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Б Л О Г

УЗ ГА ЈА ЊЕ ЧО ВЈЕ КА

Све су жи во ти ње јед на ке 
али не ке жи во ти ње су јед на ки је од дру гих. 

Џорџ Ор вел 
 

За ње га Је вре ји и Сло ве ни ни су би ли под љу ди. 
За ње га је ни жа ра са би ла чи та ва људ ска вр ста. 

Бо ри слав Пе кић 
 

За и ста, не би би ло уоп ште бе за зле но 
ако би чо век чо ве ка уз га јао у сме ру бе за зле но сти. 

Пе тер Сло тер дајк 

Из ме ђу Пе ки ће вог Бе сни ла, Ор ве ло ве Жи во тињ ске фар ме и Сло
тер дај ко вих Пра ви ла за људ ски врт мо гу се на слу ти ти ви бра ци је јед ног 
нео бич ног ин тер тек сту ал ног ди ја ло га. Иа ко у том ди ја ло гу уче ству ју 
Шва бо, Ен глез и Ср бин, ни је ри јеч о ви цу, но виц је у то ме што Бе сни ло 
вје ро ват но ни је нај бо љи Пе ки ћев ро ман, али је и као та кав до вољ но до
бар да без ком плек са сто ји ра ме уз ра ме са са мим вр хом са вре ме не ње
мач ке фи ло зо фи је и кла си ком ен гле ске књи жев но сти. Мо жда и да их 
над му дри? Не. Пу сти мо кључ ним тач ка ма по ме ну тог ди ја ло га да се по
ку ша ју са ме от кри ти кроз текст ко ји сво јом ки ла жом у по гле ду слов них 
зна ко ва то не обе ћа ва. 

Чи та о ци ма Пе ки ће вог ро ма на до бро је по зна та ми си ја Фре де ри ка 
Ли бер ма на ко ји пу тем ге нет ског ин же ње рин га по ку ша ва да ство ри ви шу 
ра су: тзв. нат чо вје ка, ко ји би у би о ло шком сми слу био су пер и о ран у 
од но су на баг при ро де – на чо вје ка. Да је умје сто Пе ки ћа ко јим слу ча јем 
пи сац Бе сни ла био Ор вел, с вр ха кон трол ног тор ња ае ро дро ма „Хи тр оу” 
са свим си гур но не би од зва ња ли зву ко ви бор бе из ме ђу нат чо вје ка и над
же не већ грок та ње сви ња. Пе тер Сло тер дајк би за обе ли те рар не из вед бе 
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имао јед на ку за мјер ку: ње му би сме та ло то што је сим бо ли ка вр та ве
за на (са мо) за врх тор ња, па би је спу стио на сам ае ро дром. То рањ би му 
ме та фо рич но по слу жио тек да озна чи нат по зи ци ју са ко је се из ми шља ју 
пра ви ла за ове ис под – у вр ту.

