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Mówiono, że Sybilla Kumańska (kapłanka wyroczni Apolla w Cumae – przyp. tłum), któ-
rej słynne liście sybillińskie płoneł̨y w ogniu rzymskiej świat̨yni, otrzymała swoje moce od
samego Apolla. Bóg słońca zaoferował obdarować Sybille ̨ czymkolwiek sobie zażyczy, w
zamian za jedna ̨ noc u jego boku. Przyjeł̨a jego propozycje,̨ w zamian zażad̨ała tylu lat ży-
cia, ile ziaren piasku zmieści sie ̨w jej zaciśniet̨ej dłoni. Apollo spełnił jej prośbe,̨ ta jednak,
przepełniona pycha ̨ z powodu spełnionego życzenia, odrzuciła zaloty Apolla. Dlatego też,
jej błogosławieństwo stało sie ̨ przekleństwem; długowieczność, lecz pozbawiona wiecznej
młodości. Przez wiele lat skurczyła sie ̨ do tak drobnej postaci, że mogła zmieścić sie ̨w sło-
iku. Nie musiała jeść ani pić – nie mogła przez to umrzeć z głodu, ani z pragnienia – słoik
zawieszono wiec̨ na drzewie. Czasami wypluwała z siebie nowe przepowiednie, podczas
gdy dzieci dokuczały jej „Sybillo, Sybillo, czego sobie życzysz? ”. Jedyna ̨ odpowiedź, jaka ̨
mogła wyszeptać, to „Chce ̨ umrzeć”.

Historia Sybilli Kumańskiej może posłużyć jako świetna paralela dla nowoczesnej me-
dycyny, z jej respiratorami i systemami podtrzymywania życia. W szerszym rozumieniu,
wskazuje ona na istote ̨ technologii, zestawiajac̨ jej obietnice z rzeczywistościa.̨ Gdybyśmy
cofnel̨i sie ̨ w czasie o milenium, i opowiedzieli pierwszej napotkanej przez nas osobie o
cudach naszej epoki – samochodach, samolotach, telefonach, komputerach, owocach w zi-
mie, lodzie w porze lata – nasz słuchacz niewat̨pliwie wyobraziłby sobie świat, gdzie rzad̨zi
magia – świat, gdzie ludzie stali sie ̨ bogami.

Mało kto jednak uważanasza ̨epoke ̨zamagiczna,̨ wrec̨z przeciwnie. Cowiec̨ej, niewielu z
nas uznałoby nowoczesne społeczeństwo za inspirujac̨e i budujac̨e – pred̨zej za wysysajac̨e
życie i pozbawione czaru.

Niesamowicie wzruszył mnie poczat̨ek dystopicznego koszmaru w reżyserii George’a
Lucasa – THX 1138. Film rozpoczyna scena z Królika Bugsa z lat 30, a podekscytowany nar-
rator oznajmia : „Królik Bugs w XXV wieku!”. Ekran staje sie ̨ pusty, a muzyka staje sie ̨
złowieszcza i smutna. Broń radiacyjna i plecaki odrzutowe odchodza ̨w niepamieć̨, a my –
widzowie – zaczynajac̨ dopiero seans, uświadamiamy sobie niedorzeczność tych wyobra-
żeń, tak niewinnych w obliczu horroru, jaki przynieść może przyszłość.

Film samw sobie jest prawdopodobnie najtrafniej dotychczas przedstawiona ̨wizja ̨tech-
nokracji. Mam na myśli społeczeństwo przeniesione w podziemia; robo-gliny i przypomi-
najac̨y drony, ludzcy pracownicy podtrzymywani przez leki stymulujac̨e zachowanie, kom-
pletne wymazanie pojec̨ia indywidualności, nawet imiona zostały zastap̨ione numerami;
totalne zawłaszczenie środowiska naturalnego przez jałowy, pozbawiony życia sztuczny
krajobraz – może różnić sie ̨ od tego, czego sie ̨ spodziewamy (a na pewno zdecydowanie
różni sie ̨ od tego co niesie nam nasza straszliwa przyszłość), zawiera sie ̨ jednak w idei spo-
łeczeństwa całkowicie opartego o priorytet technologiczny.

Koncepcja technokracji wciaż̨ jest źle rozumiana, nawet przez jednostkimajac̨e pojec̨ie o
wpływie technologii na społeczeństwo. Ogrom literatury obejmujac̨ej temat relacji pomie-̨
dzy technologia ̨ a wolnościa ̨ dotyczy tylko poteg̨i instytucji państwa (czy technologia jest
w stanie wyzwolić jednostke ̨spod rzad̨owego ucisku, lub na odwrót – czy zwiek̨sza siłe ̨pań-
stwa). Można podać istotne przykłady w obu przypadkach – oprogramowanie szyfrujac̨e
do pierwszego, satelity szpiegowskie do drugiego. Zagadnienie jest fascynujac̨e, ale ogra-
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niczone. Wpływ technologii na nasze życie sieg̨a znacznie dalej, niż państwo może zbadać.
Dotyka naszej pracy, kultury, relacji społecznych, a nawet naszych pragnień. Uświadomie-
nie sobie zakresu wpływu technologii na nas jest niezbed̨ne, by móc wysnuć jakiekolwiek
wnioski na temat jej ostatecznych skutków.

Technokracja, z definicji, to: „społeczeństwo oparte o rzad̨y specjalistów - techników”
(Webster 1971). Zasadniczo, jest to społeczeństwo, które priorytetowo traktuje utrzyma-
nie i (do pewnego stopnia) podwyższanie wyjściowego poziomu zaawansowania technolo-
gicznego. Śmiało możemy przypuszczać, że to tylko kwestia najbliższego stulecia gdy rola ̨
„specjalistów – techników” obdarzymy systemy sztucznej inteligencji.

Wszystkie cywilizacje były, w pewnym sensie, technokracjami. Nawet jeżeli nasza cywi-
lizacja zarzad̨za technologia ̨ wprawniej od swoich poprzedniczek, wciaż̨ daje nam tylko
mgliste pojec̨ie o tym, co przyniesie przyszłość. Pisarz sci-fi, Vernon Vinge, stworzył ter-
min „technologiczna osobliwość” by określić pewienpunktwprzyszłości, w którympostep̨
technologiczny osiag̨nie pred̨kość uniemożliwiajac̨a ̨ jakak̨olwiek racjonalna ̨ prognostyke.̨
Natomiast wynalazek, który ostatecznie nada bieg przyszłości „po-osobliwościowej” – na-
notechnologia – jest tylko kilka dekad od swojego pełnego rozkwitu.

3



Anarcho-Biblioteka
Dobry pieróg to wywrotowy pieróg

John Filiss
Technokracja

20 stycznia 2011

Skolektywizowano z www.primitivism.com, za pośrednictwem theanarchistlibrary.org
tłumaczenie: AnarchoPrymus

pl.anarchistlibraries.net


