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Zběsilé střelby v
technologické
společnosti

V posledních týdnech tu došlo k
četným masovým střelbám po celé
Severní Americe, které se stávají
stále více normalizovány v moderní
společnosti. John Zerzan rozsáhlé
píše a hovoří o fenoménu střeleb,
nikdy se nevyhýbá obtížným
tématům a otázkám, jímž se mnozí
jiní aktivně vyhýbají.

Vzpomínám si, jak jste jednou na
rádio show říkal, že když média
mluví o masových střelbách, používají buzzwordů a často to prezentují jako by
tyto činy byly nepochopitelné. Můžete mi vysvětlit, co si myslíte a proč je to 
problematické? Nejprve mi dovolte říci, že můj důraz byl kladen na bezprecedentní
růst, co je běžně nazýváno „náhodnými“ mnohanásobnými střelbami: jak říkáte, ty, 
které jsou prezentovány jako nepochopitelné.  Samozřejmě, že nejsou 
nepochopitelné a mluví o povaze moderní společnosti. Jsou velice příznačné 
rostoucí izolaci, produktem vymýcené komunity. Společnost se stává rychleji 
technologickou a – na rozdíl od tvrzení propagandy technologické agendy – lidé jsou
stále více zmítaní a osamělí. S menší a menší pozorností k nevýslovným věcem, 
které se dějí.
   
Často se masovým střelbám dává za vinu duševní zdraví, ale mnoho z těchto 
vrahů nemělo v minulosti známou duševní nemoc? Ano, většina střelců neměla 
v minulosti duševní nemoc. Nejčastěji se člověk dočte, že co se stalo, je jakýsi popis
klišé: „on byl nejklidnější chlap, velmi pěkný, nikdy nevynechal práci nebo byl 
bezproblémový, atd.“

Před časem tu byl článek o dětech, kteří jsou znuděny masovými střelbami. 
Myslíte si, že staly součástí podívané? Nebo jsou výjimkami? Je možné, že jak 
jsou tyto vražedné činy téměř na denním pořádku, jsou normalizovány nebo se 
dokonce stávají nudnými. Zamyslete se, co jiného je běžně viděno mezi obyčejnými 
hrůzami civilizace...

Viděl jsem, že feministický blogger nedávno napsal, že všechny tyto střelby 
mají jednu společnou věc, že pachatelé jsou všichni muži. Jaký je váš názor? 
Ne všichni střelci jsou muži. Strašlivou součástí fenoménu v posledních letech jsou 
rodinná jatka, včetně matek vraždících své děti.
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Slyšel jsem, že jste říkal, že masové střelby jsou fenoménem, který se zdá být 
jedinečný jak moderní době, tak určitým částem světa? Jaká je spojitost mezi 
výsadbou a tímto druhem násilného činu? Zhruba řečeno toto zběsilé zabíjení se
děje v mnoha technologických společnostech a rozšiřují se z USA do dalších 
technologicky vyspělých zemí. Tak si člověk klade otázku, jak „pokročilé“ nebo 
„privilegované“ tato místa skutečně jsou. Z hlediska jedinců méně často páchají tyto 
činy chudí lidé, pravděpodobnější jsou bílí příměšťáci, až na některé výjimky.

Od doby, kdy Chris Dorner zabil pár policajtů, se více lidí zaměřilo na policii. 
Jako anarchista, co si o tom myslíte? Policejní brutalita a militarizace policistů se 
zdá být narůstající. Takže, není velkým překvapením, že by se více lidí mstilo.

Dalším zajímavým aspektem nedávnějších střeleb, počínaje Dornerem – je to, 
že vrazi používají Facebook nebo jiná sociální média pro publikování 
prohlášení předtím než uskuteční své zabíjení. Jsem si jist, že toho bude 
důvodem zvýšené profilování a sledování. Co si o tomto myslíte? Využívání 
sociálních medií je samozřejmě velmi rozšířeno, takže vidíme větší využívání ze 
strany střelců, např. vrah Isla Vista nedávno.

Layla AbdelRahim píše o tom, jak jsou slušnost a poslušnost formou 
civilizovaného násilí, které pomáhá zakrýt násilí naší společnosti. Žijeme ve 
strašně násilné kultuře, která předstírá, že násilí neexistuje: Co si myslíte o 
těchto výbuchách veřejného násilí v podání slušné společnosti? Layla 
poukazuje na to, jak domestikace zatemňuje násilí, i když méně efektivně v těchto 
dnech, že? Násilí je méně skryté než kdy jindy, ale popírání vládne a „řešení“ na to 
jsou velice povrchní. Například zákony pro dohled nad zbraněmi, které unikají 
základní realitě. To znamená, že od koloniálních dob v této zemi vždy převládaly 
zbraně. Ale zběsilé střelby jako běžný jev jsou historicky poměrně nedávné. Před 
rokem Adam Lanza zabil dvacet dětí ve škole v Connecticutu. Volal do Anarchy 
Rádia, aby řekl o šimpanzovi, který zabil svého majitele. Šimpanz byl oblečen do 
lidských šatů, byl krmen lidským jídlem, díval se na televizi – a vybuchl kvůli 
ponižující domestikaci. Trpkou ironií bylo, že Lanza sám vybuchl a zabil na dvě 
desítky lidí o rok později.

Když byl Ted Kazcynski zatčen jako Unabomber, psal jste mu dopisy a 
navštívil ho ve vězení: jak se jeho násilné činy liší od ostatních? Je to 
jednoduchý rozdíl v ideologii? Čeho se můžeme přiučit od činů „strýčka 
Teda“? Činy Kaczynského nebyly v žádném případě náhodnými. Byly součástí jisté 
antitechnologické kampaně.

Je tu nějaká spojitost mezi tím, jak jako společnost zacházíme se zvířaty a 
zemí s tímto typem násilí? Myslím, že je docela rozumné vidět masovými 
krutostmi industrializovaného zemědělství - používáním velkého  příkladu, jak je se 
zvířaty nakládáno - jak obecně život ztrácí na hodnotě, a tím přispívá k těmto 
výbuchům násilí mezi lidmi.
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Vzpomínám si, že když proběhla kolumbijská střelba, která se zdála být jednou
z prvních, následovala ji další středoškolská střelba v albertském Taberu 
nedaleko místa, kde jsem vyrůstal, jen o týden nebo dva později. Jako kluk na 
střední škole, který byl týrán a šikanován téměř do bodu, kdy sám spáchal 
sebevraždu; mít pár dětí, které vezmou zbraně a opětují střelbu bylo něco, 
čemu jsem velmi věnoval pozornost. Ale věci se nezdály být lepšími v 
následku, spíše děti jako já byly léčeny, jako bychom byli všichni potenciální 
psychopati a nic jiného se skutečně nezměnilo. Šikana je jedním ze spouštěcích 
faktorů v některých hromadných vraždách. Ale šikana není nic nového, děje se tu 
něco bezprecedentního, když masová společnost vykazuje takovou patologii. Byl 
jsem na drsné vysoké škole, kde kromě bití některými kněžími, byla jasná míra 
šikany. Nikdo nepřinesl zbraň a nezačal lidi oddělávat.

Fredy Perlman popsal civilizaci jako monstrum, které stále roste a konzumuje, 
zároveň vypráví příběh lidí, kteří buď vzdorují útěkem, dokud je monstrum 
nedostihne nebo protiútokem – často se stávají spíše monstrem, jemuž 
vzdorovali, aby ho zastavili, dokud nezkolabovalo a zaujali jeho místo jako 
nové monstrum. Jak vzdorovat, aniž bychom se dostali do stroje, který se 
snažíme zničit? Civilizace musí být napadena na dostatečně hluboké úrovni, aby 
byl zasažen cíl. Aktivismus, který postrádá kritiku, postrádá kvalitativně odlišnou vizi 
nebo je paradigma odsouzeno na poměrně omezený pohled podle mého názoru. 
Mimo jiné toto znamená, že nesmíme odstoupit od všeobjímajícího ničení majetku, 
které je těžké kooptovat.

Vy tvrdíte, že nás technologie odcizuje. Jsou tyto střelby symptomem 
individualismu? Kapitalismu? Nedostatku přírody? Nebo něčeho jiného? Je to 
všemi těmito věcmi, i když je technologie převládající – a obecně přehlížena. 
Dominance je celek a musí být viděna jako taková, aby se zabránilo jednomyslnému
reformismu. Jak řekl (Theodor) Adorno jde-li o příčiny: „V klidném stavu najdeme to, 
co by mohlo být příčinou v monolitické společnosti. Jen tak společnost sama o sobě 
zůstává příčinou.“ 

Píšete o naději, i když se trendem zdá být posun k nihilismu. Kde najít naději v
dobách jako je tato? Jsem nadějný proto, že vidím energii odporu při životě na 
mnoha místech. Ta nezmizela. A protože si myslím, že systém nadvlády je vlastně 
docela dutý a slabý. Zjevně se vytrácí poslušnost na mnoha a mnoha úrovních, 
nemá žádné odpovědi na nesčetné množství problémů, které vytvořil.

   Poznámka: Rozhovor dělal Comrade Black pro profanexistence.com. 

John Zerzan je anarchistický filozof a historik s českými kořeny. Je představitel anarcho-primitivismu a
postlevicového anarchismu, který odmítá spojení anarchismu s tradiční politickou levicí. Zerzan napsal 
mnoho knih, mezi které patří Future Primitive Revisited (2012), Origins: A John Zerzan Reader (2010) 
či Twilight of the Machines (2008). Zerzanovo webové stránky najdete na johnzerzan.net.   
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Čas sociopatů

Termín antropocén nejen, že nám nepomůže zastavit tuto kulturu, která zabíjí 
planetu – tohle přímo přispívá k problému, jež má řešit.

Především, je to velice zavádějící. Lidé nejsou ti, kteří „přetvařují“ – čteme, zabíjí – 
planetu. Civilizování lidé to jsou. V tom je rozdíl. Je to rozdíl mezi starými rostoucími 
lesy a New Yorkem, rozdíl mezi 60 000 000 bizony na obrovské pláni a pesticidy - a 
herbicidy - zamořeným polem geneticky modifikované kukuřice. Je to rozdíl mezi 
řekami plných lososů a řekami zabitými vodními přehradami. Je to rozdíl mezi 
kulturami, jejíž členové uznávají sebe jako jedny z mnoha jiných (druhů) a členy této
kultury, kteří přemění vše ke svému užitku.

Pro upřesnění, indiáni kmene Tolowa žili, kde nyní žiji, po dobu nejméně 12 500 let, 
a když první civilizovaní přišli, toto místo bylo rájem. Nyní o 170 let později jsou 
lososi téměř vyhubeni, obrovská populace byla snížena na 2 procenta jejího 
rozsahu, a pole (dříve lesy) jsou plné jedů.

Má-li to být ještě více zřejmé: Lidé neničí krajinu. Civilizovaní lidé ničí krajinu, a bylo 
tomu tak již od počátku civilizace. Jeden z prvních psaných mýtů odlesňování je o 
Gilgamešovi, místa, kde je dnes Irák – vykácení cedrových lesů, které byly tak 
husté, že se sluneční světlo nedotklo země, jen proto, aby mohl postavit velké 
město, ještě více k věci, aby si mohl udělat velké jméno.

To vše má zásadní význam, protože pachatelé zvrhlostí se často pokoušejí 
přesvědčit sami sebe a všechny ostatní, že to, co dělají je přirozené nebo správné. 
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Slovo „antropocén“ je snaha naturalizace vraždy planety tím, že předstírá, že 
problém je „člověk“, a ne konkrétní typ člověka spojeného s nějakou konkrétní 
kulturou.

Pojem také dokazuje nejvyšší narcismus, který charakterizuje tuto kulturu od 
počátku. Samozřejmě členové této kultury by prezentovali své chování jako 
zastupující „člověka“ jako celek. Ostatní kultury neexistovaly nikdy jinak, s výjimkou 
několika menších plemen, než, že jednoduše stály v cestě při získávání přístupu ke 
zdrojům. Gilgameš zničil les a udělal si jméno. Tato kultura ničí planetu a pojmenuje 
geologický věk po sobě. Jaké překvapení.

Říká se, že jediný náznak inteligence je schopen rozpoznat vzory. No členové této 
kultury nemusí být moc chytří. Měli bychom 6000 let rozpoznat jako vzor genocidy a 
ekocidy k uvědomění si, že tato kultura je narcistická a sociopatická, a její chování je
prostě čím dál horší. Členové této kultury by měli 6000 let rozpoznat tak, že kultury, 
které dobývali, byly často trvale udržitelné. A přesto přichází s tímto pojmem, který 
se snaží zahrnout celé lidstvo ve svém opovrženíhodném chování.

Narcismus se rozšiřuje s nevírou v existenci jiné kultury. To zahrnuje víru, že nic 
jiného na této planetě skutečně neexistuje. Je to jako nálepka na nárazníku, která 
říká: My nejsme jediný druh na Zemi: Jen se tak chováme. Nedávno jsem slyšel 
astronoma, který se snažil vysvětlit, proč je důležité prozkoumat Mars. Výzkum, řekl 
„odpoví na tu nejdůležitější otázku ze všech: Jsme zde sami?“. Na planetě 
překypující životem (zatím) se ptá na tuto otázku? Mám více důležitou otázku. Je 
šílený? Odpověď je ano. Je to narcista a sociopat.

Samozřejmě členové této kultury, kteří sami sebe bez špetky ironie nebo pokory 
pojmenovali Homo sapiens, by chtěli vraždu planety vyhlásit za čas člověka.

Antropocén neudává žádný náznak o hrůzách působených touto kulturou. „Čas 
člověka“? Ach, to je pěkné. Jsme číslo jedna, ne? Místo tohoto, musí být název 
strašlivý, musí produkovat šok a stud a pobouření přiměřené zvrhlostem zabíjejícím 
planetu. Musí nás vyzvat k odlišení se od této kultury, ukázat, že tato nálepka 
chování k nám nepatří. Musí nás vyzvat k dokázání toho, že si to nezasloužíme. 
Musí nás vyzvat k tomu říct a chtít, „Už ne více domorodých kultur vyhnaných ze 
své půdy, a ne již více druhů dohnaných k zániku!“.

Pokud budeme tento čas nějak nazývat, buďme alespoň upřímní a přesní. Mohu 
navrhnout „Čas sociopatů“?

 Autor: Derrick Jensen (derrickjensen.org)
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Na smrtelné posteli

Chci se znovu podívat na oceán,
na rozsáhlost slz z poloviny života.

Chci vylézt na další horu, 
pokusit se zavolat svou duši, 

jíž jsem ztratil.
Chci se dotknout nebe, pocítit, 

že modř je tak lehká.
Ale nemůžu z toho dělat nic,
tak jsem opustil tento svět. 

Každý, kdo o mě slyšel, 
by neměl být překvapen.

Byl jsem v pořádku, 
když jsem přišel,

v pořádku, když jsem odešel.

    

Technologie není neutrální

V září 2014 spáchal sebevraždu 24 letý Xu Lizhi. Xu byl pracovníkem Foxconn 
v jižním čínském městě Šen-čen. Vyskočil z okna bytové koleje, která je 
provozována Foxconn, což je obrovská společnost soustřeďující se na 
výrobu; pojímá miliony lidí, kteří vyrábí produkty společností Apple iPhone. 
Esej je napsána také na památku Xua Lizhiho.

Lidé často říkají, že záleží na tom, kdo má v rukách technologie, že jsou sami o 
sobě neškodné a pro nás užitečnou věcí. Co více, zdá se, že technologie se staly 
novodobým náboženstvím, které můžeme slyšet ze všech koutů naší společnosti: 
od většinové společnosti po environmentalisty až po anarchisty. Sám jsem po velkou
část svého života věřil, že technologie jsou neškodnou věcí; dokonce jsem menší 
část svého života skutečně propadal technologické kultuře. Nicméně, myslím, že 
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stejně tak jako u mě, u většiny lidí je tato náklonnost k technologiím především 
určující v ohledu, že se všichni rodíme do této kultury, kde jsou brány určité hodnoty 
jako běžná a snad daná, nenarušitelná či nenapadnutelná věc.

Pokud jde o mé poznání, mým zvratem, který mě posunul od technologií k jejich 
kritice, bylo poznání, že existují lidské kultury, které v kontrastu tomu, že jsme je 
nazvali primitivní, dokáží s přesností určit svou polohu při oceánských plavbách na 
základě výskytu hvězd, druhů vln, teploty, zbytků rostlin nebo mořských zvířat jako 
jsou žraloci nebo delfíni nebo ptáci. (1) Byl jsem učen, že nám orientační vědomosti 
o naší poloze při cestování po mořích a jinde zprostředkovávají sofistikované 
moderní technologie. Nikdo mě neučil, že jsme měli vlastní vědomosti a inteligenci 
nejméně po deseti tisíce let o naší poloze a polohách pevnin při oceánských 
plavbách. Vzpomínám si dobře, že toto poznání bylo pro mě velmi překvapivé, ale 
také děsivé, protože jsem si uvědomil, že nás technologie nesmírně ochuzují o naše
vědomosti a inteligenci. Co mnohem více se stalo pro mě zřejmé, bylo, že 
technologie nás společně s ochuzením našich vědomostí, ochuzují o náš život a 
odcizují spojení s jiným než lidským životem, s reálným světem a Zemí; vytvářejí 
svůj vlastní umělý svět, který je vhodný především pro jejich vlastní existenci.

