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Postumanul. Viitorul nostru prezent 
 
 

Rosi Braidotti, Postumanul, traducere de Ovidiu 
Anemțoaicei, Editura Hecate, București, 2016, 291 p. 

 
 

Cercetătoarea și profesoara olandeză de origine italiană Rosi Braidotti 
ne prezintă în cartea de față perspectiva sa asupra curentului de gândire 
contemporan numit postumanism. Postumanismul sau transumanismul este 
un curent de gândire care își propune să reflecteze asupra condiției omului 
în contextul culturii globalizate a secolului XXI și a efectului pe care 
tehnologia și economia globală îl produc asupra condiției umane. În 
România acest curent de gândire este practic inexistent, însă cititorul are 
posibilitatea de a face cunoștință cu el din unele lucrări care au fost traduse 
în limba română. (Pe lângă cartea autoarei de față, o altă traducere care ar 
merita semnalată este cea a cunoscutului autor american Francis Fukuyama, 
intitulată Viitorul nostru postuman. Consecințele revoluției biotehnologice 
traducere de Mara Rădulescu, Editura Humanitas, București, 2004.) 
Familiarizarea cititorului român cu o astfel de tematică este importantă, 
deoarece, pe lângă stranietatea aparentă a limbajului și a temelor cu tentă 
stiințifico-fantastică abordate, este vorba în fond despre probleme cu care 
societatea noastră se confruntă deja (chiar dacă nu întotdeauna în mod 
conștient), iar în viitor se va confrunta cu siguranță tot mai mult.  

Gândirea postumanistă este alimentată în principal din trei curente de 
gândire: 1) filosofia morală, care este în principiu reactivă și abordează 
problemele aduse cu sine de evoluția tehnologică dintr-o perspectivă 
umanistă; 2) studiile de știință și tehnologie, care discută despre implicațiile 
evoluțiilor tehnologice asupra societății și a omului; și 3) filosofia 
antiumanistă a subiectivității, care este un curent de gândire apărut în 
Occident în anii '70, ca reacție față de pretențiile universaliste ale 
umanismului occidental. Cele trei dimensiuni se îmbină în general, însă un 
curent sau altul este de obicei reprezentativ pentru un autor care abordează 
tematica postumanistă. Autoarea de față se revendică drept gânditoare 
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postumanistă formată pe filiera antiumanismului feminist. Dar ce este 
antiumanismul?  

Deși termenul poate sugera în aparență vreo poziție sau o atitudine care 
să fie împotriva omului, trebuie să notăm că prefixul anti-, din sintagma 
antiumanism, nu are în vedere opoziția față de om, ci sugerează o reacție 
față de gândirea umanistă. Umanismul își are originile în raționalismul 
iluminist, unde, pe urmele lui Kant, idealul umanist definea perfectibilitatea 
în termeni de autonomie și autodeterminare a individului. Individul uman 
este înțeles ca subiect capabil să funcționeze autonom pe baza facultăților 
raționale pe care le posedă. Nu întâmplător idealul Iluminismului constă în 
emanciparea individului, adică în dezvoltarea facultății rațiunii pe care 
acesta o posedă în mod natural. Acest ideal era considerat unul universal, 
bazat tocmai pe apriorismul facultății raționale. Ca o consecință, 
Iluminismul cultivă raționalismul științific, o dată cu ideea de progres adus 
de știință, împotriva religiei, văzută ca o formă de manifestare a tendințelor 
iraționale ale individului. Ulterior, modelul umanist al Iluminismului se va 
transforma într-un model hegemonic, prin filosofia hegeliană a istoriei. Căci 
la Hegel evoluția istorică conduce în mod necesar în punctul în care 
ajunsese, adică la civilizația Occidentală a secolului al XIX-lea și, în 
virtutea faptului că evoluția a fost una necesară, se subînțelege că modelul 
superior al Occidentului trebuie adoptat de alte culturi și civilizații. Astfel, 
cultura umanistă a sprijinit tendințele imperialiste ale marilor puteri 
occidentale (Franța, Marea Britanie, Germania), tocmai pentru că modelul 
său de umanitate era considerat superior și, în virtutea acestui fapt, i se 
cuvenea să domine. 