Уко ли ко се про блем ко ји Пе ки ћев ро ман те ма ти зу је (про блем ства
ра ња ви ше ра се – над љу ди) осмо три ван кон тек ста ме ди ци не, ми кро био
ло ги је и ге не ти ке, он да се пи та ње мо гућ но сти ства ра ња и оп стан ка ви ше 
ра се из по ља при род них на у ка пре мје шта у по ље јед не по себ не по ли ти ке 
– „успје шне и не при ко сно ве не по ли ти ке уз го ја”. Од го вор та кве по ли ти ке 
на пи та ње шта усло вља ва по сто ја ње ви ше ра се гла си при лич но јед но
став но: усло вља ва га по сто ја ње ни же. Дру гим ри је чи ма, уко ли ко је пу
тем ге нет ског ин же ње рин га не мо гу ће уна при је ди ти чо вје ка и та ко ство
ри ти би о ло шки ви шу ра су, мо жда је по мо ћу дру га чи је тех но ло ги је мо гу ће 
ство ри ти ни жу. Та кав про цес ства ра ња ви ше ра се има не га тив ну фор му
лу: су пер и ор ност се не по сти же (са мо) уна пре ђи ва њем се бе, већ уна за ђи
ва њем/ин фи ци ра њем дру гог. У про це су та квог уна за ђи ва ња дру ги по ста
ју под љу ди на лик до ма ћим жи во ти ња ма, док пр ви (п)оста ју (над)„љу ди” 
ко ји их уз га ја ју. Ка да се опо зи ци ја ви со ко –ни ско јед ном по стиг не, ка да 
се, да кле, ни жа ра са ко нач но ство ри, ње ну ни скост је по треб но кон стант
но одр жа ва ти до вољ но ни ском, јер без по сто ја ња та кве ни ско сти ви си на 
ко ја је кон тро ли ше и ни је ви си на. Олак ша ва ју ћа окол ност за уз га ји ва ча 
је та што ни жа вр ста че сто са му се бе одр жа ва у сво јој ни ско сти: Да се из
ра зим у ду ху Бе сни ла – не свје сна фе но ме на ко јим је ин фи ци ра на и ко ји је 
чи ни ма лом, она до зво ља ва да се ње на ин фек ци ја за гно ји, да по при ми 
об лик епи де ми је и та ко за ра зи све око се бе, исто вре ме но га уни жа ва ју ћи.

Ци тат ко ји сли је ди по ме ну ти Сло тер дај ков текст то ли ко екс пли цит
но до во ди у ве зу са Жи во тињ ском фар мом да ће она и чи та о цу ко ји Ор ве
ло во дје ло по зна је ма кар у пре при ча ном об ли ку би ти до вољ но ја сна: „Ако 
би се, упр кос Хај де ге ро вим опо ме на ма, још јед ном про го во ри ло ан тро
по ло шки, љу ди исто риј ских вре ме на мо гли би да се де фи ни шу као жи
во ти ње од ко јих не ке уме ју да пи шу и чи та ју, а дру ге не. Одав де је са мо 
још је дан ко рак, до ду ше зах те ван, до те зе да су љу ди жи во ти ње ко је уз га
ја ју се би рав не, док су дру ге уз га ја не – што је ми сао ко ја је, од вре ме на 
Пла то но вих ре флек си ја о вас пи та њу и др жа ви, део па сто рал ног фол кло
ра Евро пе ја ца. Не што од то га од је ку је и у ци ти ра ним Ни че о вим ре че
ни ца ма, у ко ји ма он ка же ка ко од љу ди у ма ле ним ку ћа ма ма ло њих има 
во љу, а ве ћи на је са мо пред мет не чи јег хте ња. Би ти са мо пред мет хте ња 
зна чи ег зи сти ра ти са мо као пу ки објект, а не као су бјект из бо ра” (198). 
Ако је при род но да јед на жи во ти ња га ји дру гу (да би је, ре ци мо, по је ла 
или по му зла), он да је са свим уре ду и да чо вјек из ко ри сти уз га ја чо вје ка. 
Сви љу ди су, да кле, јед на ки, са мо су не ки ма ло јед на ки ји. 