Bylo by dobré definovat, co jsou to technologie. Za technologie by mohly být 
považovány také nástroje lovců-sběračů, ale tyto technologie jsou tak odlišné od 
moderních technologií, že je nemožné mít stejnou definici pro obojí. Pokud by 
definice technologií zaštiťovala obojí, příliš by to zjednodušovalo, čím jsou skutečné 
technologie a příliš by to zničilo důsledky skutečných technologií.

V kontrastu k „technologiím“ lovců-sběračů, které mohou být definovány jako 
nástroje, dočasné využití prvků v našem bezprostředním okolí nevyžadující si 
hierarchie, domestikaci, specializaci, kolonizaci nebo systém, technologie vyžadují 
systém od něhož nejsou oddělitelné. Ani my nejsme od technologického systému 
odděleni; většina z nás již nemá možnost žít mimo technologický systém; je na něm 
závislá a je mu podřízena. Bez ohledu na to, kdo má technologie v rukách, si 
technologie vyžadují systém, který má přinejmenším stejné základy a stejné 
základní požadavky, přičemž i konečné produkty s sebou přináší určité hodnoty a 
realitu nezávisle na jejich uživatelích. Technologie je systém ne nástroj; je 
prostředím – souhrnem prostředků, které nás zavádějí do svého automatismu 
potřeby, produkce a exponenciálního rozvoje.

Mezi antikapitalisty, zejména mezi anarchisty můžeme často slýchat nebo se dočíst, 
že může existovat technologický systém, který by nevyžadoval hierarchie; mohl by 
fungovat bez autoritářství. Také sami tito lidé přisuzují technologii neutralitu. Jednou 
věcí, o níž si myslím, že toto předpokládají je, že se soustřeďují především na 
odstranění kapitalismu nebo státu bez patřičného pochopení technologií. 
Technologie, stejně jako kapitalismus, velmi jasně organizují svět, a je jim podobně 
dovoleno existovat především proto, že lidé „nakupují“ příběhy, které vypráví sami 
nebo jiní příslušní lidé.
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Technologie vytvářejí složité sítě společenských vztahů, které vyžadují nadvládu a 
hierarchie. Mohl bych zde hovořit o domestikaci, neboť ta sama je systémem 
nadvlády a ztělesněním hierarchie, ale nechci mluvit o této formě nadvlády. 
Technologie si vyžadují rozsáhlý systém těžby, produkce, údržby a zpracování; ten 
sám o sobě vyžaduje četné hierarchie a existuje na úkor lidské svobody. Často také 
na úkor lidského zdraví nebo životů.

Libí se mi velmi citát Davida Watsona, „Technologie je kapitál, triumf anorganiky – 
lidství se separovalo od svých nástrojů a univerzálně se stalo závislé na 
technologických strojích. Ty usměrnily a mechanizovaly život, univerzálně 
proletariátizovaly lidstvo a zničily komunity.“ (2) Mnozí z levice mluví o tom, že lidé v 
kapitalismu nevlastní výrobní prostředky a jsou tak svou obživou závislí na jejich 
vlastnících, nicméně se nepozastavili nad tím, že technologie bere lidem jejich 
autonomii a lidé se stávají svou obživou závislými na technologických specialistech 
či technologických výdobytcích, nad kterými nemají kontrolu, ani moc. V 
technologické společnosti jsou jednotlivci závislí na rozhodnutích, o nichž značně 
nemohou rozhodovat. Technologická společnost nemůže být uvedena do malých 
autonomních a rovnostářských komunit, protože technologický systém závisí na 
velmi velkém množství lidí a strojů a specializaci. Lidé potřebují být hierarchicky 
organizováni a to na úkor své svobody. Životy lidí v technologickém systému 
ustupují těmto požadavkům technologií, a těch, kteří je zavádějí. Stanovuje se jim 
jejich existence. Pro takovou existenci, mimo četné donucovací moci, takový systém
potřebuje také vlivnou propagandu, aby lidé věřili svému údělu.

Od počátku je technologie spojena s kolonizací. Technologie je závislá na průmyslu 
a také na jeho rozšiřování, aby mohly být získávány zdroje pro její produkci a 
udržování. Lidé, kteří dříve žili bez průmyslu autonomně, v neprůmyslových částech 
planety, se museli během rozšiřování technologického systému při získávání zdrojů 
jemu přizpůsobovat. Je to logika kolonizace celé civilizace, přizpůsobte se nebo 
zemřete. Znamenalo to, že se tito lidé museli začít stávat závislými na těch, kteří 
technologický rozšiřují a zavádějí a také udržují, a samozřejmě těmto lidem také 
začít zprostředkovávat technologie a technologický svět. V jejich případě to 
znamenalo, a stále znamená vyvlastnění a ztrátu svých životů. Museli jít a začít se 
stávat součástí technologického systému, a museli tak začít dělat věci, které by bez 
něho nemuseli dělat. Jednou z věcí, již tímto technologie zavedly, bylo, že lidé byli 
donuceni produkovat věci pro jiné strany spíše než sami pro sebe na určitém místě 
a v určitou dobu, o nichž nerozhodují. Když vezmeme v úvahu například proutěné 
košíky, ty nepotřebují žádnou specializaci, ani technologický systém, ani hierarchie, 
lidé je vyrábějí/vyráběli z vlastního uvážení. Když si vezmeme například počítače a 
jejich potřebu technologického systému, lidé jsou nuceni k jejich produkci. Miliony 
lidí se dobrovolně ve stejný čas neodebere, a nejde na to samé místo vykonávat 
toxickou, nebezpečnou nebo otrokářskou práci, jíž vyžaduje produkce počítačů. A 
také ne sami od sebe produkují technologie pro jiné strany, s nimiž nemají nic 
společného – není to rodina, ani přátelé, ani komunita. V této technologické kultuře 
to také znamená produkovat věci pro úspěchy jiných. Spolu s technologiemi jsme se
posunuli od toho, co bychom chtěli dělat k tomu, co máme udělat. Byly tu vytvořeny 
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četné hierarchie udržované skrze četnou donucovací moc a násilí. Není překvapivé, 
že se podstatná část, jak produkce, tak zpracování technologií po jejich výslužbě 
odehrává v nynějších zemích třetího světa, kde jsou vhodnější podmínky pro 
vytváření určité reality. Domorodí lidé, jenž jsou obětováni spolu s jejich životním 
prostředí technologickému světu, si také vlastní smrt nebo asimilaci dobrovolně 
nevybírají. S technologiemi lidé přišli o své tradiční životy a stali se závislými na 
technologickém systému; na strojích.

Jsou tu jistě lidé, kteří by mohli říct, že bychom mohli dosáhnout určitého stavu, v 
němž by technologie byly schopny produkovat a udržovat sami sebe. Toto by mohlo 
znamenat pro mnohé osvobození. Nicméně nemyslím to, spíše bychom tak dosáhli 
stavu, kdyby technologie nad námi získaly již úplnou moc než tu, kterou jim dnes 
poskytujeme a mají nad námi. Bill Joy uvedl, že „Když se společnost a problémy, 
kterým čelí, stávají stále více a více složité a stroje se stávají stále více a více 
inteligentní, lidé budou nechávat stroje činit jejich rozhodnutí za ně, jednoduše proto,
že rozhodnutí učiněná stroji přinesou lepší výsledky, než ta učiněná lidmi. Nakonec 
může být dosaženo stavu, v němž rozhodnutí nezbytná k udržování systému v 
chodu budou tak složitá, že je lidé nebudou schopni dělat inteligentně. V této fázi 
stroje budou u efektivní moci. Lidé nebudou moci jen tak vypnout stroje, protože se 
na nich stanou tak závislí, že jejich vypnutí by se rovnalo sebevraždě.“ (3) 
Technologický systém je technologie, nemohu se osvobodit od systému, který 
vyžaduje takovou moc nade mnou. Jak řekl Jacques Ellul, „Musím se ujistit, že ji 
[technologii] mohu analyzovat, stejně jako mohu analyzovat kámen či jiný předmět, 
který mohu analyzovat a pochopit ze všech úhlů. Jakmile budu schopen rozebrat 
celý tento technologický systém do jeho nejmenších součástek, začne má svoboda.“
(4) Jako jiný argument bych rád uvedl, že je děsivé si představit, co by vyžadovalo 
takového stavu světa dosáhnout, sociálně a environmentálně. Nicméně, je tu 
mnohem více věcí, co k tomu říct.

Nevlastním auto a nemám v úmyslu si jej pořizovat. Někdo by řekl, že tímto musím 
být omezen; v jistém ohledu mají „pravdu“; ale pravdou je, že je to ve skutečnosti 
omezení pro mě automobilem i z tohoto jistého pohledu. Z mé strany si myslím, že 
mě technologie jako automobil omezuje. Myslím, že automobil sám je dobrou 
ukázkou toho, jak nám technologie vládnou a berou naší svobodu. Podle některých 
bych tedy měl být omezen, pokud nemám automobil, ale my jsme tu vytvořili na 
mnoha místech svět, ne-li téměř zcela, kde bez automobilové dopravy nemůžeme 
získat ani základní potřeby. Toto je tím jistým ohledem; mě by omezovalo jej mít, ale 
také mě omezuje jej nemít, protože je tu (často) vytvořen svět, kde bych se bez 
automobilu téměř neobešel. Znamená to, že pro získání našich základních potřeb, 
tu musí existovat technologický systém se všemi svými důsledky a potřebami. Avšak
nejde jen o toto získávání a udržování, jde o samotnou dopravu. Automobil nedává 
svobodu; ve skutečnosti organizace dopravy přináší další pravidla a předpisy, aby 
se zabránilo chaosu. Svět automobilové dopravy omezuje svými pravidly a předpisy 
i mě jako chodce přinejmenším ve městě. Bez automobilové dopravy bych mohl 
existovat v úplné jiné realitě bez všech nutných předpisů a přikázáních a také 
produkce, údržby a environmentálních dopadů. Problém s celým technologickým 
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systémem. Čím více technologie, tím více organizace, jejich nadvlády a méně 
svobody.

Mohl bych tu také zmínit například mobilní telefony a podobná zařízení. Bývá nám 
řečeno, že nám mobilní telefony pomáhají být ve spojení. Nicméně my již jsme často
od sebe natolik odcizeni, že toto technologické „spojení“ je jedinou možností, jak být 
spolu v kontaktu. A to nejen z hlediska toho, že trávíme mnoho času takto od sebe, 
ale proto, že jsou naše vztahy někdy natolik narušeny, že jedinou možností, jak se 
snést, je pár slov či řádků skrze technologii. Pokud bychom žili v komunitách tváří v 
tvář, které zničily technologie, proč bychom měli potřebovat tyto stroje se vším 
omezením a odcizením, které přináší technologický systém, jenž je potřebný pro 
produkci a udržování těchto technologií a jejich sítě. Technologie tu vytváří své 
životní prostředí v iluzi jejich potřeby a pomoci. Možná nám pomáhají; přežít v jejich 
vlastním světě, když se jimi uspokojujeme jako lacinou náhradou za vše, co je a bylo
ztraceno jejich existencí.

Abychom mohli mít technologie, musí tu také existovat rozsáhlý vzdělávací systém. 
Toto se děje také na úkor lidské svobody a za patřičné domestikace. (5) V tomto 
vzdělávacím systému, který je spíše veden institucemi než rodiči, jsou děti pod 
velkým, ne-li obrovským tlakem, aby se z nich stávaly technologičtí specialisté, 
matematici, fyzici, chemici či vědci nebo jinak závislé bytosti na technologickém 
systému. Pokud neuspějí, většina z nich, ne-li všichni, budou muset v 
technologickém světě zastávat a vytvářet nějaké podřadné práce a existence. 
Produkce technologií je produkcí lidí, kteří je budou produkovat, udržovat a 
zpracovávat později jako odpad. Technologie si nás ochočují. Pro děti 
nemohoucnost odporu při tomto civilizovaném vzdělávání musí být velmi skličující 
zážitek. V kontrastu tomu v netechnologických společnostech, společnostech lovců-
sběračů děti (stejně jako dospělí) trávily většinu času zejména hrami, konverzací 
nebo relaxováním. Měly všechny zdroje a potřeby dostupné bez rozsáhlé ponižující 
organizace a hierarchií. Vzdělávání u těchto dětí probíhalo bez donucovací moci: 
následováním než donucováním. V technologické společnosti vše závisí na 
rozsáhlých donucovacích prostředcích a hierarchiích od vzdělání po produkci po 
zpracování a údržbu. Jsme okrádáni o vlastní smysl bytí, a je nám skrze 
domestikaci přidělována existence technologie a civilizace.

Často je kritikům technologií podsouváno moderní lékařství. Tito lidé říkají, že je 
jednoduché kritizovat technologie nebo je odmítat, ale pak jsou tu věci, které 
bychom sami postrádali. Pokud pominu, že smrtí a výhrůžkami smrtí je od počátku 
řízena naše domestikace, dobře toto také vystihuje citát, že „Strach ze smrti, na 
němž staré monoteistické náboženství vydělávalo tak dlouho, se nyní přebírá novým
náboženstvím. Nesmrtelnost si již nevyžaduje víru ve všemocného starého muže s 
bílým plnovousem, vyžaduje si víru ve stále se zlepšující se oblasti vědy a 
technologií.“, (6) nebojím se diskuze na toto téma. Spíše čeho se obávám je systém,
který si vyžaduje moderní lékařství. V průběhu posledních 40 let bylo vyhubených 
na 75 procent sladkovodních živočichů, přičemž jejich úmrtí je přisuzováno 
farmaceutikům, které se dostávají do vodních toků. (7) Dnes jeden člověk z osmi 
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umírá kvůli znečištění vzduchu. (8) Pravděpodobně celkově umírá kvůli znečištění 
životního prostředí na 40 procent lidí ze všech úmrtí. (9) Máme tu epidemii rakoviny, 
která mnohem více naroste v následujících letech. (10) Nicméně i toto je pouze 
špičkou ledovce nemocí, zranění (fyzických, duševních, duchovních) a úmrtí, které 
jsou neoddělitelnou součástí technologického systému.

Moderní lékařství je závislé na průmyslu a technologickém systému. Vezmeme-li v 
úvahu stav životního prostředí, mimo vyjmenovaného, jsme svědky masového 
vymírání druhů (11) či změn klimatu a změny chemického složení oceánů, (12) které
spolu s podpovrchovými erozemi způsobených těžbou, která je nutná pro moderní 
lékařství, představují pro nás existenční problémy. Za každou částí technologického 
systému a technologického pokroku (a to i bez kapitalismu) je rozsáhlé ničení 
životního prostředí od počátku do konce; od těžby po zpracování odpadu. Lze těžko 
na tomto shledat něco udržitelného.

Pro někoho by mohlo být zajímavé říct, navzdory výše uvedenému, že nám 
technologie pomáhají, pokud jde o unikání stále většímu ničení životního prostředí 
nebo i některým nemocem, ale taková úvaha v realitě spíše přináší další a další 
problémy, které se snažíme vyřešit další a další technologií, přičemž skutečné 
odhalení a napadnutí problémů, které představují technologie a víra v ně, se ztrácí. 
Není opovážlivé říct, že opuštění od technologického systému by bylo mnohem více 
přínosnější pro naše zdraví, zdraví planety a naší svobodu a vztahy. Takže otázkou 
je: Pokud je zřejmé, že existuje spousta (převažujících) důvodů, proč odmítnout 
technologický svět, proč se lidé již nerozhodli od něho odvrátit? Myslím, že odpověď
spočívá především v mýtech, které podporují a udržují technologii.

„Pokrok“ je téměř náboženský pojem, který pohání celý technologický systém. Mýty 
pokroku jsou zakořeněny mnohem hlouběji než jen v moderním světě. Když si 
uvědomíme, co stále slyšíme o životě před/mimo zemědělství či civilizaci, viz 
definice života lovců-sběračů Thomase Hobbese, že „Život byl ohavný, brutální a 
krátký.“, nebo například, když byly objeveny prehistorické malby v jeskyni Altamira, 
archeologové si mysleli, že jsou podvod, lovci-sběrači by přeci neměli čas kvůli boji 
o přežití, ani duševní schopnosti, aby vytvořili tak vizuálně propracované umění, 
řekne toto mnoho. Věříme, že nás zemědělství a civilizace zbavily brutální 
existence, když slýcháme, že jednoho dne lidé vynalezli jinou „technologii“ a ta je 
osvobodila, přinesla zdraví a delší život. Nicméně již v tomto údajně našem prvním 
nejlepším kroku technologického vývoje je více neúspěchů než přínosu. Ve 
skutečnosti nám přechodem na zemědělství byl zkrácen život až o třetinu, 
vzestoupilo mnoho nemocí, mnoho z nás zasvětilo život těžké práci na polích a jinde
a objevily se četné hierarchie na sociální a sexuální úrovni a také války, které přišly 
zejména s kolonizací. Mircea Eliade příchod zemědělství dobře posoudil, když řekl, 
že „vyvolalo otřes a duchovní rozvrat, jejichž rozsah si moderní mysl nedokáže 
představit“. (13) Lovci-sběrači ve skutečnosti neznali (neznají) dělbu práce, byli 
(jsou) přirozeně rovnostářští a měli (mají) mnohem více volného času pro malby v 
jeskyních nejen než (raní) zemědělci, ale než lidé v moderním technologickém 
světě. (14)
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Myšlenka tohoto „pokroku“ nás oddělila od přírody a přivedla ochuzený život nejen o
sociální vztahy, ale také vztahy k živému světu, tedy socio-environmetální. Stávali 
jsme stále více odcizení a také ničiví. Lidé šli přesto dále; mnozí zapomněli, mnozí 
věřili ve vyřešení problému prostřednictvím dalšího technologického pokroku a 
většina lidí z jiných kultur byla násilně asimilována. Jsme většinou, protože 
netechnologické kultury byly vyhlazeny. Postavili jsme si klece a uvěřili jim. Byli jsme
zasvěceni tomuto „pokroku“ až do nedávných dob, kdy byla odhalena skutečnost. 
Žili jsme v samolibých mylných představách, že technologický pokrok vždy vedl k 
lepšímu, ale lovci-sběrači tuto realitu roztříštili. (15)

Na začátku jsem zmínil, že tu byly (a jsou) lidské kultury, které měly orientační 
vědomosti lepší než moderní mořeplavci, kteří se spoléhají na sofistikované moderní
technologie. Například Polynésané byli těmito kulturami. Ale nebyli jen odborníci na 
oceánské plavby, co se týče orientačních znalostí, také stavěli katamarány pomocí 
jednoduchých nástrojů, které byly padesátkrát rychlejší než lodě španělských 
kolonizátorů. Evropská vyspělost a kolonizace je jedním z dalších mýtů 
technologického pokroku. Vždy jsme věřili, že jsme lepší a vyvinutější než lovci-
sběrači, ale nebylo tomu tak. Rodíme se do jiné kultury a oni do jiné. Rodíme se 
jako oni, ale poté se ztrácíme. Oni znají tuto skutečnost, my jsme zapomněli.