Modelul umanist propus de Occident va fi însă zdruncinat o dată cu 
experiențele traumatice ale Holocaustului, Gulagului și Hiroșimei, produse 
de fascism, comunism și de cel de-al Doilea Război Mondial. Acest model 
va fi tot mai frecvent supus criticilor, începând cu anii '70 în Occident, pe 
filiera studiilor feministe, colonialiste sau deconstructiviste. S-a făcut tot 
mai frecvent legătura între cultura umanistă, pretențiile de superioritate ale 
civilizației europene, de gardian al lumii și de motor al evoluției, și politica 
sa de dominație, de abuz și de violență față de alte culturi și civilizații. În 
felul acesta apare antiumanismul, care propune desprinderea agentului uman 
de poziția sa universalistă și dominatoare, obligându-l să-și asume 
responsabilitatea pentru acțiunile sale. În SUA mișcarea a fost stimulată de 
protestele împotriva războiului din Vietnam, când disciplinele umaniste au 
fost criticate pentru că sunt aride, apolitice și rupte de lumea reală. Pe 
continent protestele din mai '68 vor face din Franța țara model pentru orice 
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tip de contestare a vechilor forme de autoritate. Tot Franța va da și o serie de 
intelectuali deveniți simboluri pentru noile curente de gândire: Jean Paul 
Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault sau Jacques Derrida sunt doar 
câteva nume sonore. Dacă la sfârșitul secolului al XIX-lea Nietzsche 
proclama „moartea lui Dumnezeu”, acum Foucault va proclama „moartea 
Omului” arătând că subiectul uman, așa cum a fost el gândit în epoca 
modernă, este mai degrabă un construct istoric și contextual și nu unul 
universal și necesar, așa cum avea pretenția să se prezinte. O dată cu 
„moartea Omului” și cu „criza subiectului” vor intra în criză și științele 
umaniste. Criza va fi accentuată de impactul produs de globalizarea 
economică, de slăbirea statului național și de evoluția rapidă a noilor 
tehnologii. Transumanismul, născut la capătul acestei evoluții, recunoaște în 
mod deschis sfârșitul culturii umaniste și propune „forme alternative de 
conceptualizare a subiectului uman” (p. 54), care să țină cont de provocările 
diverse ale epocii în care trăim.  

După prezentarea acestei genealogii, R. Braidotti își recunoaște 
formarea sa pe filiera „antimunaismului feminist” (p. 42) și încearcă să 
propună câteva soluții pentru epoca actuală din perspectiva 
transumanismului. În primul rând omul trebuie să devină conștient că 
autonomia sa nu mai poate fi gândită în sine, pe modelul umanismului 
clasic, ci în strânsă relație de co-dependență cu factorii de mediu și cu 
evoluția tehnologiei. De aceea autoarea ne propune modelul unei 
subiectivități dinamice, intitulată sugestiv „nomadice”, care apare din 
interacțiunea omului cu mediul înconjurător și cu tehnologia. Pentru că 
omul nu se mai poate imagina ca centru al universului, care controlează 
după bunul plac mediul înconjurător, epoca este numită și 
postantropocentrism. Noua subiectivitate rezultă așadar din interacțiunea cu 
animalele (intitulată „devenire animal”), cu mediul înconjurător și cu 
planeta („devenirea pământ”), și cu noile tehnologii („devenirea mașină”).  