По ве зи ва њем пој мо ва уз го ја и дре су ре Сло тер дајк рас крин ка ва 
дис курс у окви ру ко јег се, пре ма ње го вом чи та њу Ни чеа, ја сно ви ди 
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раз ли ка из ме ђу оних ко ји су „од га ја ни да бу ду ве ли ки, и оних ко ји се уз
га ја ју да би би ли ма ли”. Те зу о чо вје ку као уз га ји ва чу чо вје ка, ону ми сао 
из Ни че о вог За ра ту стре ко ја ка же да је „чо вјек по стао нај бо ља чо вје ко ва 
до ма ћа жи во ти ња”, он ви ди као ра за ра ње ху ма ни стич ког хо ри зон та и 
про блем ко јим се фи ло зо фи ја ба ви од Пла то на, пре ко Ни чеа, до да нас. 
Ал тер на ти ву да на шњим ан ти ху ма ни стич ким уз га ји ва чи ма пред ста вља 
„нат ху ма ни ста”, чи ји би за да так био да, за рад до бро би ти за јед ни це, од го
ји ели ту. Дје лу је, ме ђу тим, да се гу бље њем та кве ели те и та квих го спо да
ра хар мо ни ја вр та пре тво ри ла у аго ни ју фар ме. За то осо би ну пи то мо сти, 
нео дво ји ву од (ме та фо ре) до ма ћих жи во ти ња, у овом кон тек сту не тре ба 
схва ти ти по зи тив но. Ни је то пи то мост у сми слу от ме но сти, пле ме ни то сти 
и уз ви ше но сти ду ха ко ју код љу ди мо гу да раз ви ју и од ње гу ју књи жев ност 
и фи ло зо фи ја. Пи то мост на ко ју се ов дје ми сли је пи то мост оних ко ји, 
не свје сни шта их че ка, без бри жно иду на кла ње.

Уз га ја ње чо вје ка ни је, да кле, по сље ди ца љу ба ви већ во ље за моћ, 
а по сто ја ње те мо ћи за ви си ис кљу чи во од по сто ја ња оних на ко ји ма се 
она при мје њу је: од уз га ја них. Ме ђу тим, да би се уз гој од ви јао нео ме та но, 
по треб но је на пра ви ти ква ли тет не то ро ве ко ји сво јим ком фо ром и удоб
но шћу си му ли ра ју при вид сло бо де и без бјед но сти. Огра де тих то ро ва 
мо ра ле би да бу ду до вољ но ви со ке ка ко би при кри ле чи ње ни цу да и ван 
то ра по сто ји жи вот: жи вот на про стра ним, зе ле ним па шња ци ма, гдје се 
жи ви љеп ше, ква ли тет ни је и сло бод ни је, жи вот из ко јег су они изо ло ва
ни, ал тер на ти ва њи хо вој огра ђе но сти. У ко ри та на ми је ње на за ду шев ну 
хра ну ста нов ни ка то ро ва/вр то ва нео п ход но је стал но до ли ва ти ин фек тив
ни кон цен трат ко ји на ду ва ва њи хо ву ни скост, исто вре ме но их чи не ћи 
до вољ но ма лим да се у ду хов ном то ру осје ћа ју ко мот но, али и хи брид ним 
иди о ти ма чи ја је бе за зле ност при мар на си ро ви на њи хо вих уз га ји ва ча.

Је дан дру ги ци тат ода је ути сак да је Сло тер дајк чи тао Пе ки ћа. Мо
жда и је сте али му је, као Њем цу, би ло не при јат но да то при зна: „Да ли 
ће раз вој на ду ги рок до ве сти и до ге нет ске ре фор ме осо би на људ ског 
ро да – да ли ће ан тро по тех но ло ги ја бу дућ но сти до спе ти и до екс пли цит
ног пла ни ра ња људ ских свој ста ва, да ли ће чо ве чан ство мо ћи да фа тал
ност ро ђе ња пре о бра ти у ра ђа ње пре ма из бо ру и пре на тал ну се лек ци ју 
– то су пи та ња у ко ји ма, до ду ше мут но и са бла сно, пред на ма по чи ње 
да се рас кр чу је ево лу ци о ни хо ри зонт” (199).

На кра ју све га оста ју пи та ња: на осно ву че га се би ра ју они ко ји 
вр ше се лек ци ју и они на ко ји ма ће се лек ци ја би ти вр ше на? Ко ји је то 
тре ну так у ко јем чо вјек до би ја иде ју да чо вје ка уз га ја, а чо вјек при ста је 
да бу де уз га јан, умје сто да се сам опле ме њу је? Ко ли ко је, на кра ју, у гло
бал ном по рет ку уз га ји ва ча и уз го је них, над љу ди и под љу ди, ви ше и ни же 
ра се, мо гу ће оста ти чо вјек?

Мар ко ТО ШО ВИЋ




