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Apatia nowoczesnego społeczeństwa i opór wobec władzy
techno-industrialnej
Nowoczesne kultura (…) oczekuje, że bed̨ziemy potep̨iać ludzi uprawiajac̨ych radykalna,̨
antycywilizacyjna ̨krytyke ̨i uznawać ich za paranoicznych psychopatów.W nowoczesnym
społeczeństwie technologicznym, stanowiac̨ym swoisty kompleks, wyrażajac̨y sie ̨w plura-
lizmie religii, postaw politycznych i przechwałek o tolerancji, ludzie nie zdaja ̨ sobie spra-
wy, że znajduja ̨ sie ̨ w swego rodzaju hodowlanym chlewie (z całym szacunkiem dla świń),
gdzie karmieni sa ̨ ta ̨ sama ̨ żywnościa ̨ przez te same firmy, gdzie zabijaja ̨ sie ̨ nawzajem dla
pienied̨zy i tym podobnych bzdur, a ich „wspólnotowość” istnieje wyłac̨znie dziek̨i inercji,
wymuszana przez prawo i władze, ze wszystkimi tego przerażajac̨ymi implikacjami: oto
prawdziwa przemoc.

Stada obywateli chet̨nie poddajac̨ych sie ̨ bombardowaniu homogeniczna ̨ informacja ̨
Rzad̨owej TV, sa ̨przez nia ̨wprowadzane – dobrowolnie lub nie – na ekonomiczna ̨karuzele ̨
kryzysu, Produktu Krajowego Brutto i produkcji w rytmie pracuj-konsumuj.

Zachodnia cywilizacja popadła w tragiczny, a zarazem idiotyczny paradoks pomoc hu-
manitarnej, przekazywanej zazwyczaj w formie pienied̨zy, populacjom trapionym przez
brak żywności, umieralność podczas narodzin i najgorszy ze wszystkiego ” brak wiedzy
jak żyć”. Najbardziej znanym przykładem jest tu Afryka, która ̨ Ja nazywam pierwotna ̨ ko-
lebka.̨ Jej mieszkańcy już dawno mogliby wyprzedzić nas w wiedzy o tym „jak żyć”, gdyby
nie wojny i choroby, jakie ściag̨neł̨y na nich Europa i Stany Zjednoczone. Gdyby nie kon-
flikty wywołane przez mied̨zynarodowe korporacje z powodu wydobycia ropy i kruszców
oraz gdyby nie plemienne/religijne walki, rozognione w epoce kolonialnej przez te same
multikorporacje, takie jak ENI, które przeobraziły sie ̨ później w ratowników humanitar-
nych i dostarczycieli cywilizacji.

Multikorporacje i państwowa demonstracja siły
Konteksty walk i konfliktów toczac̨ych sie ̨ tysiac̨e kilometrów od Włoch czes̨to poddawa-
ne sa ̨ słusznym analizom, dajac̨ poczat̨ek pustym dyskusjom o przenoszeniu tamtejszych
metod działania do nas. Nie chce ̨ tu nikogo potep̨iać; to tylko dygresja złości skierowanej
ku pewnym środowiskom, które podejmowały ostatnio działania pod szyldem „enwiro-
mentalizmu” i odkryły, że to co do niedawna same wspierały, produkuje jedynie śmieci i
toksyczność.

Majac̨ to na uwadze, widzimy jak miasta i metropolie staja ̨ sie ̨ wielkimi supermarketa-
mi, które sa ̨ nieustannie zalewane produktami wypluwanymi przez firmy i przemysł, od
mikserów po niezliczona ̨ ilość samochodów; po których pozostaja ̨ wielkie cmentarzyska
zanieczyszczeń.

Do niszczenia środowiska, czes̨to nieodwracalnego, dochodzi codziennie wskutek rozla-
nych plam zanieczyszczeń, odpadów nuklearnych i olejowych pozostawianych przez ludzi
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i przemysł, za które nakłada sie ̨ zwykłe „kary” finansowe, jakby mogło to naprawić spu-
stoszenie wyrzad̨zone ziemi i wodzie.