Față de animale, subiectul postuman are o atitudine ambivalentă, ce 
rezultă în principal dintr-o exploatare uneori extrem de brutală a lor, impusă 
de consumul capitalismului contemporan, însoțită de o formă de umanism 
compensatoriu. Pe urmele lui Deleuze, animalele sunt împărțite în trei 
categorii: 1) animalele de casă, care îndeplinesc o funcție oedipală; 2) 
animalele de consum, cu o funcție instrumentală; și 3) animalele exotice, 
care au o funcție fantasmatică. Animalele de casă au depășit distincția 
clasică natură-cultură, câinii și pisicile de companie având un stil de viață 
care trădează deja existența unei culturi specifice: selecție genetică, cabinete 
medicale, cabinete de înfrumusețare, concursuri specifice etc. Pe bună 
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dreptate ei sunt numiți de autoare „vectori ai relaționării postumane” (p. 
100), în sensul în care, nu numai că interacțiunea între oameni se realizează 
de multe ori prin intermediul animalelor de companie, dar uneori relația 
oamenilor cu animalele de companie este mult mai importantă decât relația 
lor cu alți semeni. Diferența dintre specii este astfel ștearsă, cel puțin la 
nivel afectiv. Dar, pe lângă rolul de companioni, animalele reprezintă și o 
importantă resursă industrială, fiind folosite la muncă, pentru experimente 
științifice, pentru biotehnologii agricole, pentru industria farmaceutică sau 
cea cosmetică. Statutul clasic de animal de povară a fost depășit, animalul 
fiind azi un important obiect de studiu pentru cercetarea științifică. 
Exemplele dragi autoarei sunt: oaia Dolly, care este primul animal „cyborg”, 
fiind concepută prin clonare, nu pe cale sexuală, reprezentând astfel „un 
amestec de organism și mașină” (p. 101); și „onco-șoarecele” (p. 97), cu 
referire la șoarecii folosiți pentru testarea diferitelor soluții de vindecare a 
cancerului. Animalele exotice sunt vânate pentru satisfacerea diverselor 
fantezii ale indivizilor cu posibilități materiale din lumea civilizată, traficul 
cu astfel de animale fiind situat pe locul trei în lume, după traficul de 
droguri și traficul de arme. 

„Devenirea pământ” se referă la legătura omului cu planeta și cu mediul 
înconjurător, având în vedere că impactul economiei actuale asupra 
mediului înconjurător nu mai poate fi neglijat. Mai mult, atât viitorul speciei 
umane cât și al întregii planete este strict legat de această interacțiune. De 
aceea omul nu se mai poate considera singura măsură a tuturor lucrurilor, iar 
valorile eticii trebuie reconsiderate. În etica postantropocentrică 
recunoașterea reciprocă din etica clasică este înlocuită cu noțiunea de co-
dependență față de mediul înconjurător, iar sustenabilitatea ia locul filosofiei 
morale a drepturilor omului. Se discută și despre noi discipline, cum ar fi 
„ecologia umanistă” (p. 210), care să cerceteze felul în care factorii culturali 
influențează efectele pe care omul le produce asupra planetei.  

Evoluția tehnologiei aduce la rândul său provocări cu care omenirea nu 
s-a mai confruntat până acum. Tot mai frecvent dispar diferențele între 
organic-anorganic, născut-fabricat, carne-metal, circuite electronice-sisteme 
nervoase etc. Nanotehnologia, biotehnologia, tehnologia informației și 
științele cognitive, numite sugestiv „călăreții apocalipsei postumane” (p. 
82), sunt acele științe care, prin contribuțiile lor, vor modifica pentru 
totdeauna nu numai lumea în care trăim dar și raportarea la propria noastră 
natură. În acest context, miza postumanismului este să transforme angoasa 
resimțită de pierderea lumii naturale, într-o acțiune socială și politică 
eficientă pe viitor, care să poată face față provocărilor ce vor veni. 
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Cu siguranță unul dintre cele mai interesante capitole ale cărții, din 
punctul nostru de vedere, este cel referitor la prezentul și viitorul studiilor 
umaniste și al Universității. Căci dacă științele umaniste resimt din plin 
criza epocii actuale, se pune firesc întrebarea referitoare la rolul lor în viitor. 
De asemenea, care va fi rolul universității în viitor? Cum va arăta aceasta și 
ce loc va avea în societate? Într-un anumit sens, putem spune că nivelul de 
creativitate al răspunsurilor oferite de autoare este pe măsura provocărilor la 
care trebuie să răspundă. Vom prezenta în continuare câteva idei.  