Jedním dalším přelomem byla také rasová nadřazenost. Lidé byli zotročováni a čelili
kolonizaci; měli jinou barvu pleti, byli považováni za méně cenný. Vezměme v úvahu
citát George Fitzhugha, „otroctví vzdělává, zjemňuje a moralizuje masy tím, že jsou 
v neustálém styku s mistry vynikající mysli, informací a morálky“. (16) Toto je cesta 
technologického pokroku; snadněji ovladatelní a vymazatelnější jsou mu palivem. 
Později kapitalismus a jeho hodnoty zisku a užitku jako nejvyšší hodnoty urychlily 
„technologický pokrok“ jako nic před tím. Byla tím započata nová éra sociálního 
rozdělení, hierarchií a vztahů za stále většího vykořisťování živých bytostí; lidí a 
ostatních zvířat a celého živého světa. Tato specifická sociální rozdělení byla 
nezbytná pro chod technologického systému, a také, aby byla přijata, muselo dojít k 
vytvoření nových hodnot a příběhů, jímž věřit jako dalšího paliva pro technologický 
systém.

Nyní jsme tu. Měli bychom se ponaučit a vidět, že zkušenosti nesahají do předu, ale 
přicházejí z minulosti. Minulost nám ukazuje, jak jsme budovali naší antropologii. 
Měli bychom vidět, že je to víra v technologický pokrok, která nás dostala do této 
situace a ještě více technologického pokroku situaci nevyřeší. Namísto svobodných 
a sami s sebou určujících životů, které jsme žili po většinu naší existence v 
rovnováze s přírodou, se moderní lidé stali „zavázáni“ abstraktním procesům 
technologického systému a stali se podmaněni těmto procesům, které rovněž stále 
více pohlcují živý svět. Technologie přebraly pozici zprostředkované reality a zničily 
lidské nástroje, lidské rovnostářské a svobodné komunity a také mnoho znalostí o 
světě, a tímto způsobem degradovaly lidi a také nelidský život na součástky vhodné 
zejména sobě samým. Můžeme přijít úplně o svou důstojnost: být stále lidmi, může 
o svůj zbytek důstojnosti přijít celý živý svět. Vím, (jak jsem uvedl výše) že většina z 
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nás (ne-li všichni) závisí na tomto strašlivém monstru, ale cesty je stále ven. 
Můžeme se odsud dostat skrze naše činy, odmítnutí a tak úsilím o rozbití této reality.

Nicméně neříkám, že jsem nadějný. Technologie jsou velmi zákeřnou zbraní, která 
nás lehce ovládá a může ovládnout zcela. Můžeme se stát v blízké době stroje, (17) 
může být v blízké době zničen živý svět natolik, že se pro nás stane neobyvatelný. 
Nechci tu mluvit jen o nás, ale chci mluvit o všech jiných stvořeních; sám 
homocentrický pohled na svět je za pokračujícím technologickým systémem; je 
živen jejich smrtí a degradací. Jsme na stejné lodi a nemáme právo je a jejich 
životní prostředí zničit. (18) Za sebe říkám, že budu bojovat. Bojujme a vyhrajeme, 
nebo možná nevyhrajeme; ale neměli bychom být těmi, kteří technologiím ustoupí.

Reference: 1. Viz. The Wayfinders, http://wildancestors.blogspot.fi/2014/04/the-wayfinders.html
2. Against The Megamachine by David Watson
3. Bill Joy, Why the future doesn’t need us, http://archive.wired.com/wired/archive/8.04/joy.html
4. Zrada technologií, Jacques Ellul, http://puntickovanichrobaci.noblogs.org/post/2014/10/14/jacques-
ellul-zrada-technologii/
5. Vzdělávání jako domestikace vnitřního prostoru, Layla AbdelRahim, 
http://puntickovanichrobaci.noblogs.org/post/2014/04/19/vzdelavani-jako-domestikace-vnitrniho-
prostoru/
6. Against Domestication and Religion: the wild origins of faith by Andy Lewis, 
http://www.inthelandoftheliving.org/essays/against-domestication-and-religion
7. Earth has lost half of its wildlife in the past 40 years, says WWF, 
http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/29/earth-lost-50-wildlife-in-40-years-wwf
8. Air Pollution Now Responsible for 1 in 8 Deaths Worldwide, Study Shows, 
http://www.triplepundit.com/2014/04/air-pollution-now-responsible-1-8-deaths-worldwide-study-
shows/
9. Pollution May Cause 40 Percent of Global Deaths, http://www.livescience.com/1853-pollution-40-
percent-global-deaths.html
10. WHO: Imminent global cancer ‘disaster’ reflects aging, lifestyle factors, 
http://edition.cnn.com/2014/02/04/health/who-world-cancer-report/
11. UN Environment Programme: 200 Species Extinct Every Day, Unlike Anything Since Dinosaurs 
Disappeared 65 Million Years Ago, www.huffingtonpost.com/2010/08/17/un-environment-programme-
_n_684562.html
12. Climate Change Impacts, http://www.nature.org/ourinitiatives/urgentissues/global-warming-
climate-change/threats-impacts/higher-temperatures.xml
13. Agriculture by John Zerzan, http://theanarchistlibrary.org/library/john-zerzan-agriculture
14. Viz. Náš egalitariánský eden, http://puntickovanichrobaci.noblogs.org/post/2014/06/17/nas-
egalitariansky-eden/
15. Lovci-sběrači a mytologie trhu, puntickovanichrobaci.noblogs.org/post/2013/10/03/lovci-zberaci-a-
mytologia-trhu/
16. Endgame, Volume I: The Problem of Civilization, esej Civilization by Derrick Jensen
17. „…transhumanisté jsou lidé, kteří již nechtějí být lidé.“, Why I’m Debating an Anarcho-Primitivist 
Philosopher About the Future, http://motherboard.vice.com/read/transhumanism-versus-anarcho-
primitivism
18. Majetek a vlastnictví půdy: mimo reflex „levice“, 
http://puntickovanichrobaci.noblogs.org/post/2013/06/22/majetek-a-vlastnictvi-pudy-mimo-reflex-
levice/

                                                                                                             Autor: Feral Cat
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Města nejsou biotopy, industrializace je
nezdravá

Abychom se stali svobodnými jednotlivci začleněnými do skutečných komunit, 
potřebujeme biotopy. Města nejsou biotopy: jsou shlukem práce a komodit a 
oportunní pro moc za účelem synchronizace činností masy pracujících a 
spotřebitelů, velkých populací. Jsou také jednou z forem mnoha obětních zón, o 
které se civilizace opírají. Jejich původní divoký stav byl vymazán. Téměř každý 
původní projev života a rozmanitosti a organiky byl vydlážděn nebo reformován od 
shora úředním aparátem a projektanty. 

Ekologicky zdravé,
soběstačné kultury by
shledaly takové zóny
neschopné poskytovat
dostatečně potravy pro
zlomek stávajících populací.
Volní jedinci by je
pravděpodobně chápali jako
beznadějné
environmentální pustiny,
spíše než potenciálním
hřištěm pro nové zkoumání
a naplnění projevů úžasů.
Městské způsoby jsou
neodmyslitelně
neudržitelné, jsou destruktivní pro životní prostředí a lidského ducha. Jejich území 
jsou plně organizovaná pro akomodaci politické moci a trhu.

Udržitelné, soběstačné, autonomní skupiny lidí potřebují pozemní základnu, území. 
Znamená to, že potřebujeme získávat takové základny soustředěním se na 
libertariánský boj. To neznačí jednoduchý návrat k hnutí venkovských komun, i když 
to může být důležitou součástí rozmanitého hnutí pro dosažení tohoto cíle. Spíše 
mít půdu, nebo alespoň přístup k půdě, musí být uznáno jako nutná podmínka pro 
volné žití, k vzájemné podpoře pro každou skupinu lidí. Pro některé radikály se pak 
může zaměření odvrátit například od aktivit zaměřených na reformu městského 
života s družstvy a komunitními zahrady a svobodnými školy, a posunout se k 
opětovnému přivlastnění udržitelného využívání půdy. Pro ostatní by to mohlo 
znamenat posun od městského aktivismu, bez ohledu na militantnost, k identifikaci 
potenciálního biotopu a snaze jej obsadit. Oba tyto přístupy znamenají opuštění 
města buď doslova, jako místa, kde v současnosti žijí, nebo jako centrálního místa, 
o němž se předpokládá, že musí dojít k revolučnímu boji. Předpoklad, že se 
všechny důležité boje musí uskutečnit v rámci městského prostředí, jen posiluje 
přesvědčení, že se městské společnosti mají udržet. Boje a odpor proti kapitalismu 
a autoritě jsou odůvodněné kdekoliv. Ve skutečnosti, čím více proti městských prvků 
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existuje v rámci boje, tím hrozivější je. Radikálové by měli být schopni soustředit 
energii na řešení všude tam, kde žijí: v městečkách, obcích, městech, ghettech, 
etnických čtvrtích nebo ostrovech.

Abychom vytvořili samostatně řízené skupiny založené na ekologických principech, 
potřebujeme biotopy, v nichž experimentovat, poučovat se, pěstovat a sbírat potravu
a na pomoc zajistit nám domov. Pokud se nám podaří posunout projekt pro sociální 
svobodu a harmonii s biosférou do původnímu stavu k osvobození zeměpisných 
oblastí, v nichž můžeme znovu vytvořit/objevit životaschopné biotopy, pak se několik
věcí stává možnými. Například, hnutí opravdových a stabilních komunit se může 
začít samo zřizovat. Pakliže by k tomu došlo, se svou příchutí hlubokých vazeb, 
osobní svobody, kolektivní samostatnosti (nikoliv státu), organického samostatného 
řízení, atd., bude naše schopnost a motivace odolávat mnohem silněji.

Většina nepůvodních radikálů obdivuhodně bojuje proti zvláštním formám útlaku a 
nespravedlnosti, nebo se dokonce snaží najít způsoby, jak odporovat totalitě naší 
nadvlády, ale jen málo bojují za komunální místa a území, na nichž závisí. Je to 
proto, že většina nepůvodních obyvatel Severní Ameriky jsou stále návštěvníci nebo
usedlíci: neudělali toto místo dosud domovem. Jen málo, kdo má buď hluboké 
spojení s naším okolím nebo s těmi, kteří v nich žijí. Naše povstání by mohlo být 
zaměřeno na osvobození území jako potenciálních biotopů od nadvlády trhu a 
statistické moci tak, aby se naše vznikající komunity odloučily, čímž odpor může 
nabírat sílu být opravdu účinnou silou pro vypořádání se s autoritáři. Nepůvodní 
rebelové by měli usilovat o dobu, kdy i oni budou hájit své rodiny a jejich stanoviště 
nebo území.

Vezmu si velkou inspiraci od našich soudruhů v Chiapas v Mexiku, kteří na obranu 
svého území a vztahů vzali za první výstřel a do značné míry vyhráli. S uznáním, že 
opravdu nemáme, co ztratit, leda svou falešnou svobodu, falešné bohatství a 
falešné komunity, mohli bychom se také připravovat na odtržení od národních států 
a ideologií, která nás drží v zajetí, kde žijeme. Mnoho ze Severní Ameriky se skládá 
z území stále přisuzovaného potomkům dřívějších kmenů/klanů/rozšířených rodin 
lidí, a antiautoritářství je potřebné uznávat, když je rodák tam, kde žijeme. Je 
důležité pro nás, abychom se vzdělávali o domorodých lidech, kteří žili na našem 
území před kontaktování s impériem a jeho civilizovanými vojáky a občany, a oslovit 
tradicionalisty, naše přirozené spojence mezi nimi. Kolonizace a kolonialismus může
mít mnoho podob, včetně dobře míněných pokusů o anarchistické zřízení k 
obsazení krajiny.

Někteří věří, že anarchistické povstání by vždy zahrnovalo osvobození zeměpisných
oblastí z moci státu a kapitálu, a proto vždy zahrnuje obnovení vztahů s přírodním 
světem. Ale není to tak. Mnoho radikálů a rebelů stále usiluje o anarchii skrze 
vytváření velkých politických organizací, výhrou přeorganizování a převzetím páky 
výroby a distribuce. Chtějí, abychom civilizaci spravovali pro sebe, spíše než ji zrušit
a vytvořit úplnou transformaci našich způsobů života. Do jejich vize stále patří 
města, továrny a etika výroby, spíše než etika bytí, která pojímá infrastrukturu 
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(dopravu, průmysl, výzkum, velké politické organizace) a rozsáhlé zemědělství. 
Tento sled myšlenek má jako podmínku situaci, v níž přírodní prostředí je podřízeno 
člověku, spíše než založeno na harmoničtějším vzájemném vztahu. Pokud stěžejní 
vztah, který máme s přírodním světem vychází z jeho nadvlády a kolonizace, pak by
se mohlo jevit, že vše postaveno na tomto přístupu má předvídatelný výsledek: 
degradaci a případné vyčerpání krajiny, o níž se opírá, stejně jako v kapitalistické 
společnosti. Bohužel nemůžeme mít náš průmyslový dort a zároveň ho sežrat. 
Anarchistický industrialismus, stejně jako jeho sourozenec, kapitalistická 
industrializace, je v dlouhodobém měřítku neudržitelný.

Anarchie zahrnuje nejen dobrovolné sdružování a organické vlastní organizování, 
ale také soběstačnost, která se vyskytuje obvykle přirozeně a jednoduše v rámci 
skupin začleněných ve specifickém regionu. Nejsme cizinci. Naše pocity lhostejnosti
k našim biotopům vycházejí z vloženého odloučení od nich institucemi politické a 
ekonomické moci, které jsou ohrožovány environmentálně založenými lidmi.

Jeví se, že současný autoritativní řád vznikl kolem konce tzv. paleolitu. Je to místo, 
kde najdeme počátek systematického sebe-zotročování a odcizení od sebe. Veškerý
tento průběh, který se spojuje s neolitickou revolucí (městský život, zemědělství, 
atd.), zdá se, že v konečném důsledku vede k dnešní obrovské technologické 
civilizaci. V průběhu staletí mýty prostupovaly civilizovanými společnostmi, aby se 
zdála přirozená tato ideologie, na níž je civilizace postavena. Mezi tyto mýty patří 
potřeba politických hierarchií, víra v pokrok, chápání přírody jako nepřátelské a 
přesvědčení, že ekonomiky (výměna spíše než darování-dostávání) jsou 
neodmyslitelné všem lidským sociálním uspořádáním. Městské civilizaci muselo 
předcházet mnoho změn v rámci kolektivní psychologické praxe těchto kultur, 
například vznik symbolického zprostředkovávání (řeč, umění, čas, atd.), jenž dělají 
domestikaci pravděpodobnější. Tyto změny vedly k sedavému způsobu života a 
domestikaci dříve volných rostlin a zvířat, k prolomení letitému, organickému 
způsobu života a vytváření stálé cykly navýšené separace od našeho přirozeného 
prostředí.

Nezáleží na chronologii nebo či zde je opravdový zdroj původní nadvlády, naše 
moderní dilema nejvíce charakterizuje nedostatek přístupu ke krajině, na níž žít 
volně. My jsme se všichni stali buď vězni, chovanci, uprchlíky, otroky, služebníky a 
osadníky nebo jejich různými dozorčími a manažery. Obnovení/regenerace 
původních biotopů znamená osvobození zeměpisných oblastí od nadvlády státu a 
kapitálu, stejně jako obnovení naší spřízněnosti s přírodou. Volní lidé žijící ve 
volných skupinách v souladu s biosférou museli sami sebe lokalizovat v přírodních, 
ne politických krajinách. Není možné přednést univerzální praktickou strategii. 
Odpor má nespočet podob. Nakonec kombinace/souhra defenzivních a ofenzivních 
strategií zdá se zřejmě nejslibnější. Zabírat půdu a bránit ji, nebo se alespoň dívat v 
tomto ohledu po možnostech.
                   