Poza tym zawsze istnieje możliwość zamiecenia wszystkiego pod dywan, jak w przypad-
ku atomowych i przemysłowych odpadów w Kampanii (region Włoch – przyp. tłum.) i nie
tylko tam, które nadal zabijaja ̨ głównie dzieci; a Państwo wycisza to wszystko aby nie nie-
pokoić opinii publicznej.

Przemysłowe i komercyjne grupy, takie jak ENI, ENEL, FINMECCANICA, EDISON i BE-
NETTON – ich lista nie ma końca – rozrastaja ̨ sie ̨wykładniczo stosownie do geograficznej
i politycznej ekspansji. Rabuja ̨wode ̨ i źródła minerałów, dla zysku zanieczyszczaja ̨ powie-
trze i ziemie;̨ a wraz ze swoimi „projektami” (prace wydobywcze, zapory, elektrownie…)
wspomaganymi przez nowe odkrycia bio-technologiczne,wywłaszczaja ̨czyste ziemie z rak̨
zamieszkujac̨ych je rdzennych społeczności, zmieniajac̨ bieg strumieni i wycinajac̨ pra-
dawne lasy, przywspółudziale armii i posiadaczy ziemskich, tak samo jak robili to „konkwi-
stadorzy” w szesnastym wieku; nie wspominajac̨ o całokształcie działań ekonomicznych,
zwiek̨szajac̨ych władze ̨ tych multikorporacji. Nie zdziwiłbym sie ̨ gdybyśmy któregoś dnia
odkryli na mleku i butelkach z woda,̨ to paskudne logo ENI, przedstawiajac̨e psa o sześciu
łapach.

Wracajac̨ do tego co powiedziałem wcześniej o walce, dobrym przykładem z naszego
podwórka jest militaryzacja Doliny Susa, torujac̨a droge ̨ projektowi TAV i zaostrzajac̨a
represywne prawa, przygotowane w celu zdławienia tam wszelkiego oporu.

Dobrze wiemy jak weg̨lowe i nuklearne elektrownie, toksyczny przemysł, elektro-smog,
spalarnie i wysypiska śmieci, cementyfikacja, bazy wojskowe i obozy koncentracyjne
(ośrodki dla imigrantów/wiez̨ienia) wszystkie z osobna stanowia ̨ front walki, aktywny na
całym terytorium, choć w różnych postaciach.

Mied̨zynarodowe korporacje wznosza ̨ swoje flagi na całym świecie niczym w jakieś bez-
litosnej grze wojennej, ustanawiajac̨ swoja ̨ imperialistyczna dominacje ̨ i kolonizujac̨ neu-
tralne ziemie albo te zdestabilizowane przez wojny, sfinansowane przez te same korpo-
racje, ziemie „wyzwolone” przez NATO; gdyby zabrakło takich okoliczności, wówczas na
pewno wykorzystano by katastrofy „naturalne”, pozwalajac̨e biznesowi interweniować
tam ze swoja ̨ pseudohumanitarna ̨ pomoca…̨ zanim sieg̨na ̨ po najpoteż̨niejsza ̨ broń Kapi-
tału, taka ̨ jak kredyty i kontrola kont.