În a doua jumătate a secolului XX învățământul umanist a trebuit să se 
confrunte cu criza generată de epuizarea premizelor care stăteau la baza sa. 
Asta a fost o primă provocare. Presiunile au fost însă multiple, venind și 
dinspre piața muncii, hegemonia tot mai accentuată a domeniilor științifice 
și tehnice, evoluția noilor media și a noilor tehnologii, proliferarea noilor 
arii interdisciplinare etc. În „războaiele dintre științe” (p. 299), care s-au 
desfășurat în campusurile americane în anii '90, disciplinele umaniste au fost 
tot mai frecvent acuzate de insuficiență științifică, de lene, de relativism 
moral și cognitiv. De asemenea, s-a spus că ele suferă de un antropomorfism 
structural și de un naționalism metodologic care le accentuează criza. În 
epoca contemporană, a migrației de masă și a lumii care este tot mai mult 
mediată tehnologic, disciplinele umaniste riscă astfel să nu-și mai găsească 
locul. Însă, dacă avem în vedere scopul lor fundamental, acela de a umaniza 
comportamentul social și de a cultiva valorile civice, atunci „studiile 
umaniste postumane” (p. 207) trebuie să-și redefinească țelurile în funcție 
de noul context al lumii contemporane. Autoarea propune înființarea de arii 
interdisciplinare care să abordeze dezastrele istoriei contemporane, astfel 
încât ele să nu se mai repete: studii de gen, studii feministe, studii post-
coloniale, studiul holocaustului, cercetarea sclaviei etc. De asemenea, noile 
studii umaniste trebuie să țină cont de structura multiculturală a lumii 
globale și de medierea tehnologică la care este supusă. Sunt propuse 
domenii de studiu interdisciplinar, precum: analiza politică a privirii 
științifice, studii culturale despre știință, cultura digitală umanistă, semiotica 
tehnologiei, ecologie umanistă etc., cele mai multe dintre ele având ca 
obiect interacțiunea reciprocă dintre dintre tehnologie și umanism. În felul 
acesta, reflecția umanistă este chemată să ofere soluții stimulate de 
creativitate la criza cu care se confruntă.  

Dacă disciplinele umaniste au fost afectate de criză, nici modelul 
universității clasice nu a fost scutit de probleme în ultimii zeci de ani. În 
Europa universitățile moderne au fost construite după modelul humboldtian 
al educației, care avea drept scop edificarea unei elite selecte capabile să 
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conducă și formarea unei cetățenii luminate. Universitatea era gândită și 
funcționa în cadrele statului național. În a doua jumătate a secolului XX 
modelul statului național însuși se erodează și, sub dominația tot mai 
accentuată a economicului, universitatea însăși se adaptează modelului 
corporatist. Mulți profesori ajung să deteste faptul că universitatea a devenit 
o întreprindere de prestări servicii, în care figura centrală a mentorului sau a
profesorului e înlocuită de cea a administratorului, iar criteriile de 
performanță sunt date de capacitatea de a atrage finanțări. În fața acestor 
probleme, R. Bradiotti propune un model de universitate care încearcă să 
răspundă provocărilor secolului XXI. În primul rând, universitățile trebuie 
să se integreze în viața și economia orașelor, rolul lor fiind cu atât mai 
semnificativ cu cât se estimează că până în 2050 peste două treimi din 
populația lumii va locui în orașe. Apoi, campusurile viitorului vor fi în bună 
măsură campusuri virtuale, de aceea universitățile trebuie să aibă capacitatea 
să producă local cunoașterea pe care să o poată transmite la nivel global. 
Prin intermediul tehnologiei digitale va fi posibil ca cineva să absolve o 
universitate, chiar dacă locuiește în altă țară. În spațiul universitar 
disciplinele legate de tehnologie, de medicină și de management vor fi cele 
care vor domina. Universitatea va trebui să fie în continuare locul excelenței 
științifice, combinată cu capacitatea de a oferi instrumentele necesare 
cetățeniei luminate. Valorile cultivate trebuie să stimuleze cercetarea 
independentă, practica pedagogică, gândirea critică, sustenabilitatea socială 
și ecologică, discernământul față de consumerism și responsabilitatea civică. 
Arhitectura studiilor superioare și reflecția umanistă trebuie să fie capabilă 
să ofere răspunsuri viabile noilor provocări.  

Poate că parcurgând această carte, nu toți cititorii vor fi de acord întru 
totul cu perspectivele expuse de autoare. Însă, dincolo de acordul sau 
dezacordul personal cu ideile expuse, lectura acestei cărți va fi cu siguranță 
una provocatoare, cel puțin pe cât de provocator este viitorul apropiat care 
ne așteaptă. Întrebarea pe care trebuie să o adresăm: vom avea oare resursele 
necesare pentru a face față acestor provocări?  

Gelu Sabău 