Autor: Sea Weed, Land and Freedom
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Slovo k civilizaci a kolapsu

Civilizace přicházejí a odcházejí napříč posledními 6000 lety nebo tak nějak. Dnes je
tu jen jedna – různé kultury, ale jediná globální civilizace.

Kolaps je ve vzduchu. Již jsme viděli úpadek ne-li kolaps kultury na západě. Sám 
holokaust v nejvíce kultivované zemi (filozofie, hudba, atd.) odhalil impotenci kultury.
Máme lepší představu o tom, co je civilizace než o tom, co by představoval kolaps. 
Běžným stanoviskem je: domestikaci rostlin a zvířat brzy následovaly rané, velké 
civilizace Mezopotámie a Egypt. Domestikace, základ a moc civilizace, sama o 
sobě: je étosem neustále pokročující nadvlády a kontroly obecně.

„Příroda není osvícena civilizací, právě naopak,“ jak E.J. Applewhite, spolupracovník
Buckminstera Fullera, výstižně řekl. Všechny civilizace byly rozpolcené a všechny 
selhaly. Mayská a mykénská civilizace vzdálená od sebe přes celý svět se zhroutila 
současně (poněkud pomalu). Egyptská civilizace vstala a padla čtyřikrát, než se 
sama vyčerpala.

Arnold Toynbee prozkoumával asi dvacet civilizací minulosti v jeho ohromné studii o 
historii, a zjistil, že v každé případě příčina kolapsu byla vnitřní ne vnější.
Co může být nejhlubším napětím civilizace je vyzdviženo v nejradikálnějším textu, 
Civilization and its Discontents (Civilizace a její nespokojenosti) Sigmunda Freuda. 
Podle Freuda civilizace spočívá v primární represi, ve zdroji neporazitelného 
neštěstí: v obchodování s instinktivní svobodou a erósem pro práci a symbolickou 
kulturu. Takže, hlavní základ civilizace, domestikace je nejhorší smlouvou, 
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základním generátorem neuróz.

Oswald Spengler zdůraznil tuto marnost civilizace usouzením, že byla nežádoucí, 
dokonce zlem. Pro antropologa Roye Rappaporta, malá adaptivnost byla 
adjektivem, jenž ji nejlépe popisuje, i když (stejně jako jiní) dospěl k závěru, že 
menší, soběstačné sociální uspořádání bude stejně nežádoucí, protože by jej 
nemohli dosáhnout.

V The Decline of the West (Úpadek západu) Spengler uvedl , že poslední fáze 
každé civilizace jsou poznamenány vzrůstající technologickou složitostí. Toto 
nápadně platí pro planetární kulturu dneška, když také vidíme technologické sliby a 
předpoklady táhnoucí k odsunutí těchto neskrývaných politických ideologií.

William Ophuls v nedávné Immoderate Greatness: Why Civilizations Fail (Nadměrné
velikosti: Proč selhávají civilizace) nastiňuje docela přesvědčivé důvody, proč je 
selhání civilizace nevyhnutelné, proč toto sevření étosem nadvlády domestikace se 
uchyluje k svému sebezničujícímu konci. První věta knihy také slouží velmi dobře 
oznámení fatální iluze, která dnes převládá: „Moderní civilizace věří v kontrolu 
historických událostí technologickou silou.“ Klam této víry je stále jasnější více 
lidem. Nakonec, jak říká Jared Diamond, „Všechny naše současné problémy jsou 
nezamýšlenými důsledky naší vlastní technologie.“ Ve skutečnosti civilizace selhává
na každé úrovni, v každé oblasti, a její selhání je do značné míry rovné selhání 
technologií. Stále více a více to je tím, co lidé vnímají jako kolaps.

Složité společnosti jsou nedávné v lidské historii, a rozhodně je toto zaštítění 
civilizace velmi odlišné od všeho, co bylo před tím. Hlavní rozdíly jsou dva. Úřadující
civilizace nyní ovládá celý svět, nehledě na různé kulturní rozdíly, a technologická 
invaze kolonizuje na netušených stupních.

Navzdory tomuto rozsahu a velikosti panovačnosti civilizace opěra je menší a 
menší. Vnitřní příroda je stejně tak zpustošena jako vnější příroda. Kolapsu lidské 
sounáležitosti se otevřeli dveře do nepředstavitelných jevů u osamělé lidské 
populace. Vymírání druhů, tající polární ledovec , mizící ekosystémy, atd., pokračují 
bez zpomalení.

Fukušima, okyselení oceánů, Monsanto, frakování, mizející včely, ad infinitum. 
Dokonce poněkud prozaičtější aspekty civilizace jsou v úpadku.

Rappaport zjistil, že když se civilizované systémy „stávají větší a silnější, kvalita a 
funkčnost jejich výrobků se pravděpodobně zhoršuje.“ Obrovské stažení vozů z 
poloviny roku 2014 GM, Toyotou a Fordem je příkladem. Jared Diamond poukazuje 
na to, že „prudký úpadek může začít jen deset let nebo dvacet let poté, co 
společnost dosáhne svého četného vrcholu.“

Podívejme se na ropný zlom a jeho předpověď, že ropa začíná docházet, což 
signalizuje konec průmyslové civilizace a jejího zničujícího průběhu. Objev velkých 
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zásob zemního plynu a nových technologických postupů (např. břidlice zemního 
plynu) může ovšem znamenat, že tato projekce ropného zlomu, teminálu úpadku 
nebude započata v několika desetiletích. Webové stránky Oil Drum, což je hlavní 
Peak Oil forum, ztichly v roce 2008 po osmiletém fungování za přiznání o 
nedostatku zájmu.

Je tu pochopitelná, poněkud nemístná touha po tom, že civilizace bude 
spolupracovat s námi a překonstruuje se. Tento myšlenkový proud se jeví 
převládající u těch, kteří se zdráhají odporu, konání potřebného pro odpor k 
civilizaci. Je tu také tendence vidět hrozící dramatické zúčtování, i když se zdá, že 
historie zřídka kdy poskytuje takové scénáře.

Věci se mají katastrofálně a zhoršují se. Takže také vidíme více a více pesimismu a 
dokonce vzdávání se, i když předešlé nemusí vždy vést k druhému. Nebude žádný 
velký šťastný konec podstrkuje anonymní autor v knize Desert (Poušť) z roku 2011. 
Říká nám, že obraz jediné globální současnosti je iluze, zrcadlováván iluzí jedné 
globalizované osvobozující budoucnosti. Nicméně, jak se civilizace stále přesouvá 
směrem k jednotné, globalizované, vysoce integrované realitě, první tvrzení vypadá 
prokazatelně chybně. Pokud jde o druhé nemáme tušení, co se bude dít: nicméně 
zdá se evidentní, že buď překonáme paradigma domestikace/civilizace nebo ne. Ne,
že boj bude pravděpodobně překonán jedním tahem.

Desert představuje v mnoha ohledech limity aktivismu, ale je to tím, kde o všem 
bude rozhodnuto? Přináší malou nebo vůbec žádnou analýzu nebo vidinu, a tak 
ignoruje, co může být zásadní: legitimitu. Již vídáme příznaky delegimity, když 
narůstá vědomí, že civilizace je odsouzena k zániku, důvěrníci civilizace nemají 
žádné odpovědi na rozšiřující se krizi. Věci se mají hůře a civilizace dělá věci 
horšími. Toto je selhání, a my máme zásadní otázky a pochopení jak a proč.

Ještě důležitější, kvalitativně odlišný vzor nebo vidina je možná a dokonce k 
dispozici. Není překvapující, že Desert přednáší přístup záchranné lodě, ale celkově
nereálný, nebo, že Dark mountain (Ponurá hora) dobře známého britského ekologa 
Paula Kingswortha nevybíravě hází ručník do ringu. Vypadá to špatně, ale vyhlídky 
civilizace se stále zjevují být ještě horší: žádná budoucnost. Musíme nadále usilovat,
abychom ji přivedli ke konci.

Směr je jasný: „návrat do normálního lidského stavu menší složitosti,“ 
antropologickými slovy Josepha Taintera v jeho The Collapse of Complex Societies 
(Kolaps složitých společností) z roku 1988. K životu, zdraví, komunitě, světa tváří v 
tvář z robustních, rekvalifikovaných osob.

Autor: John Zerzan, A Word on Civilization & Collapse, Fifth Estate # 392, Fall/Winter 2014
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Poslední říše
                      

  

    
Naše generace je na pokraji nejhlubší katastrofy, s níž se mohl setkat lidský 
druh. Výhrůžky smrtí živé Země přicházejí ze všech stran. Voda, slunce, 
vzduch a půda jsou v ohrožení. Pokud Eskymáci z dalekého severu začnou 
prožívat leukémii z atomové radiace a mléko eskymáckých matek obsahuje 
PCB, musíme uznat, že každý organismus na planetě je ohrožen.

Čelíme planetární katastrofě. Destrukce planetárního systému života probíhá již 
tisíce let a nyní se blíží finální apokalypsa, jíž někteří z nás uvidí v našich vlastních 
životech. Daleko od těžkého bytí a složité situace je vlastně velmi jednoduché, 
pokud člověk může pochopit a přijmout několik jednoduchých a zásadních návrhů. 
Rozrůstání této krize je skutečností, že hybnou silou jsou civilizovaní lidé, kteří 
nejsou schopní zcela porozumět problému. Problém je pod prahem vědomí, neboť 
lidé v rámci civilizace (civilizace pochází z latinského – civis – označení těch, kteří 
žijí ve městech a obcích), již nemají vztahy se živou Zemí. Životy civilizovaných lidí 
jsou soustřeďovány v rámci sociálního systému samotného. Nevnímají z 
erodovanou půdu a mizející lesy. Tyto záležitosti nemají bezprostřední zájem 
výplaty. Impulsem civilizace je dělat, co dělá, avšak o to energičtěji, aby se 
vyprostila. Pokud roste populace a hrozí hladovění, častým impulsem je větší tlak na
zemědělskou půdu a lesy se kácejí rychleji.

Planetární pohroma je vysledovatelná do jedné prosté skutečnosti. Civilizace je 
mimo rovnováhu s tokem planetární energie. Konsensem předpokladu civilizace je, 
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že s exponenciálním rozšiřováním lidské populace se exponenciálně rozšiřuje 
spotřeba materiálních zdrojů, která může pokračovat na úkor ubývajíc zdrojů z 
umírajících ekosystémů. Toto je prostě absurdní. Nicméně, civilizace pokračuje bez 
vzpomínek na její minulost a bez vize své budoucnosti. Snad nejdůležitějším 
zdrojem života na této planetě je tenká vrstva ornice. Život na planetě je v podstatě 
uzavřený, vyvážený systém tvořený z prvků slunce, vody, půdy a ovzduší, jako 
základních prvků. Tyto prvky pracují ve shodě k produkci života a fungují na základě
schémat, která jsou založena na fyzikálních zákonech označovaných jako přírodní 
zákon. Půda a její bohatství je základní standard zdraví živé planety. Jako obecné 
tvrzení můžeme říci, že když dojde k ztrátě půdy, dochází k ztrátě rovnováhy a 
zranění života na planetě. V geologickém časovém rozpětí života na planetě, je to 
rychlá progrese k smrti. Dokonce, i když je ztraceno pouze jedno procento půdy za 
tisíc let, eventuálně planeta umírá. Pokud o jedno procento posílí, pak se bohatství 
života, bohatost na planetě zvyšuje. Hlavní skutečnost, jak se pomalu vytváří půda, 
musí být uchována v mysli. Půdní vědci odhadují, že pro nahromadění každého 
centimetru ornice je nutných tři sta až tisíc let.

Výživa půdy závisí na fotosyntetické produkci vegetativní ochrany, která ji udržuje. 
Existují značné rozdíly v Čisté primární produkci (NPP) z mnoha možnými 
vegetativními ochranami. Zpravidla je klimaxem ekosystém jakékoliv konkrétní 
oblasti Země, která je nejproduktivnější v překládání energie ze slunce do růstu 
rostlin a následně do organických prvků, které vyživují půdu. Klimax ekosystému je 
rovnovážný stav „těla“ půdy. Po těžkém lesním požáru, či při léčení poranění 
způsobeným dřevařskými holosečemi, si lesní organismus pomalu hojí rány 
zabydlením oblasti řadou rostlinných společenství. Každé následující společenství 
připravuje prostor pro další společenství. Obecně řečeno, poranění lesa bude 
houževnatě pokryto malými rostlinkami, lidově zvanými „plevel“ a trávami, které 
podrží ornici a připraví cestu pro další trávy a dřevinné keře, které vyrůstají na 
poranění. („Plevel“ je „první pomocnou posádkou“ na otevřeném prostranství.) 
Hlavním pravidlem je, že „první pomocná posádka“ – první společenství rostlin 
zakrývá holou půdu a udržuje ji – je nejjednodušší rostlinné společenství s 
nejmenším počtem druhů rostlin, zvířat, hmyzu, mikroorganismů a jiných. Jak 
probíhá růst, rozmanitost, množství druhů, zvyšuje se NPP, dokud znovu není 
dosaženo klimaxu systému a rovnováha ustálena. Systém míří k komplexnosti tvaru,
maximální schopnosti přeměny přicházející energie a rozmanitosti energetických 
cest (potravinové řetězce a jiné služby, které rostliny a zvířata vykonávají navzájem).
Rostliny budou udržovat půdy tak, že může být zpět vybudována. Budou zastiňovat 
půdu, aby se zabránilo její oxidaci (zahřívání a vysoušení půdy podporuje chemické 
změny, které způsobují neplodnost) a zachovat její vlhkost. Každá rostlina zabírá 
různé kombinace živin z půdy tak, že specifické dědictví společenství připravuje 
zvláštní půdní živiny pro konkrétní rostlinná společenství, která zde uspějí. Sledujíce
přípravu míst, tyto rostliny, větší rostliny, olše a jiné listnaté stromy a jejich život a 
smrt později připraví mikroklima a půdu pro jehličnaté stromy. Tyto stromy fungují 
jako „ošetřovatelky“ pro finální klimax společenství, jímž budou jehličnany.

Ekosystémy této půdy jsou zraňováni tornády, požáry či jinými událostmi a pak 
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cyklují zpět do rovnovážného stavu, klimaxu ekosystému. Toto je podobné ráně na 
lidské paži, jako první přijde krvácení, pak strupy a poté se začíná vytvářet nová 
náhradní kůže k dosažení rovnovážného stavu. Klimax ekosystému je základní 
standart žijící krajiny, její dynamický rovnovážný stav. Klimax ekosystému je systém,
který produkuje největší fotosyntetickou produkci. Cokoliv, co od tohoto odvádí 
pozornost, snižuje zdraví ekosystému. Klimax ekosystémů je nejvíce produktivní, 
neboť je nejrozmanitější. Každý organismus živí zpětně určitou částí energie 
producenty energie, který jej podporují (stejně jako dodává energii do dalších cest), 
a jak tyto podpůrné systémy rostou, zvyšuje se množství a rozmanitost zelených 
rostlin a zvířat s využitím všech možných míst. Což by mohlo být viděno jako celý, 
jednotný orgán živého těla planety, les či louka, zažívá lepší zdraví díky vnitřní 
biodiverzitě.

Ve velkém měřítku bioregiony a kontinentální půdy výrazně podporují mořský život 
vymýváním (přirozeně a nepřirozeně) organické úrodnosti do vodního a mořského 
prostředí. Toto je další služba, jíž tyto celé ekosystémy činí pro jiné celé ekosystémy.
Několik základních zásad zemského života ve vesmíru, již bylo stanovených. 
Rovnováha je kosmický zákon. Země obíhá kolem slunce v jemné vyladěné 
rovnováze. Tepelný rozpočet planety je jemně vyladěná rovnováha. Pokud příchozí 
teplota klesá, mohli bychom zmrznout nebo v případě, že by planeta neodváděla 
teplo správně, mohli bychom se spálit. Klimax ekosystému udržují rovnováhu a 
stabilitu po staletí, jak se různé toky energií neustále pohybují a cyklují v něm. 
Stejným způsobem lidské tělo udržuje rovnováhu (homeostázu), zatímco probíhá 
proudění krve, trávení a tvorba buněk v něm. Život na Zemi je v principu odkázán na
půdu. Pokud není půda, není života, jak jej známe. (Některé mikroorganismy a 
některé jiné formy možná stále existují). Půdu udržuje vegetativní ochrana a v 
optimálně vyváženém zdraví, tato ochrana je přirozeně klimax ekosystému. Pokud 
jeden může přijmout těchto několik jednoduchých principů, pak máme stanovený 
základ komunikace, na němž můžeme stavět. Každý, kdo může přijmout tyto 
zásady, musí prokázat, že svět funguje jiným způsobem. Toto musí být provedeno 
rychle, neboť život na planetě Zemi visí na vlásku.

Hovoříme o našich základních podmínkách pro život na Zemi. Slyšeli jsme o mnoho 
cestách k spáse. Slyšeli jsme, že nás zachrání hospodářský rozvoj, solární vytápění,
technologie, návrat Ježíše Krista, který obnoví nebe a Zemi, vyhlášení pozemkové 
reformy, recyklace materiálů, zřizování kapitalismu, komunismu, socialismu, 
fašismu, muslimismu, vegetariánství, trilateralismu, a dokonce i zrození nového 
věku Vodnáře. Ovšem princip půdy nám říká, že pokud lidé nemohou zachovávat 
půdu planety, nemohou zde žít. V roce 1988 roční ztráty půdy v důsledku eroze 
činily dvacet pět miliard tun a rychle toto narůstá. Eroze půdy znamená, že kráčíme 
mimo krajinu. Stejné vážné je, že úrodnost půdy je vyčerpána v místě. Půdní 
vyčerpání se děje téměř na všech místech, kde se rozšířila civilizace. Toto je 
doslovné zabíjení planety skrze fond organické plodnosti, který podporuje další 
biologický život.