Dziek̨i licznym mied̨zynarodowym umowom handlowym i wsparciu banków, MFW,
WTO i tym podobnych, multikorporacje rozprzestrzeniaja ̨ swoje macki, by kontrolo-
wać globalny rynek. Kilka przykładów: intensywna produkcja żywności i mono-uprawy
(Monsanto, Nestlé, Bayer, Novartis, genetycznie modyfikowane nasiona); przemysł farma-
ceutyczny, produkcja i testowanie leków, psychotropów i szczepionek (na ludziach i
zwierzet̨ach); przemysł mies̨ny, wywołujac̨y masowa ̨ eksterminacje ̨ i rozprzestrzenianie
sie ̨ chorób wirusowych, konsumujac̨y tony wody, tysiac̨e hektarów lasów i gleby do
produkcji karmy dla zwierzat̨, aby odpowiednio je utuczyć; jedna trzecia tych upraw wy-
starczyłaby do wykarmienie połowy ludzkiej populacji, zarazem powinno być jednak dla
nas jasne, że zamienianie zwierzat̨ w „produkty” odbywa sie ̨ na życzenie konsumentów.
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Wyzysk produkuje pieniad̨ze; intensywne połowy powoduja ̨wymieranie gatunków ryb;
polowania dla zabawy i urbanizacja zabijaja ̨ wiele innych gatunków zwierzat̨. Niedawno
wielkie firmy odpowiedzialne za zatruwanie ziemi zaczeł̨y podbijać idiotyczny rynek „Zie-
lonej Ekonomii” (określenie kolonialne), prezentujac̨ sie ̨ jako nowe „zielone” firmy, używa-
jac̨e alternatywnych źródeł energii, jednak jedyna ̨alternatywa ̨ jest inny sposób produkcji
i konsumpcji. Eksperymentuja ̨ z nanotechnologia ̨ rzekomo w trosce o środowisko, jednak-
że oczywiście ich celem nie jest oczyszczenie powietrza i wody z trucizn; nawet gdy bed̨a ̨
bardziej zieloni… nienaturalnie zieloni, i tak wciaż̨ chodzi im o biznes i zysk.

Forteca Europa, jak pozostałe globalne imperia, zwiera szeregi na kontrolach granicz-
nych, w zarzad̨zaniu obozami zatrzymań, wyścigu zbrojeń, policyjnej kontroli i trenujac̨
siły do tłumienia zamieszek, takie jak Europejska Żandarmeria (Eurogenfor); a wszystko
to przy pomocy nowoczesnych technologii, takich jak zaawansowane technologicznie ka-
mery, które możemy znaleźć praktycznie wszed̨zie. Jednym z najaktywniejszych twórców
tego chaosu jest Finmeccanica, zajmujac̨a sie ̨masowa ̨produkcja ̨ cywilnych i wojskowych
technologii, służac̨ych w operacjach wojennych i do masowej kontroli. Jedna ̨ z jej kreatur
jest Ansaldo Nucleare, zmierzajac̨a ku obłak̨ańczej lecz dobrze zaplanowanej atomowej
śmierci.

Ludzie jak maszyny, maszyny jak ludzie
Drony i droidy sa ̨ już obecne w kreg̨ach cywilnych i wojskowych. Celem naukowców jest
stworzenie bardziej „ludzkich” robotów; zdołali już wyprodukować sztuczne połac̨zenia
nerwowe, w ramach europejskiego programu „Projekt Ludzkiego Mózgu”, tworzonego przy
współpracy włoskich i szwajcarskich uniwersytetów oraz, jak zwykle, IBM-u. Humanoidal-
ne roboty, obdarzone zdolnościami uczenia sie,̨ które wykonuja ̨ ludzkie czynności, posia-
daja ̨zewnet̨rzny szkielet, sztuczne organy w ludzkim ciele i syntetyczna ̨neurologie:̨ takie
właśnie sa ̨ nieprzewidywalne w skutkach, cele osiag̨niet̨e przez naukowców w mied̨zyna-
rodowych instytucjach technologicznych, takich jak bostońskiM.I.T. i jemu podobne od-
powiedniki we Włoszech.

Prawdopodobnie sklonowano już człowieka, nie jesteśmy nawet w stanie wyobrazić so-
bie co sie ̨ dzieje w laboratoriach; lecz humanoidalny robot I-CAB, przeznaczony do domo-
wego użytku jest już bardzo niepokojac̨y.

