаометафорукојупримењује,адаптира(самимтимире
контекстуализује)уодносунапривилеговане„беле”жене–
номадскесубјекте.

43Исто.
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Закључак

Уовомрадусмо,изнеколикоперспектива,испиталикон
цептномадскихсубјеката,теоретичаркеРозиБраидоти.Пре
свега,уконтекстутеоријапостхуманизмакојередефинишу
ипреиспитујухуманистичкутрадицијусубјекта,узелисмо
идејуживотињекаомерудругости,дапроверимокатегори
јалнуфлексибилност појма номадски субјекти.Имајући у
видухијерархијскудевалвацијунебића (ствари)уодносу
набића, утврдили смода секонцептномадскихсубјеката
тиче и односи искључиво наљудску врсту. За разлику од
теоретичарки постхуманизма и новог материјализма, пре
свегаДонеХаравејиКаренБарадкојерадикалнијесубвер
тирајупојамразликеповрсти,концептномадскихсубјеката
РозиБраидоти,дубокојеутемељенухуманистичкутради
цијукојупреиспитујепресвегаусвомодносупремамате
ријалностииконцептомпостајања,штономадскимсубјек
тимадајеизразиторелационикарактер.Каофундаментално
децентрализован,умножениутеловљен,номадскисубјекат
се препознаје као постхуманистички, али се у аспектима
врст(изма) и (онтолошког) есенцијализма, надовезује на
феминистичкумисаосрединепрошлогвека.

Номадски субјекти настоје да пре свега редефинишу кон
цептсубјектауконтекступрвенственополаиполнеразли
ке,патекондарода,алиидаутемељепојамженског(феми
нистичког)субјекта,несамоуконтекступолитикеиденти
тета,већонтолошки.Номадскисубјектинатајначин,теже
да редефинишу рецепцију рода у филозофском дискурсу
који,какосамаБраидотипримећује,јошодАристотеладе
финишеженурелационо,каоаномалијууодносунабелог,
слободногмушкарца,инатајначинјевредноснодевалвира:

„ДовођењеженаувезусамонструмимадатираодАристо
тела,којиуГенерацијиЖивотиња,успостављаљудскунор
мууодносунателеснуорганизацијубазиранунамушком
моделу.Самимтим,акосерепродукцијаодвијапонорми,
произвешће се дечак, женско се догоди само онда када
нештокрененаопакоилисенеспроведедокрајаурепро
дуктивномпроцесу.Женскоједаклеаномалија,варијација
наглавнутемумушкогрода.ВажносткојуАристотелпри
дајемаскулинитетукаољудскојнорми,очитавасетакођеи
уњеговојтеоријизачећа:онтврдидајеексклузивниноси
лацпринципаживота сперма, а даженскирепродуктивни
апаратслужиискључивокаопасивниконтејнерзаљудски
живот(…)Нијеизненађењетошто,заАристотела,женени
суобогаћенерационалномдушом.Општеместоженекао
знаказаабнормалност,асамимтимиразликекојаозначава



113

НЕДА РАДУЛОВИЋ

инфериорност, остала је константа у западном научном
дискурсу”.44

Ипак,инсистирањемкаконаполнојразлици,такоиприви
леговањемкогитакаоконститутивнеусловностиномадских
субјеката,Браидотидодатносужавасубјекатскукатегорију.
Применакартезијанскелогике, каошто јевећобјашњено,
најјаснијесерефлектујеуперформативу:„Ја,женамислим
идаклекажемдаја,жена,јесам”.45Браидотисеобраћаже
нама,феминисткињамакосмополитскихуверења,штоима
за последицу и класно дефинисање номадских субјеката,
имплицирајући како епистемолошку привилегију, тако и
слободукретањаиодлучивања(самимтимипотпунуеко
номскунезависност).Екстремизовањемполаритетаприде
финисању номада преко пасоша: „номад или нема пасош
илиихимапревише”,46упркосодбацивањуисталнојкри
тици фалоцентричног дискрурса, методолошки доследно,
Браидоти прати картезијанску логику екстрема и присва
јањавредности(рационалниум,материјалност)какобисе
заузелаиауторизовалапозицијаномадскогфеминистичког
субјективитетауодносунасвеостало.
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DISCURSIVECHANGESANDTENDENCIESWITHIN
THEORIESOFPOSTHUMANISMCASESTUDY:

NOMADICFEMINISTSUBJECTS

Abstract

Longafter thepoststructuralistcritiqueofahumanistsubjectaswell
as the inherentdichotomies, justwhen theverynotion (subject)was
questionedanddeclareddead–theconceptofsubjectivityhasreturned
prominently, especially in the context of posthumanism.The aim of
thispaperistoprovideanindepthanalysisofacontemporarytakeon
subjectivity, aswell as to critically engage in thedebate around this
matter,arguingthattheveryconcept(subject)entailscertainprinciples
and conditions that inevitably presupposes subject/object dichotomy.
TakingNomadicFeministSubjects(RosiBraidotti)asacasestudy,we
willoutlineanddeterminebothwaysinwhichthisconceptdistances
itself and reformulates the (humanistic)Cartesian subject, aswell as
theways inwhich it remainswithin the traditional framework.Also,
we will chart some more general tendencies under the umbrella
termofposthumanism,arguingforadeconstructive,asopposed toa

reconstructiveapproachtoit.

Keywords:posthumanism,newmaterialism,nomadicsubjects,
feminism,criticaltheory