Autor: William H. Koetke „Kolaps civilizace a semeno budoucnosti„

24



25

Objímání stromů má blahodárné účinky
   

V nedávno publikované knize autora Matthewa Silverstoneho, Blinded by Science, 
důkazy potvrzují blahodárné účinky stromů mezi než patří jejich vliv na duševní 
nemoci, hyperkinetickou poruchu (ADHD), úrovně koncentrace, doby reakcí, 
deprese a schopnosti zmírnit bolest hlavy. Podle nesčetných studií citovaných v 
knize, děti extrémně vykazují psychologické a fyziologické ve zlepšení zdraví a 
pohodě, když se interaktují s rostlinami. Bylo zaznamenáno, že děti kognitivně 
lépe fungují a emocionálně v zeleném prostředí a mají kreativnější hru v zelených 
místech. 
    

Velká veřejná zpráva o zdraví, která studovala vztah mezi zeleným prostorem a 
duševním zdravím, také poznamenala, že „přístup k přírodě může významně 
přispět k naší duševní schopnosti a pohodě.“ Co je v přírodě, co může způsobit 
významné zmírnění příznaků? Mnozí by si mysleli, že jsou to zelené otevřené 
prostory, které přispívají k této skutečnosti, ale Silvestrone ukazuje, že je to 
vibračními vlastnostmi stromů a rostlin - nejen otevřenými prostory. Protože vše, 
co vibruje, různé vibrace nepochybně ovlivňují biologické chování. Podle Natural 
News bylo prokázáno, že pokud někdo vypije sklenici vody, která prošla 10Hz 
vibrací, poměr krevní srážlivosti se po požití vyčištěné vody okamžitě změní. 
Obdobně stromy ovlivňují lidské bytosti (a všechny ostatní bytosti). Když se někdo 
dotkne stromu, jeho jiný vibrační vzor ovlivňuje různé biologické chování v těle.
  

Podobná zpráva dokumentující účinky přírody a zlepšení zdraví říká, že „bezpečně,
zelené prostory mohou být stejně účinné jako léky v léčbě některých forem 
duševních nemocí.“
  

Lidské bytosti mohou žít mimo přírodní zákony jen tak dlouho, než budou 
příznaky odpojení zřejmé. Se zvyšujícím se výskytem nemocí, které souvisí se 
životním stylem, je jasné, že si zaslouží více pozornosti holistické praktiky, jako je 
tato, tak aby se příčiny nerovnováhy zmírnily a onemocnění související se životním
stylem rozptýlilo. 
  



Ne. Nemůžeme mít všechno.

Všichni čelíme výběrům. Můžeme mít ledovce a lední medvědy, nebo můžeme mít 
automobily. Můžeme mít přehrady, nebo můžeme mít lososy. Můžeme zavlažovat 
víno v kraji Mendocino a Sonoma, nebo můžeme mít úhoře říčné. Můžeme mít ropu 
z pod oceánského dna, nebo můžeme mít velryby. Můžeme mít kartonové krabice, 
nebo můžeme mít živé lesy. Můžeme mít počítače a rakovinu z těchto produktů, 
nebo můžeme být bez obou. Můžeme mít elektřinu a svět zdevastovaný těžbou, 
nebo to nemusíme mít (a neříkejte mi nesmysli o solární: budete potřebovat měď 
pro rozvody, křemík pro fotovoltaiku, kovy a plasty pro přístroje, které musí být 
vyráběny v továrnách a pak transportovány do vašeho domova, atd. 

Dokonce i solární elektrická energie a všechny její nezbytné doplňky vyžadují 
průmyslovou infrastrukturu). Můžeme mít ovoce, zeleninu a kávu a dovézt je do USA
z Latinské Ameriky, nebo můžeme mít alespoň trochu neporušené lidské a nelidské 
komunity v celém tomto regionu. (Nemyslím si, že by bylo potřebné připomenout 
čtenářům to, že to není atypický příklad mezi mnohými dalšími, že demokraticky 
zvolený Arbenz vlády v Guatemale, byl svržen Spojenými státy na podporu United 
Fruit Company, dnes Chiquita, což vedlo ke třiceti letům podpory diktatury a 
eskapády smrti Spojenými státy. Také před několika lety jsem požádal člena 
revolucionářské tupacamaristas, co by chtěli pro lidi v Peru, a on řekl něco, co se 
zařezává do srdce současné diskuse [a srdce veškerých bojů, které kdy byly taženy 
proti civilizaci]: „Potřebujeme produkovat a distribuovat své vlastní potraviny. Už 
víme, jak na to. Jen nám musí být umožněno, abychom tak mohli dělat.“) Můžeme 
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mít mezinárodní obchod, který je nevyhnutelně a samozřejmě, stejně tak jako funkcí
podroben vzdáleným a obrovským ekonomickým/vládním subjektům, které nejednají
(a nemohou) jednat v nejlepším zájmu komunit, nebo můžeme mít lokální kontrolu 
ekonomik, což se nemůže stát, dokud si města vyžadují dovoz (čtěte: krádež) zdrojů
ze stále vzdálenějších míst. Můžeme mít civilizaci – také často nazývanou nejvyšší 
formou společenské organizace rozšiřující se (řekl bych metastázující) do všech 
částí světa, nebo můžeme mít větší počet autonomních kultur, která je každá 
jedinečně přizpůsobena zemi, z níž vychází. (1) Můžeme mít města a všechno, čím 
jsou, nebo můžeme mít obyvatelnou planetu. Může mít „pokrok“ a dějiny, nebo 
můžeme mít udržitelnost. Můžeme mít civilizaci, nebo můžeme mít přinejmenším 
způsob života, který není založen na násilném odcizení zdrojů.

Toto není v žádném případě abstraktní. Je to fyzické. V konečném světě je nucený a
rutinní dovoz zdrojů neudržitelný.

Dokažte mi, jak může automobilová kultura koexistovat s divokou přírodou, a 
konkrétněji, jak antropogenní globální oteplování může koexistovat s ledovci a 
ledními medvědy. A, že by opravy jako jsou auta na solární panely nepředstavovaly 
problémy přinejmenším stejně závažné. Například elektřina potřebuje být stále 
generována, baterie jsou mimořádně toxické, a hlavně provoz není hlavní věcí, jíž 
auto znečišťuje: mnohem více znečištění je emitováno při jeho výrobě, než z jeho 
výfuku. Můžeme provést stejný průzkum pro každý výrobek průmyslové civilizace.

Nemůžeme mít všechno. Víra, že můžeme nás přivedla na toto hrozné místo. Pokud
by mohlo být šílenství definováno jako ztráta funkčního spojení s fyzickou realitou, 
uvěříme, že můžeme mít všechno – uvěříme, že můžeme spotřebovávat neustále 
více energie, než přichází ze slunce: uvěříme, že můžeme brát více než svět dává 
ochotně: uvěříme, že konečný svět může podporovat nekonečný růst, mnohem 
méně nekonečný hospodářský růst, kde hospodářský růst spočívá v konverzi stále 
většího množství živých bytostí na neživé objekty (v jádru je průmyslová produkce 
konverze života – stromů nebo hor – do mrtvého – dvou – čtyř a plechovky od piva) 
– je to groteskně šílené. Toto šílenství se projevuje jednak jako silná neúcta pro 
hranice a pro spravedlnost. A projevuje se to v domýšlivosti, že neexistují ani 
hranice, ani spravedlnost. Předstírání, že civilizace může existovat, bez toho, aby 
zničila svoji vlastní krajinu a krajinu a jiné kultury jiných je úplnou neznalostí dějin, 
biologie, termodynamiky, morálky a pudu sebezáchovy. Nevěnuje to absolutně 
žádnou pozornost posledním šesti tisícům let.

Jedním z důvodů, proč se nám to všechno nedaří vnímat je ten, že nám – 
civilizovaným – byla vštěpována víra, že věci jsou důležitější než sounáležitost, a že 
vztahy jsou založeny na dominanci – násilí a vykořisťování. Poté, co jsme dospěli k 
názoru, že získání materiálních statků je dobré (nebo ještě více abstraktně, že 
hromadění peněz je dobré), a ve skutečnosti hlavním cílem života, pak jsme dospěli 
k tomu, že vnímáme sami sebe jako příjemce veškerého tohoto šílenství a 
nespravedlnosti. 
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Právě teď sedím v blízkosti radiátoru, a všechny ostatní věci jsou stejné, raději bych 
byl, aby mé prsty byly tousty, než něčím jiným. Ale všechny ostatní věci nejsou 
stejné, a zničení povodí lososů výstavbou přehrad pro vodní elektrárnu je opravdu 
hloupý (a nemorální) způsob, jak si zahřát nohy. Je to mimořádně špatný obchod.

A není to jen radiátor. Žádný rozsah komfortu nebo elegance, kterou majitel otroka 
devatenáctého století nazýval charakteristikou civilizace, nestojí za zabití planety. A 
co víc, i když to vnímáme v našem nejlepším zájmu pro vytvoření pohodlí nebo 
elegance na úkor zotročení, nebo vraždy druhých a jejich krajiny, nemáme právo tak
dělat. A žádný rozsah racionalizace, ani drtivá síla – ani „kompletní spektrum 
dominance“ – nám nebude stačit, na to mít právo.

Ještě jsme byli systematicky učeni ignorovat tyto kompromisy, předstírat, že pokud 
je nevidíme (i když jsou přímo před naší tváří), že neexistují. Včera jsem obdržel 
tento mail: „My všichni čelíme nejisté budoucnosti, zda naše vlastní vnoučata budou 
vědět, co je to strom nebo někdy ochutnají lososa, nebo dokonce poznají, jak chutná
sklenice čisté vody.“ Je velmi důležité, zejména pro ty z nás, kteří/é vidí svět jako 
sestávající z bytostí, aby si to pamatovali/y. Uvědomil jsem si, že mimo kruhy 
radikálních aktivistů a určitě domorodých obyvatel, většina úplně zapomněla na 
stěhovavého holuba, úplně zapomněla na hojnost lososů, že byste je mohli lovit 
ošatkou. 

Potkal jsem mnoho lidí, kteří si myslí, že pokud bychom mohli zastavit destrukci 
planety právě dnes, že bychom odešli s krásným světem. Zajímalo by mě, zda by 
stejný typ lidí, řekl stejnou věc v budoucnu, i když by si měli vzít ochranný oblek, aby
mohli jít ven a vidět odcházet jediný strom v jejich městě. Chtěli by také 
zapomenout? Bude to stále součástí mainstreamového vědomí, že tam bývaly celé 
lesy hemžící se životem? Myslím na vás a souhlasím s tím, že pokud tato kultura 
bude pokračovat ve svém preferovaném způsobu vnímání, pak by to nemuselo být 
široce známé pro většinu. Myslel jsem si, že by environmentální aktivisté alespoň 
řekli: „Já vám to říkal“, ze všech jiných se některé civilizaci nakonec podařilo vytvořit 
pustinu, ale teď nejsem přesvědčen o tom, že si to někdo bude ještě pamatovat. 
Možná nejhorší vidina noční můry aktivistů před několika sty lety, přesně odpovídala
světu, který máme dnes před našimi okny, ale nikdo neříká: „Já vám to říkal.“

Myslím, že má pravdu. Dlouho jsem měl noční můru/vidinu, že stojím na pusté 
planině s generálním ředitelem nebo politikem nebo kapitalistickým novinářem, třásl 
jsem mu rameny a křičel: „Copak to nevidíte? Co pak nevidíte, že to všechno bylo 
promarněný?“ Ale po zamyšlení se nad emailem tohoto chlapíka, se dostavila ještě 
horší noční můra. Dnes už ani výjimečně falešné zadostiučinění uznání chyby 
nevidím na této jeho tváři. Dnes se jen na mě dívá, jeho oči jiskří kombinací 
arogance, nenávisti a úmyslného nepochopení, a říká: „Nemám ponětí, o čem to 
mluvíte.“

A on dokonce ani úplně nelže.
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Samozřejmě mimo sám sobě.

   Poznámka:  (1) Použil jsem velmi specifickou definici civilizace. Zde je to, co jsem napsal v 
Endgame: Pokud budu uvažovat o zhroucení civilizace, musím definovat, co to je. Díval jsem se do 
některých slovníků. Webster’s označuje civilizaci za „vysoký stupeň sociálního a kulturního rozvoje“. 
Oxfordský slovník angličtiny ji popisuje jako „rozvinutý nebo pokročilý stav lidské společnosti“. 
Všechny ostatní slovníky, které jsem prověřoval, byly podobně pochvalné. Tyto definice, bez ohledu na
to, jak stejně sdílejí, ani jedna mi v nejmenším nepomohla. Zdálo se mi, že jsou beznadějně nepřesné. 
Po jejich přečtení jsem stále netušil, co to sakra je: dostatečně definovat, rozvést nebo pokročit, prosím.
Napadlo mě, že definice jsou také velmi účelové sami pro sebe: lze si představit, jak by autoři slovníků 
sebe jako členy zařadili do „chabého, nevyvinutého nebo zaostalého stavu lidské společnosti“? Došlo 
mě najednou, že všichni spisovatelé, včetně spisovatelů slovníků, jsou propagandisté, a uvědomil jsem 
si, že tyto definice jsou ve skutečnosti značným kusem propagandy, stručnou artikulací arogance, která 
vedla ty, jež věří, že žijí v nejvíce pokročilé – a nejlepší – kultuře, ve snaze zavést silou tento způsob 
bytí na všechny ostatní.
  
Definoval bych civilizaci mnohem přesněji, a věřím, že více užitečně, jako kulturu – která je 
komplexem dějů, institucí a artefaktů -, která vede k a vychází z růstu měst (civilizace: od civis, což 
znamená občan (měšťan), z latiny civitatis, což znamená město-stát), s městy je definována – tak, aby 
se odlišila od tábořišť, vesnic, atd.- kde lidé žijí více či méně trvale na jedno místě v hustotě dostatečně 
vysoké na to, aby to vyžadovalo rutinní dovoz potravin a dalších nezbytností k životu. Takže vesnice 
kmene Tolowa po 500 let, tam, kde žiji v Tu’nes (dlouhý palouk v jazyce Tolowa), nyní nazýváme 
Crescent City, Kalifornie, nebylo městem, jelikož Tolowa jedli zdejší lososy, škeble, jeleny, borůvky 
aj., a neměli potřebu dovážet potravu zvenčí. Takže podle mé definice, Tolowa, neboť jejich způsob 
života nebyl charakterizován růstem měst-států, nebyli civilizovaní. Na druhé straně, Aztékové byli. 
Jejich sociální struktura nevyhnutelně vedla k velkým městům jako Iztapalapa a Tenochtitlán – když 
druhé z nich Evropané viděli poprvé, bylo daleko větším než jakékoliv město v Evropě, s počtem 
obyvatel pět krát větším než Londýn či Seville. Krátce před zdemolováním Tenochtitlánu a 
zmasakrováním nebo zotročením jeho obyvatel, španělský objevitel a dobyvatel Hernán Cortés 
poznamenal, že to bylo snad nejkrásnější město na světě, které viděl. Ať krásné nebo ne, Tenochtitlán 
potřeboval, stejně jako všechna města (často násilně) dovážet potraviny a jiné zdroje. Děj každé 
civilizace je dějem o vzestupu měst-států, což znamená, že je to děj o neustálém přísunu zdrojů do 
těchto center (ve snaze je udržet a přimět, aby rostla), což znamená, že je to děj rostoucího rajonu 
neudržitelnosti za neustálého vykořisťování země.
   
Německý Reichskanzler Paul von Hindenburg popsal vztah perfektně: „Bez kolonií žádné zabezpečení 
nebude, pokud jde o získávání surovin, bez surovin nebude žádný průmysl, bez průmyslu nebude 
přiměřené životní úrovně a bohatství. Proto Němci potřebují kolonie.“
  
Samozřejmě někdo již žije v koloniích, i když to zřejmě není podstatné.
  
Ale je toho více. Města nevznikají v politických, sociálních a ekologických vakuích. Lewis Mumford, v
jeho dvousvazkové knize Mýtus stroje (Myth of the Machine), používá termín civilizace „k označení 
skupiny institucí, které jako první dostali třídu pod královský majestát. Její hlavní funkce, konstantní v 
různém poměru v průběhu dějin, jsou centralizace politické moci, rozdělení do tříd, celoživotní dělba 
práce, mechanizovaná výroba, vzrůst vojenské síly, ekonomické vykořisťování slabých a univerzální 
zavedení otroctví a nucené práce pro průmysl a vojenské účely.“ (antropolog a filozof Stanley Diamond
podal toto trochu stručněji, když poznamenal „civilizace vzniká z dobývání v cizině a represe doma.“) 
Tyto atributy nejsou vlastní jen této kultuře, ale všem civilizacím, což civilizaci dělá špatnou vizitku. 

Autor: Derrick Jensen, No, We Can’t Have It Al,l Endgame, Vol. 1: The Problem of Civilization
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Zachrání „zelené“
technologie Zemi a

nás? 