Technologiczny wyścig jest finansowany przez firmy hi-tech, takie jak Amazon, Apple,
Samsung, Sony, etc., które bez skrupułów karmia ̨ rynek komputerami, bio-komputerami i
urzad̨zeniami, całym tym bezużytecznym sprzet̨emwywołujac̨ym kretynizm, przydatnym
w masowej kontroli i statystykach, odpowiedzialnym za szkodliwe wydobywanie minera-
łów, które wykorzystuje sie ̨ do produkcji obwodów; tych samych obwodów, które później,
w ramach absurdalnej konsumpcyjnej spirali, bed̨a ̨rozmontowywane gołymi rek̨ami z uży-
ciem kwasów w Chinach, Ghanie, Wietnamie i Indiach; również przez dzieci, których małe
dłonie szczególnie nadaja ̨ sie ̨ do takiej pracy. Czy posiadanie smart-phonów, tabletów, I-
phonów i innych dziwacznych urzad̨zeń jest tego warte?
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Naukowcom i inżynierom jednak nie wystarcza trucie i manipulowaniem wszystkim co
znajduje sie ̨ na ziemi: kolonizacja przestrzeni kosmicznej już trwa. NASA, ISEGC i Wło-
ska CNR pracuja ̨nad bio/ nanotechnologiami, mogac̨ymi posłużyć do eksploracji Ksież̨yca,
Marsa i asteroid, aby wydobyć z nich minerały niezbed̨ne do produkcji elektroniki hi-tech.
Wkrótce powstana ̨astrogórnicy zakłócajac̨y Porzad̨ek rzeczy, Słońca i Ksież̨yca, naturalny
cykl życia i śmierci, w wyścigu prowadzonym przez „oświecona ̨elite”̨, która pragnie mieć
ostatnie słowo w kwestii losu, czekajac̨ego ta ̨ Planete ̨ i wszystko co ja ̨ otacza. Naukowa i
technologiczna cywilizacja pokazała nam, i nadal pokazuje, swoja ̨ zdolność do wytwarza-
nie najgorszych horrorów toksyczności i genetycznych manipulacji, z pomoca ̨poddanych
zorganizowanych przez Państwo, gotowych służyć swoim „szefom”; ci ostatni nigdy nie
pytaja ̨ o pozwolenie na narzucanie nam swoich własnych warunków, siła ̨ narzucajac̨ je
jednostkom, które uważaja ̨ za gorsze od nich samych. Nie trudno wpłynać̨ na masy motło-
chu w metropoliach, bojac̨e sie ̨ nawet deszczu czy insektów, zaabsorbowane soba ̨ i pełne
oszukujac̨ych sie ̨wzajemnie ludzi.

Musimy być gotowi na najgorsze… Możemy sobie teraz dyskutować czy antytechnolo-
giczny opór to paranoja. Myśle ̨ jednak, że istnieja ̨ ludzie, podzielajac̨y to w co wierze ̨ i
co doprowadziło mnie do wiez̨ienia, którzy autonomicznie zadecyduja ̨ jak chca ̨ działać.
Oczywiście, wobec sił systemu, niejeden tchórzliwie sie ̨wycofa, ignorujac̨ fakty, udajac̨, że
wszystko jest ok, czekajac̨ na znak z nieba, uciekajac̨ do jednego z nielicznych, nieskażo-
nych miejsc, by żyć tam jak pustelnik. Ludzka natura posiada jednak zwierzec̨y instynkt
umacniania i obrony swojego środowiska oraz elementów, dajac̨ych Życie.

Mimo wszystko, nikt nie może spać spokojnie w małym pokoiku, gdy wielki dom stoi w
ogniu.

W OBRONIE ZIEMI
PRZY UŻYCIU WSZELKICH KONIECZNYCH ŚRODKÓW!

MASZYNY ALBO UCZUCIA!

Gianluca Iacovacci
Anarchistyczny wiez̨ień
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