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Abstract
Daniel H. Wilson’s 2011 novel Robopocalypse revolves around the trope of the robot uprising
and depicts a world in which human beings must fight growing armies of ever-evolving
machines in order to survive. The human-robot battles described in this text engage with
traditional definitions of technology as a prosthetic tool or supplement of the human and present
the possibility of overturning the hierarchical relationship between man and machine. This
article outlines how through the use of the motifs of prosthesis and the appendage, Wilson’s text
explores such traditional interpretations of technics and offers a different understanding of
man’s relationship with technology based on the notions of originary technicity or a cyborgian
becoming that is inherent to the human.
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Apendice tehnologice şi prosteze organice: contaminări robo-umane şi
deveniri cyborgiene în romanul Robopocalypse de Daniel H. Wilson
Romanul Robopocalypse scris de Daniel H. Wilson în 2011 are ca temă revolta roboţilor şi
descrie o lume în care, pentru a supravieţui, fiinţa umană trebuie să lupte împotriva unor
armate de mecanisme în continuă dezvoltare. Conflictele dintre om şi robot tratate în text iau în
discuţie definiţiile tradiţionale ale tehnologiei ca unealtă prostetică sau ca supliment al umanului
şi prezintă posibilitatea unei răsturnări radicale de poziţie în relaţia ierarhică dintre om şi
maşină. Articolul explorează modalităţile prin care textul lui Wilson, utilizând motivul prostezei
şi al anexei, adresează o provocare interpretărilor tradiţionale date tehnologiei şi prezintă o
posibilitate diferită de a înţelege relaţia omului cu tehnologia, bazată pe noţiunile de tehnicitate
originară sau de devenire cyborgiană inerente umanului însuşi.