Ne. „Zelené“ technologie 
nemohou zastavit byť nejvážnější
environmentální problémy 
(masové vymírání druhů, změny 
klimatu, okyselení oceánů, 
znečišťování ovzduší, aj.). Solární
panely, větrné turbíny či 
elektromobily nejsou vyráběny z 

ničeho. Jsou vyráběny z kovů, plastů, chemikálií a vyžadují si fosilní paliva. Tyto 
produkty byly vytěženy ze země, přepraveny, zpracovány, vyrobeny. Každá část za 
sebou zanechává stopu zkázy: zničené biotopy, znečištěné vodní toky, kolonizaci, 
toxický odpad, otrockou práci, vykořisťování, skleníkové plyny a války.
  

Spotřeba

Základními surovinami pro „obnovitelné“ zdroje energie jsou stejné materiály, které 
jsou všudypřítomné v průmyslových výrobcích, včetně cementu a hliníku. Nikdo 
nevyrobí cement bez použití energie z fosilních paliv. A hliník? Těžba sama je 
destruktivní a toxickou noční můrou. Od počátku do konce tzv. „obnovitelné“ zdroje 
energie a další „zelené“ technologie vedou k zničení planety. Tyto technologie mají 
své základy ve stejné průmyslové těžbě a procesech výroby, které posledních 150 
let ničí Zemi.

Většina elektřiny, která je vyráběna „obnovitelnými“ zdroji se používá ve výrobě, 
těžbě a dalších průmyslových odvětvích, které ničí planetu. Dokonce i v případě, že 
by výroba elektřiny byla neškodná, spotřeba není. Každá elektrická věc při procesu 
výroby zanechává stejnou stopu zkázy. Žijící společenství - lesy, řeky, oceány - se 
stávají mrtvými komoditami. 

Solární a větrné turbíny vydrží kolem 20 až 30 let, pak je potřebné je vyměnit. 
Výrobní procesy těžby, znečištění a využívání nejsou něčím, co se stane jednou, ale
je to kontinuální - a rozšiřuje se velmi rychle. „Obnovitelné“ zdroje energie nikdy 
nemohou nahradit infrastrukturu fosilních paliv, protože jsou na nich závislé. 

Recyklace recyklovatelných materiálů „zelených“ technologií může být „efektivnější" 
než těžba, ale není řešením problémů. Ve skutečnosti jim přispívá. Recyklace 
hliníku, oceli, křemíku, mědi, kovů vzácných zemin a jiných surovin používaných pro
„zelené“ technologie může být provedena jen za velkou cenu na planetě. Recyklace 
těchto prvků je velice energeticky náročná, uvolňuje velké množství skleníkových 
plynů a přispívá k zamoření podzemních vod a intoxikaci planety. Mnoho částí 
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technologií „obnovitelných“ zdrojů energie nelze recyklovat. 

Více „obnovitelné“ energie není synonymem méně energie z fosilních paliv. 
Množství energie vyráběné obnovitelnými zdroji narůstá, ale současné narůstá 
množství vyráběné energie fosilními palivy. Uhelné nebo plynové elektrárny 
nebudou vypnuty kvůli „obnovitelnému“ zdroji energie. 

Jen asi 25% globální spotřebovávané energie je ve formě elektřiny, která proudí 
dráty nebo bateriemi. Ropa, zemní plyn a další deriváty fosilních paliv představují 
zbylou spotřebovávanou energii. Dokonce i kdyby mohla být elektřina po celém 
světě vyráběna bez emisí skleníkových plynů, znamenalo by to snížení jen o 25%. A
dokonce by to mělo malý význam, neboť většina spotřebovávané energie rapidně 
narůstá. 

Hydroelektrárny

Někteří lidé rádi podporují hydroelektrárny jako zdroj „zelené energie“. Je to falešné.
Ne příliš vzdálené kratšímu sprchování, nízkým průtokovým zařízením a omezování 
používání vody. Celá infrastruktura, která poskytuje vodu – velké přehrady, dálkové 
potrubí, čerpadla, kanalizace, odtok – vše je neudržitelné. Přehrady mají obrovské 
dopady na životní prostředí na řekách, plážích a ústí řek. Přehrady ničí život v celém
povodí (včetně lidských - často domorodých - komunit, které jsou na životě v řekách 
závislé). Je to jako zablokování tepny, zabrání se proudění krve do vašich končetin. 
Nikdo nemůže přežít. Řeky se stávají mrtvé, když je rybám znemožněno cestovat 
nahoru a dolů po řece. Celistvost celé přírodní komunity, do níž patří ryby, ale také 
vodní savci jako delfíni říční, je po proudu a proti proudu přehrady zabíjena. 
Přehrady jsou jedním z hlavních faktorů, kvůli kterým čelí některé druhy delfínů a 
jiným vodním zvířatům vyhynutí nebo již zanikly. Přehrady také způsobují snížení 
hladiny podzemní vody, takže je nemožné, aby se kořeny stromů dostaly k vodě. 
Lužní ekologie závisí na sezónních záplavách a zhroutí se, když jim brání přehrady. 
Výsledkem je pobřežní eroze a také vyhynutí některých druhů. Včetně těchto 
dopadů je mnoho přehrad velkým zdrojem metanu z rozkladu organické hmoty. 
Metan z vodních přehrad může být zodpovědný 4% nebo více procenty na 
globálním oteplování. 

Solární panely

Výroba solárních panelů patří dnes mezi nejběžnější zdroje hexachlorethanu, 
fluoridu dusitého a fluoridu sýrového. Tří extrémně silných skleníkových plynů. Jako 
skleníkový plyn je hexachlorethan 12 000 krát silnější než oxidu uhličitý. Je 100 
procentně produkovaný lidmi, a přežije 10 000 let po dostání se do atmosféry. 
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Fluorid dusitý je 17 000 krát silnější než oxid uhličitý a fluorid sýrový je 25 000 krát 
silnější. Je to nejsilnější známý skleníkový plyn. Atmosférické koncentrace fluoridu 
sýrového narůstají o 11 procent každý rok. 

Největším solárních projektem na Zemi je Ivanpah, který se nachází v Kalifornii. 
Ivanpah je solární tepelná elektrárna, to znamená, že všechna zrcadla jsou 
namířena na tzv. vodárenské věže. Koncentrují se na sluneční energii, která ohřívá 
tyto věže, vaří vodu a vytváří páru pro spuštění turbíny. Mimo ohrožování pouštního 
života, jako jsou ohrožené želvy pouštní, kterých je zde zabitých tisíce, je zabitých 
desítky tisíc ptáků ročně a je ohrožen celý „potravní“ řetězec. Při zahřívání se 
nezahřívají jen věže, ale také místo okolo nich, to znamená, že jsou ptákům, kteří 
přelétávají nad elektrárnou, sežehnuta, spálená křídla a jsou usmrcení.

Větrné turbíny

V případě větrných turbín je jednou z nejběžnějších používaných větrných turbín 1,5
megawattová turbína. Gondola váží 56 tun, věž váží na 71 tun a lopatky 36 tun. 
Jedna taková turbína vyžaduje více než 36 tun oceli. Tento model je menšího 
designu moderních standardů. Jsou turbíny, které mohou být třikrát vyšší a používat 
osmkrát tolik materiálů - oceli, hliníku, mědi, neodymu, aj. Nemůžete mít větrné 
turbíny bez těchto materiálů nebo bez náhrad, které jsou velmi podobné. Největším 
zdrojem oceli je důl Carajás, což je největší důl železné rudy na planetě. Nachází se
v Severní Brazílii, v srdci amazonského pralesa. Dopady na životní prostředí jsou 
obrovské. Za prvé a nejdříve k dosažení rudy se musí vykácet prales. Také se 
vykácí prales pro hromady odpadu, skladovací zařízení, transportní zařízení, cesty, 
železniční tratě, atd. Statisticky se vykácí více než 6440 čtverečních kilometrů 
pralesa kolem dolu Carajás každý rok. Dalším důsledkem tohoto konkrétního dolu 
je, že rtuť kontaminuje 90% ryb po proudu v této oblasti. Mimo dopadů na životní 
prostředí, doly železné rudy v Amazonii vysídlily desítky tisíc domorodých lidí. Při 
získávání mědi mluvíme o odstranění krajiny, půdní erozi, toxických hlušinách, 
zamoření vzduchu od vozidel a strojů, obrovských únicích prachu, rtuti a jiných 
nečistot těžkých kovů, ztrátě přirozeného prostředí, půdy a kontaminaci podzemních
vod, emisích skleníkových plynů, atd. Těžba a zpracování kovů vzácných zemin 
nutných k produkci magnetů pro větrné turbíny se ve většině případů odehrává v 
Číně, kde lidé v okolních vesnicích zápolí se silně znečištěným ovzduším. Čína 
dodává na 50% světové poptávky po kovech vzácných zemin a dodává 95% kovů 
vzácných zemin, jenž jsou používaný v mobilních telefonech, hybridních vozidlech, 
větrných turbínách, solárních panelech a jiné „pokročilé“ technologii. Pět mil široké 
jezero toxických a radioaktivních kalů nyní zabírá místo zemědělské půdy tamních 
obyvatel. Celé hory jsou zničeny pro extrakci kovů. Lesy jsou často devastovány, 
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aby mohly být postaveny větrné turbíny. Miliony ptáků a netopýrů jsou každý rok 
zabití noži větrných turbín. Neboť je vítr nekonzistentní a nepředvídatelný zdroj 
energie, je zapotřebí zemního plynu jako záložního napájecího zdroje. Záložní 
systém běží jen občas, je to méně efektivní, takže produkuje více CO2. 

Elektrická a hybridní auta

Výroba elektrických aut vyžaduje energii z fosilních paliv v mnoha částech jejich 
výroby a distribuce. Tento požadavek je ještě extrémnější u elektrických aut, když je 
potřebné, aby byly vyráběny pro, co největší lehkost kvůli hmotnosti baterií. Mnoho 
odlehčujících materiálů jsou extrémně energeticky náročné na výrobu, takové jako je
hliník a uhlíkové kompozity. Toto je také důvod, proč jsme nikdy neviděli elektrický 
náklaďák - je příliš těžký. A samozřejmě nákladní auta jsou potřebná pro těžbu a 
pohon fosilních paliv všech nákladních vozidel, jakož i pro udržování a chod 
průmyslové civilizace. Bez betonu, oceli a fosilních paliv průmyslová civilizace 
nemůže být. Elektrická/hybridní auta jsou často nabývána energií, která z velké části
pochází z plynových, uhelných a jaderných elektráren, ale i kdyby se obešly bez 
tohoto napájení, není to provoz, ale výroba automobilů, která je hlavním 
znečišťovatelem - o 2/3 více než provoz. V kontrastu všem tvrzením, nedávná 
studie, které analyzovaly dopady výroby vozidel, těžbu, rafinaci, emise a jiné faktory,
prokázaly, že zdravotní a environmentální dopady elektrických vozidel jsou ve 
skutečnosti vyšší než u benzínových automobilů. 

Závěr

„Je to špinavý byznys, zabijí lidi a systematicky ničí přírodu a to ostatní je jen sen. A 
je to stále ta samá písnička: "více industrialismu"... Myslím tím jen více technologie, 
více technologie, vyřešíme to.“ - John Zerzan, anOther Story of Progress

Pokud chceme odhalit skutečné původy všech alespoň těch nejvážnějších 
environmentálním problémům, jimž je vystavován život na Zemi a my, pak je 
potřebné se dívat na „zelené“ technologie a „obnovitelné“ energie jako na další 
temnou clonu, která nám zatemňuje naše mysli. Faktem je, že propaganda tzv. 
„zelených“ technologií je sama o sobě nebezpečná pro veškerý život, když 
problémům namísto jejich řešení přispívá. 

Autor: zpracovali Puntíčkovaní chrobáci 
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Příroda jako spektákl

 
   

Zobrazení divočiny vs divokost

Příroda vždy neexistovala. Není dohledatelná v hlubinách lesa, v srdci pumy nebo 
písních Pygmejů; je dohledatelná ve filozofii a představovaných konstrukcích 
civilizovaných lidí. Zdánlivě protikladné vlákna, která jsou tkána společně, ztvárňují 
přírodu jako ideologický konstrukt, jenž slouží k naší domestikaci, potlačení a 
usměrnění našich projevů divokosti.

Civilizace je monolitická a civilizovaný způsob vnímání všeho, co je pozorováno, je 
také monolitické. Při konfrontaci s myriádami bytostí všude kolem, civilizovaná mysl 
má potřebu kategorizovat pro pocit, že vše chápe (i když ve skutečnosti veškeré 
pochopení přichází proto, jak se věci mají užitečně pro civilizaci). Příroda je jednou z
nejvíce významných civilizovaných kategorií, jedním nejužívanějším v krocení 
divokosti u lidských jedinců a prosazování jejich vlastní identifikace jako civilizované,
sociální bytosti.

Pravděpodobně nejstarším pojetím přírody bylo něco obdobného, co najdete ve 
Starém zákoně Bible: ďábelská divočina, místo zkázy obývané divokými a 
jedovatými bestiemi, zákeřnými démony a šílenci. Toto pojetí sloužilo svému účelu 
zejména v raných civilizacích. Vyvolávalo strach z toho, co bylo divoké, drželo 
mnoho lidí za hradbami měst a obstarávalo to těm, kteří šli na průzkum mimo ně 
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obranný postoj, náhled, že byli na nepřátelském území. Toto pojetí tak napomohlo 
vytvořit dichotomii mezi „lidmi“ a „přírodou“, která udržovala jedince mimo divoký 
život, to znamená mimo jeho touhy. Nicméně zcela negativní pojetí přírody bylo 
vázáno na dosažení svých mezí užitečnosti, poněvadž přivedlo civilizaci do 
uzavřené a obléhané pevnosti, a pro přežití civilizace potřebuje expandovat, 
potřebuje být schopna vykořisťovat stále více a více. „Příroda“ se stala nůší zdrojů 
pro civilizaci, a „matkou“ živící „lidstvo“ a jeho civilizaci. Byla krásnou, úcty hodnou, k
prohloubání, studování… a vykořisťování. Nebyla zlá… ale byla chaotická, 
rozmanitá a tajemná. Naštěstí pro civilizaci se „lidská přirozenost“ vyvinula, 
zrozumněla a potřebovala uspořádat věci, aby je měla pod kontrolou. 

Území divočiny bylo potřeba, aby lidé mohli studovat a prohloubávat „přírodu“ v 
nedotčeném stavu, ale právě kvůli tomu civilizovaní lidé mohli dosáhnout 
porozumění a ovládnutí „přírodních“ procesů, aby je mohli využívat pro expandování
civilizace. Takže „ďábelskou divočinou“ je zastíněna „příroda“ nebo „divočina“, která 
má pozitivní hodnotu pro civilizaci. Pojem přírody vytvořil systémy sociální hodnoty a
morálky. Vzhledem k zdánlivě protichůdným vláknům, které vytanuly „přírodu“, se 
tyto systémy také mohou jevit protichůdně, ale všechny dosahují stejného výsledku: 
naší domestikace. Ti, kteří nám říkají, abychom „jednali civilizovaně“, a ti, kteří nám 
říkají, abychom „jednali přirozeně“, nám skutečně říkají jedno a to samé: „Žijte podle
vnějších hodnot, ne podle vašich tužeb.“ Morálka normálnosti nebyla krutější než 
nějaká jiná morálka. Lidé byli vězněni, mučeni a dokonce zabíjeni za páchání 
„nenormálních činů“ – a stále jsou. „Příroda“ je moc šeredným a vyžádaným bohem.

Od svých počátků byla příroda představou ztvárňovanou autoritami k posílení své 
moci. Není překvapující, že v moderním společnosti, kde představivost vládne 
realitě, a často se zdá, že ji vytváří, „příroda“ přechází do jejího vlastnictví jako 
prostředku, který nás udržuje domestikovaný. „Příroda“ ukazovaná v televizi, 
kalendáři Sierra klubu, konfekce „divočiny“, „přírodní“ potraviny a látky, 
„environmentální“ prezident a „radikální“ ekologie, všichni se spikli k vytvoření 
„přírody“ a našemu „správnému“ vztahu k ní. Tato představa zachovává výhled 
„ďábelské divočiny“ rané civilizace v nevědomé formě. 

Ukazování „přírody“ vždy zahrnuje scény predace a direktory těchto ukázek, jímž je 
řečeno, aby používali elektrické bodce ve snaze vyprovokovat zvířata k bojům. 
Varování uváděné rádoby badateli „divočiny“ o nebezpečí zvířat a rostlin a četných 
plodů „divočiny“ pro vypořádání se s těmito věcmi, je docela přehnané z mých 
vlastních zkušeností putování územími divočiny. Vytvořili jsme si představu o životě 
mimo civilizaci jako boji o přežití. Ale společnost spektáklu potřebuje „ďábelskou 
přírodu“ udržet v nevědomosti, aby ji využívala efektivně. Převažujícím 
zobrazováním „přírody“ je, že je zdrojem a věcí krásy pro hloubání a studování. 
„Divočina“ je místo, jemuž můžeme na krátkou dobu ustoupit, pakliže jsme řádně 
vybaveni, abychom unikli fádnosti každodenního života, abychom relaxovali a 
meditovali nebo našli povzbuzení a dobrodružství. A samozřejmě „příroda“ zůstává 
„matkou“, která poskytuje naše potřeby, zdroje, z nichž civilizace vytváří sebe 
samou. V komoditní kultuře „příroda“ rekuperuje touhu po divokém dobrodružství, po
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životě zbaveném domestikace, tím, že nám prodává svou představu. Nevědomý 
pojem „ďábelské divočiny“ dává odvahu jít do lesů se zápachem rizika, které volá po
dobrodružství a rebelii. Toto také podporuje myšlenku, že tam opravdu nepatříme, a 
tak je nám prodáváno nesčetně produktů považovaných za potřebné pro vstup na 
území divočiny. Pozitivní pojem přírody nám dává pocit, že musíme zažít divoká 
místa (bez uvědomění si, že pojmy, které jsme živili, v nás vytváří to, co zažíváme 
přinejmenším v našem skutečném prostředí). V tomto ohledu civilizace úspěšně 
rekuperuje dokonce ta území, které se zdají nedotčená. 

Transformuje je do „přírody“, do „divočiny“, do aspektů spektáklu, jenž nás pomáhají
udržovat domestikovaný. „Příroda“ domestikuje, protože transformuje divokost do 
monolitické entity, obrovské říše oddělené od civilizace. Projevy divokosti v ně 
civilizace jsou označovány za nevyspělost, šílenství, delikvenci, zločiny nebo 
nemravnost, to, co je třeba zamítnout, dát pod zámek, odsoudit nebo potrestat, 
přičemž stále tvrdit, že to, co je „příroda“ je dobré. Když se „divokost“ stává říší 
mimo nás, spíše než vyjádřením naší vlastní individuální svobodomyslnosti, pak tu 
mohou být odborníci na „divokost“, kteří nás naučí „správným“ způsobům „spojení“ s
ní. Na západním pobřeží jsou všechny možné druhy duchovních učitelů, kteří 
vydělávají majlant prodáváním „divokosti“ yuppies, což nějak neohrozí jejich 
podnikatelské sny, jejich Porsche nebo jejich byty. „Divočina“ je dnes velmi výnosný 
průmysl.

Ekologové – dokonce „radikální ekologové“ – právě tomu nahrávají. Spíše než se 
snažit stát se divokými a zničit civilizaci s energií nespoutaných tužeb, se snaží 
„zachránit divočinu“. V praxi to znamená domáhat se nebo snažit se ovlivnit autority 
pro zastavení škodlivější činnosti určitých průmyslových odvětví a uvést relativně 
nepoškozené lesy, pouště a hory do chráněných „území“. Toto nejen posiluje 
pojímání divočiny jako monolitické entity, „divočina“ nebo „příroda“, a komodifikace 
je neodmyslitelná v tomto pojetí. Samotný základ pojetí „chráněného území“ 
odděluje „divokost“ a „lidskost“. Není tak překvapující, že někdo zaštítěný „radikální“ 
ekologickou ideologií vytvořil rozpor mezi „biocentrismem“ a „antropocentrismem“ – 
jako bychom neměli být něčím jiným než egocentrickými. 

Dokonce i ti „radikální ekologové“, kteří tvrdí, že chtějí znovu začlenit lidi do „přírody“
obelhávají sami sebe. Jejich vidina „divokého, symbiotického celku“ je pouze 
monolitický pojem zplozený civilizovanou koncepcí v kvazi-mystickém pojetí. 
„Divokost“ je stále monolitickou entitou pro tyto ekologické mystiky, je větší než my, 
bohem, jemuž se musíme klanět. Ale podrobování zpodobňuje domestikace. 
Podrobování je to, co udržuje chod civilizace. Ideologii, která prosazuje 
podrobování, nezáleží na tom, jestli se ponechá „příroda“, jestli se ponechá 
„divočina, symbiotický celek“. Výsledkem bude stále přetrvávající domestikace.

Když je divočina vnímána tak, že nemá nic společného s nějakým monolitickým 
pojmem, včetně „přírody“ a „divočiny“, když je vnímána jako možná 
svobodomyslnost jednotlivců, která se může projevit v každém okamžiku, teprve pak
se dostáváme za výhrůžky civilizace. 
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Kdyby kdokoliv z nás mohl strávit roky v „divočině“, ale přesto bychom dále vnímali 
to, co nás obklopuje objektivem civilizace, kdybychom dále vnímali myriády bytostí 
monoliticky jako „přírodu“, jako „divočinu“, jako „divokost, symbiotický celek“, byli 
bychom stále civilizovaní; nebyli bychom divocí. Ale pokud v ně města v každé chvíli
aktivně odmítneme naší domestikaci, odmítneme být ovládáni prostřednictvím 
sociálních rolí, které jsou nám vnuceny, a místo toho budeme žít podle našich vášní,
tužeb a rozmarů, pokud se staneme jedinečnými a nepředvídatelnými bytostmi, 
které skrytě žijí pod rolemi, staneme se v tu chvíli divokými. Divokými hrami v 
ruinách rozpadající se civilizace (ale nenechme se zmást, i v rozpadu je [civilizace] 
nebezpečným nepřítelem a schopná se potácet dlouhou dobu), můžeme udělat vše,
co je v našich silách, aby se zhroutila. A svobodomyslní rebelové budou odmítat 
survivalismus ekologie jen jako další pokus civilizace o podmanění si svobodného 
života, a budou usilovat o to žít chaoticky, budou neustále měnící se tancem volně 
potýkajících se, jedinečných jedinců v odporu civilizaci a civilizované snaze zkrotit 
divokost, svobodomyslný život: „Přírodu“.

Autor: Feral Faun, Nature as spectacle
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O domestikaci a 
civilizovaném rodičovství

   

„Současný civilizovaný a 
globalizovaný model rodičovství 
vychází z modelu civilizace a její 
metod domestikace. Jak (Ivan) 
Pavlov, slavný ruský zvířecí 
psycholog, vypozoroval, pokud 
odepřete psovi přístup k 
potravinám, můžete ho naučit dělat
to, co se vám zlíbí tím, že mu dáte 
jen trochu. Samozřejmě Pavlov 

nebyl revolucionář, civilizace používá tyto drezurní metody od počátku totalitního 
zemědělství, kde, aby to fungovalo jídlo, lesy, půda a voda byly odňaty živým bytostem a jejich
schopnost poznávat svět byla popřena. Znamená to, že museli být odcizeny od své vlastní 
bolesti, od bolesti svých dětí a od utrpení světa. Ti, kteří se nemohli přizpůsobit nebo být 
„vzdělaní“ byli vyhlazení. Dnes při péči o děti a škole se s tímto začíná již ve staří jednoho 
měsíce a přetrvává to nepřetržitě po celý život. Abychom znovu nabyli naší schopnosti cítit a 
vcítit se do toho, co ostatní cítí, zásadní je proces odškolování nebo „svlečení“ se pro získání 
znalostí o tom, jak svět funguje, aby byly předány budoucím generacím tyto schopnosti 
poznání.“ 
  

Tato citace je úvod k přednášce A Lullaby for the Planet–Undressing Ourselves for a Viable 
Parenthood, kterou doprovází kritička civilizace a komparativní antropoložka Layla 
AbdelRahim (layla.miltsov.org). Přednášku doporučujeme, najdete ji na youtu.be/FS0BV-
hFzqo. 



Rebélie proti naší domestikaci

Když jsem byl velmi mladé dítě,
můj život byl naplněn intenzivní
rozkoší a vitální energií, díky
které jsem se cítil, že zakouším
naplnění. Byl jsem středem
báječného hravého života a
necítil jsem žádnou potřebu na
něco spoléhat, zato mě
naplňovala má vlastní živoucí
zkušenost. Cítil jsem intenzivně,
zažíval jsem intenzivně, můj život
byl festivalem vášně a radosti. Mé
zármutky a zklamání byly také
intenzivní. Narodil jsem se jako
svobodná a divoká bytost
uprostřed společnosti založené
na domestikaci.

Nebyl způsob, jak bych mohl
uniknout před mou vlastní
domestikací. Civilizace v sobě
nebude tolerovat něco, co by bylo divoké. Ale nikdy nezapomenu na intenzitu, jakou 
může život mít. Nikdy nezapomenu na vitální energii, která skrze mě proudila. Od té 
doby, když jsem poprvé zaznamenal, že je tato vitalita odváděna, začala má bytost 
svádět boj civilizovaného přežívání a potřeby překonat ztrátu se zkušeností plně 
intenzivního nespoutaného života.

Chci zakusit tuto vitální energii znova. Chci poznat přirozenou divokost mých 
nepotlačených tužeb uskutečňujících se v radostné hře. Chci zbourat všechny zdi, 
které stojí mezi mnou a intenzivním vášnivým životem nezkrocené svobody, po které
toužím. Součet těchto zdí je něco co nazýváme civilizace, cokoliv co vstupuje mezi 
nás a přímou zúčastněnou zkušenost divokého života. 

Okolo nás vyrostla síť dominance, síť zprostředkování, která omezuje naši 
zkušenost, definuje hranice přípustné produkce a konzumace. Domestikující autority
nabývají mnoha forem, některé z nich je obtížné rozeznat. Vláda, kapitál a 
náboženství jsou některé z nejvíce zjevných tváří autorit. Ale technologie, práce, 
jazyk se svými konceptuálními limity, zakořeněné návyky slušného chování a 
způsobilosti jsou všechny také domestikujícími autoritami, které nás přetvářejí z 
divokých, hravých, nepodajných zvířat na zkrocené, znuděné, nešťastné producenty
a konzumenty. Tyto věci v nás fungují zákeřně, omezují naší představivost, zmocňují
se našich tužeb, potlačují naši živoucí zkušenost. A žijeme právě ve světě 
vytvořeném těmito autoritami – v civilizovaném světě. Pokud má být naplněn můj 
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sen o životě plném intenzivní radosti a divokých dobrodružství, musí být svět 
radikálně změněn, před expanzí divokosti musí padnout civilizace, před energií naší 
divoké svobody musí padnout autority. Pokud chceme lepší svět musí být revoluce.

Ale revoluce, která by mohla zničit civilizaci a vzkřísit vitální energii nezkrocených 
vášní, se nemůže podobat revolucím v minulosti. Všechny revoluce minulosti se 
soustředily okolo moci, jejího využívání a přerozdělení. Nesnažily se vymýtit sociální
instituce, které domestikují; v nejlepším případě se pouze snažily vymýtit mocenské 
vztahy v těchto institucích. Takže revolucionáři minulosti své útoky soustředili na 
mocenská centra ve snaze je svrhnout. Zacílením na moc byli slepí k vnitřním silám 
dominance, které obklopují naší každodenní existenci – a tak, když uspěli ve svržení
moci, která panovala, skončili jejím znovuvytvořením. Abychom tomu předešli, 
potřebujeme se zaměřit nikoliv na moc, ale na naše touhy stát se divokými, 
abychom zažívali život naplno, abychom poznali vášně a divoká dobrodružství. Když
se pokoušíme naplnit tyto touhy, konfrontujeme skutečné síly dominance, síly, 
kterým čelíme každý moment každého dne. 
Tyto síly nemají jednotné centrum, které by bylo možné svrhnout. Jsou sítí, která 
nás svazuje. 

Takže spíše než se pokoušet svrhnout mocné, kteří panují, chceme podkopat 
dominanci, které čelíme každodenně, pomoci již rozpadající se civilizaci, aby se 
rozložila rychleji a s jejím pádem padnou také mocenská centra. Předchozí 
revolucionáři pouze prozkoumali dobře zmapovaná mocenská teritoria. Chci 
prozkoumat a vrhnout se do nezmapovaných, a zmapovatelných, teritorií divoké 
svobody. Revoluce, která může vytvořit svět, po kterém toužím, musí být revolucí 
divokosti.

Nemůže být žádný plán nebo organizace za revoluci divokosti, protože divočina 
nemůže vyvěrat z plánu nebo organizace. Divočina pramení z osvobození našich 
instinktů a tužeb, ze spontánního vyjádření našich vášní. Každý z nás má zkušenost
s procesem domestikace, a tato zkušenost nám může dát uvědomění, že 
potřebujeme podrývat civilizaci a změnit naše životy. Naše nedůvěra k naší vlastní 
zkušenosti je pravděpodobně tím, co nám brání vzdorovat tak svobodně a aktivně, 
jak bychom si přáli. Obáváme se vlastního neúspěchu, obáváme se naší vlastní 
ignorance. Ale tato nedůvěra a strach nám byly vštěpovány autoritou. Brání nám to 
skutečnému růstu a učení. Činí z nás snadné cíle pro různé autority, které jsou 
připravené nás masírovat. Při zakládání „revolučních“ programů se hraje na tento 
strach a nedůvěru, zesiluje se potřeba vyřknout, co se má dělat. Žádný pokus o 
divokost nemůže být úspěšný, pokud je založen na takovémto plánu. Pokud někdy 
máme být svobodní, potřebujeme se naučit věřit a jednat podle našich vlastních 
pocitů a zkušeností.

Takže nenabízím žádný plán. Co sdílím, je pár myšlenek na cestách průzkumu. 
Protože my všichni jsme byli domestikováni, je součástí revolučního procesu také 
proces osobní transformace. Byli jsme podmíněni nevěřit sami sobě, necítit naplno, 
nezakoušet žít intenzivně. Byli jsme podmíněni přijmout ponížení nevyhnutelně 
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pracovat a platit, záviset na věcech jako zdrojích, které mají být využity, cítit potřebu 
dokazovat si něco skrze produkci. Byli jsme podmíněni přijmout zklamání, vidět to 
jako normální, nepochybovat o něm. Byli jsme podmíněni přijmout nudu 
civilizovaného přežívání něž volnost a skutečný život. Potřebujeme prozkoumat 
způsoby jak zhroutit tohoto podmiňování, získat takovou svobodu nad domestikací, 
jakou můžeme získat hned. Pokusme se získat takovou svobodu nad tímto 
podmiňováním, že nás přestane ovládat a nestane se ničím víc než rolí, kterou 
používáme pro nezbytné přežití uprostřed civilizace, kterou se snažíme podkopávat.

Na obecné rovině víme, co chceme. Chceme žít jako divoké volné bytosti ve světě 
volných a divokých bytostí. Ponižování povinnosti dodržovat pravidla, povinnosti 
prodávat naše životy abychom nakupovali přežití, nazírat na naše potlačené touhy 
přeměněné v abstrakce a obrázky za účelem prodat nám zboží naplňující nás 
poblázněním. 

Jak dlouho se ještě spokojíme s touto ubohostí? Chceme tento svět učinit místem, 
kde můžeme naše touhy realizovat okamžitě, ne jen příležitostně, ale běžně. 
Chceme opět erotizovat naše životy. Chceme žít nikoli v mrtvém světě zdrojů, ale v 
živoucím světě volných divokých milenců. Potřebujeme začít zkoumat do jaké míry 
jsme schopni žít tyto sny v současnosti bez toho, abychom se izolovali. To nám 
umožní zřetelnější pochopení civilizační dominance v našich životech, pochopení, 
které nám umožní bojovat s domestikací intenzivněji a tím rozšíří míru, do jaké 
můžeme žíti divoce.

Pokusy žít okamžitě tak divoce jak je to možné také pomůže rozbít naše sociální 
podmiňování. To v nás zažehne jiskru šprýmařství, které bude zacíleno na vše, co 
by mohlo být krotké, podkopávání civilizace a vytváření nových způsobů života a 
sdílení vzájemně mezi sebou. Tyto průzkumy odhalí limity civilizační dominance a 
ukážou jí vrozený odpor ke svobodě. Projekty, od sabotáží a žertů, které odhalují 
nebo podkopávají dominantní společnost, přes rozšiřování divočiny, až po festivaly a
orgie a všeobecné volné sdílení, může poukázat na úžasné možnosti.
Revoluce divokosti je dobrodružství. Je to odvážný průzkum přechodu k divokosti. 
Přesouvá nás do neznámých teritoriích, kde nejsou žádné mapy. 
Můžeme tyto teritoria poznat pouze pokud se je odvážíme prozkoumat aktivně. 
Musíme se odvážit zničit cokoliv, co ničí naši divokost a jednat podle našich instinktů
a tužeb. Musíme se odvážit věřit sami sobě, vlastní zkušenosti a vášním. Pak se 
nenecháme svazovat nebo spoutávat. Neumožníme nás spoutat. Naše divoká 
energie roztrhá civilizaci na kusy a vytvoří život divoké svobody a intenzivního 
potěšení.

   Poznámka: Děkujeme, že jsme mohli esej převzít! Přeloženo z Do or Die č. 9. 

                                                                                                                                         Autor: Feral Faun
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Vzpomínka na Williama Avalona Rodgerse 
      

  
Rodgerse – pro přátele, rodinu a hnutí známého jako Avalon. Avalon si vzal život 21.
prosince 2005. Bylo to jen dva týdny poté, co nás zatkli v případu Operation Backfire
(4) a není náhodou, že během zimního slunovratu. V jeho nepřítomnosti muselo být 
mnoho jeho úloh zastupováno v naší Earth Liberation Front (ELF) skupině. Není 
divu, že ho státní zástupce ve sporu líčil jako vůdce, který verboval mladé, vnímavé 
aktivisty slyšící na jeho výzvu. Toto je nejen falešné, ale také urážející vůči mladším 
v případu, kteří se podíleli na vlastní pěst. Donašeči během sporu využili jeho 
neschopnosti odpovídat na dramaticky maximalizovanou jeho roli v jistých akcích ve
snaze zamést důsledky svých vlastních činů. Jeden člověk zašel tak daleko, že 
soudci předložil důkazní videa a svědectví, která nebyla zveřejněna, jelikož to bylo 
považováno za příliš osobní pro veřejnou spotřebu. Ostatní se rozhodli zaměřit se 
na Avalonovi nedostatky šířením pomluvy či dokonce podáváním svědectví od 
soukromých detektivů najatých donašeči.  

Poprvé jsem potkal Avalona během měsíců příprav na protesty proti Světové 
obchodní organizaci (WTO) v Seattlu na konci roku 1999 a vytvořil s ním okamžité 
přátelství. Jeho mazaný úsměv, nekonfliktní a přátelská povaha a pokora mě dojala, 
a byl jsem rád, že tento tichý, starší environmentalista více než jen navštěvoval EF! 
setkání, na nichž jsem ho poprvé zahlédl. Jeho racionalita a rychlé myšlení 
zamezovalo katastrofě pro naše afinitní skupiny při protestech v Seattlu (Jsem hrdý, 
že mohu říct, že jsme se zúčastnili černého bloku). Jasně si vzpomínám, že jsem 
během odchodu ze Seattlu uslyšel jeho návrh „zůstat v kontaktu“. No, zůstali jsme v 
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kontaktu. Mnoho z toho, co jsme dělali v letech poté, bylo již řečeno, ale bude to 
řečeno jinde.

Tak jako mnozí z nás Avalon trpěl depresí a zoufalstvím a byl poháněn vidinou toho, 
co náš druh dělá s planetou. Undergroundový život, prohrabování se podrobnostmi 
plánovaných akcí a dvojí život, a vyhýbání se mnohým věcem, k nimž měli naši 
spojenci přístup, je stresující. Znám to, protože jsem to dělal, a ještě zakusil 
avalonovo undergroundový život trpaslíkami vytvořeného dolu. Nemohu si pomoci, 
ale myslím, že tato izolace a zoufalství byly hlavními faktory jeho sebevraždy. 
Přestěhovali jsme se, a přesto nás krutá ruka minulosti – v podobě starých přátel a 
Joint Terrorism Task Force (5) – vtáhla do naší tajné historie. Možná, že toto bylo pro
Avalona pověstnou poslední kapkou, která rozbila velbloudova záda. Nikdy to 
nebudu vědět jistě. Vzpomínám si, jak jsem viděl jeho jméno v seznamu zatčených v
článku New York Times, zatímco jsem seděl v newyorské věznici. Dodalo mně to 
naději – myslel jsem, že bychom všichni mohli bojovat proti těmto obviněním 
společně, jako skupina lidí, kteří uchovávali celoživotní solidaritu mezi sebou, jako 
lidé, kteří ctí přísahy, jímž jsme se vzájemně zavázali. Někdy jsem v noci ležel a ptal
jsem na otázky, jímž jsem se snažil vyhnout:  Mohl být Avalon zaplaven přílivem 
informací? Mohl být tím člověkem, který znal některé donašeče mnohem déle než 
já, mohl jich skutečně dosáhnout: jejich strachu a jejich jádra? Nikdy se nedomohu 
odpovědí na tyto otázky, ale vím, že: Avalon by raději zemřel a utekl z vězení, než 
aby spolupracoval jakýmkoliv způsobem s tímto nemorálním a nespravedlivým 
procesem.

Žaloba, která zná jen hierarchie a byrokracii, nemůže pochopit skupiny bez vůdce, 
hierarchie a přísných pravidel. Najednou tzv. „knižní klub“ byl jeho výmyslem a byl  
osočován z „instruktážství žhářství“. Meyerhoff a Gerlach, velcí kolaboranti, jimiž 
jsou, měli tu drzost s chladnou tváří říci, že Avalon byl za žhářstvím ve Vail (6) úplně 
sám. Jen údaje o geografii lyžařského střediska, velké množství paliva, které bylo 
použito a Billův mírný vzrůst ve mně samém budil mohutný smích o těchto lžích. Na 
jisté úrovni je toto způsob hry, která je hrána donašeči. Vláda jim říká, co chtějí 
slyšet a spolupracující svědkové proskočí obručí, stejně jako dobře vytrénovaná 
domácí zvířata, kterými jsou. Pro ujasnění, všichni zainteresovaní v těchto akcích a 
„knižním klubu“ jsou lidé jako vy a já. Každý máme talent – někteří z nás vynikají v 
jedné věci, jiní vynikají v jiných věcech. Nicméně nebyla zde formována žádná 
hierarchie, jak tvrdila žaloba, a William Rodgers nebyl žádným šéfem či vedoucím 
ELF.

Avalon, stejně jako všichni, měl své chyby, a to jak osobní, tak politické, jak ve 
způsobu žití svého života, tak obraně destrukce životního prostředí. Naše skupiny 
se pokoušely vypořádat s jednou z těchto věcí – obvinění z nevhodného sexuálního 
chování – a je mi líto říci, že se nám to nepodařilo, neměli jsme správné nápady a 
strategie. Je to až příliš jednoduché utěšovat naše viny o našich vlastních 
nedostatcích tím, že napadneme ostatní. Myslím, že je lepší nápadem soustředit se 
na to, co děláme v tomto světě, spíše než kritizovat lidi, kteří zde nejsou, aby 
obhajovali sami sebe. Myslel jsem na to často u soudu, když jsem se díval na mou 
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rodinu a viděl jsem bolestivý vzhled jejich tváří, když poslouchali útoky na mě. 
Billova rodina a partnerka musely snášet hodně smutku v posledních dvou letech. 

Takže když se zamýšlím nad Avalonem, nevěřím líčenému planému rozruchu o 
agresivitě a malichernosti státními zástupci. Ne, myslím si, že byl tiše hovořící, 
soucitná osoba, která by vám ušila košili ze svých zad, nebo sundala hada z cesty; 
vášnivý, dokonce obsedantní recyklátor; někdo kdo podporuje boje domorodých lidí 
a skutečně zakusil spojení mezi kulturou, která vychází se země a ekologickou akcí.
Věděl jsem, že Avalon byl zapojen do boje proti teleskopu Mount Graham, nicméně 
až po jeho smrti jsem se dozvěděl, že on a jeho infoshop The Catalyst, podpořili 
kampaň na ochranu San Franciských Peaks (viz. Earth First! Journal květen-červen 
2005). 

Když práskal Jacob Freguson nahrál rozhovor se mnou pomocí odposlechu v roce 
2005, zeptal jsem ho, jak se Avolon měl. Lhal mi (velký šok!) a řekl mi, že Avalon byl 
šťastný a žil v intenční skupině v Kanadě. Vzpomínám si, že jsem byl za něj 
skutečně šťastný a doufal, že se za ním dostanu zas jeden den, ale z jiných důvodů,
než důvodů, proč jsme viděli vzájemně naposledy. 

Avalon má být nyní pryč dva roky, a stále to pro mě ještě není skutečné. Protože 
jsem ho neviděl několik let, nemohu to skutečně vše vzít bez rozhořčení. Ano, někdo
z našich vlastních řad nás zradil, a tato věc způsobila smrt mému příteli. Jak se 
mám smířit s pravdou? Nemám správnou odpověď, kromě toho, že si musíme 
promluvit o těchto věcech a čelit smrti v našem hnutí. Musíme truchlit za naše 
přátele. Nejvíc ze všeho nemůžeme zapomenout. Toto je můj příspěvek, aby se 
nikdy nezapomnělo na Williama Rodgerse: radikálního environmentalistu, aktivistu 
ELF, milovníka jeskyní a milého, laskavého člověka. Chybíš mi, kámo. 

   Poznámka: Environmentální a sociální aktivista, bojovník ELF a politický vězeň William C. 
Rodgers (1) (pro přátele známý jako „Avalon“) zemřel 21. prosince 2005, když spáchal sebevraždu ve 
vězení, pro níž uvedl následující důvody: „Pro mé přátele a příznivce na pomoc jim pochopit smysl 
všech těchto událostí, které se staly tak rychle: Některé lidské kultury vedly válku proti Zemi po 
tisíciletí. Rozhodl jsem se bojovat na straně medvědů, pum, skunků, netopýrů, saguaro, trávniček 
přímořských a všech těchto divokých věcí. Jsem jen poslední oběť v této válce. Ale dnes večer jsem 
utekl z vězení - Vracím se domů, k Zemi, na místo svého původu.“ (2)

Esej dva roky po Avalonovo smrti napsal jeho přítel.

Reference: (1) http://en.wikipedia.org/wiki/William_C._Rodgers
(2) http://earthfirstjournal.org/newswire/tag/william-rodgers/
(3) http://michalkolesar.net/?p=3134
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Backfire_%28FBI%29
(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Terrorism_Task_Force
(6) http://www.coloradoindependent.com/11824/10-years-later-colorado-conservationists-still-feeling-
heat-from-vail-arson-fires
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Síť

„Pokračující vědecký a technologický pokrok zničí svobodu jednotlivce.“ – Ted 
Kaczynski

Nejsem vědec. Před třiceti lety jsem byl matematik, ale teď si již nepamatuji mnoho 
z toho, co jsem věděl o matematice.

Věřím, že „utopie“ jsou šílené a nebezpečné, zejména utopie technologické 
společnosti. Technologie je zcela tvrdohlavou a extrémně nebezpečnou mocí, která 
nás vodí, nevyhnutelně nás musí vést. Toto nebude determinováno změnou, ani 
despotickými arogantními byrokraty, politiky nebo vědci, technologický systém si 
potřebuje osvojit lidské chování k svým požadavkům. Je to nezbytné k tomu, aby 
mohl fungovat a dále se rozšiřovat.

Ptal jste se mne, na některé 
věci ohledně „Manifestu“. 
Všechny publikované verze 
„Manifestu“ jsou chybné, zahrnují 
vážné chyby. Kdybyste rád opravil
verzi „Manifestu“, mohl bych Vám 
ji poslat…
  
Ptal jste se: „Jak bude vypadat 
post-technologická 
společnost?“ No, všechny 
moderní technologie budou 
zavrženy, víme, že tu již nebude 
více biotechnologie, počítačů, 
atomových bomb, atd.

Buďme praktičtí a konkrétní! Líbilo se Vám, pokud by lidé žili ve virtuálním světě? 
Aby stroje byly chytřejší než lidé? Aby v budoucnu lidé, zvířata a rostliny byly 
produkty technologií? Pakliže se Vám nelíbí tyto myšlenky, pak jsou pro Vás 
počítače a biologičtí vědci zjevným nebezpečím. Je to velmi jednoduché, a není to 
nijak spojeno s dobrými mravy nebo Göbelovými větami o neúplnosti nebo jinými 
abstraktními filozofickými otázkami…

Ve vašem posledním dopisu se mne ptáte na mnoho otázek, na které nemohu 
odpověď najednou. Když jsem psal, že koncept „utopie“ je šílený a nebezpečný, 
nemyslel jsem tím, že jsou všechny utopie šílené a nebezpečné, avšak spíše ty, 
které umožňují vytvářet společnost podle specifické, ideální konstrukce. Jsem si jist, 
že Vy sám bude mít Váš vlastní utopický ideál. Někdo jiný bude mít odlišný ideál, 
který se může výrazně lišit od Vašeho. Byl by jste rád, pokud by Vám vnutil svou 
utopii? Máte právo mu vnutit Vaší utopii?…
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Ve Vašem posledním dopisu se mne ptáte na matematickou představivost. 
Pravděpodobně předpokládáte, že si matematici vždy představují něco 
matematického. Ale není to pravda. Zkušení matematici zřídka kdy přemýšlejí 
matematicky. Obvykle si představují květiny, slunce a zpěv ptáků na jaře. 
Pravděpodobně teď a pak přemýšlejí o ženách, nicméně nedělají to tak často, 
protože jsou v srdci čistí.

Ptal jste se, jak se to má s tím, že matematici nepřemýšlí stále matematicky? 
Musím Vám říct, že matematici nejsou vědci, jsou umělci. Vzpomínáte si, že jsem 
Vám psal na začátku, že jsem nebyl vědec? Kromě většiny základní matematiky, 
jako aritmetika nebo vysokoškolská algebra, symboly a slova matematiky nemají 
vůbec žádný význam. Celá struktura ryzí matematiky je obrovský podvod, 
jednoduše hra, bezohledný žert. Můžete se ptát: „Nejsou tu odpadlíci odhalující 
pravdu?“ Samozřejmě, že jsou. Ale fakta jsou tak neuvěřitelná, že je nikdo nebere 
vážně. Takže tajemství je v nebezpečí.

Ptal jste se mne: „Jak se někdo může bránit proti tlaku, aby přispěl k realizaci 
nějaké staré utopie?“ Kdo má právo užívat násilí proti němu? Podle mě používat 
násilí proti realizaci utopie technologické společnosti, je jen sebeobranou. 
Samozřejmě, že někdo může namítat, že pokud si myslíte, že je to nemorální či 
nevhodné, pak se Vy sami musíte vyvarovat používání násilí. Nicméně mám pro 
Vás jednu odpověď v tomto kontextu: Jaký druh násilí způsobil více bolesti v historii 
lidstva: násilí, které bylo povoleno státem, nebo násilí, které bylo použito bez postihu
jednotlivci?…

Ptal jste se: „Kdo je oprávněn ke stanovení zákonů?“ Trvám na to, že nikdo není
oprávněn k jejich stanovení. V civilizovaných společnostech jsme si zvykli říkat, že 
stát stanovuje zákony. V necivilizované společnosti stanovují zákon zvyky a návyky. 
Když lidé odmítají normy zákonů stanovené státem a/nebo zvyklostmi, a aktivně 
bojují proti nim, je to známé jako „revoluce“. Pokud si myslíte, že je to nemorální, 
musíte se vyvarovat účasti v jakékoliv revoluci. Ovšem revoluce má význam jen 
tehdy, když lidé mohou odporovat technologickému systému.

Ptal jste se mne, proč jsem Vám dosud nezaslal kopii autentické verze 
„Manifestu“? Ale já nemám autentickou verzi. Mám dvě fotokopie původního 
rukopisu, nicméně jsou částečně nečitelné. Mám dva čitelné přepisy „Manifestu“, ale
oba obsahují chyby. Pracuji na zpracování autentické verze „Manifestu“ porovnáním 
verzí, které jsem zmínil, ale nemám čas dokončit práci… Protože musím odpovídat 
na tolika dopisů! Takže se mne raději nedávejte tolika otázek. Má biografie je 
nedůležitá, a nechci o ni mluvit.

   Poznámka: Tyto otázky byly v dopisech kladeny Tedovi Kaczynskému, jenž si odpykává tresty za 
své činy spáchané při jeho antitechnolgické odporu. Pro náš blog byly vytaženy a přeloženy z 
dokumentu „Síť“ (Das Netz), jehož tvůrcem byl nezávislý filmař Lutz Dammbeck.

Nesouhlasíme s činy Kaczynského, ale jeho myšlenky ohledně technologií jsou nám blízké.
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Život (bez) budoucnosti
 
Na Stanfordské univerzitě nedávno
proběhla diskuse mezi Zoltanem
Istvanem a Johnen Zerzanem. Istvan a
Zerzan debatovali o budoucnosti
technologie a etických důsledcích
technologie. Je technologie zdrojem
našich problémů nebo je jejich řešení?

Zoltan Istvan je futurista, žurnalista a
bestsellerový autor, který píše o politice,
ateismu a transhumanismu, mezi jinými
tématy. Istvan neoblomně obhajuje
názor, že technologie má potenciál
zásadně transformovat lidskou existenci
pozitivně, včetně například odstranění nedobrovolného stárnutí nebo nemocí. 

V kontrastu Istvanovi je John Zerzan člověk, který obhajuje obnovu života, který zde 
byl před civilizací, zemědělstvím a domestikací. Zerzan je plodný anarcho-
primitivistický filozof, spisovatel a řečník. Zerzan uvádí, že přechod z lovecsko-
sběračské existence na domestikované a později civilizované bytí vedl k odcizení, 
hierarchiím, stratifikaci lidské společnosti či válkám. Poukazuje na obrovskou 
degradaci přírody, otravu našeho životní prostředí a naší společnou lhostejnost k 
těmto hrůzám jako na jasný příklad vnějších a psychologických vlivů lidské 
civilizace. Zerzan říká, že musíme opustit technologie a vrátit se k zásadám 
objevených u nedomestikovaných lidských společností, pokud máme být naplněni a 
žít v harmonii.

Je jasné, že tato diskuse, jíž uvedla Stanfordská asociace transhumanistů, se 
odehrávala mezi lidmi, kteří jsou v naprostém vzájemném rozporu.

Transhumanisté jsou, jak uvedl Istvan „…lidé, kteří již nechtějí být lidé“. (1) Chtějí 
zásadně transformovat lidský stav prostřednictvím vývoje a výroby technologie, 
která výrazně posílí lidský intelektuál, fyzické a psychologické schopnosti. Znamená 
to, že lidský přirozený stav se snaží nahradit technologickým, umělým. 
Transhumanisté zastávají umělou inteligenci a tzv. technologickou singularitu. 
Hypotézou technologické singularity je, že se urychlí technologický pokrok natolik, 
že umělá inteligence překoná lidskou inteligenci, lidskou intelektuální kapacitu a 
moc. Znamená to, že lidé přestanou být lidmi, živými bytostmi. Technologie se 
stanou sebe reprodukovatelnými.

Anarcho-primitivisté jsou lidé, kteří vyhledávají kořeny našeho lidství. Snaží se 
vyhledávat počátky ničení životního prostředí a nadvlády, a popsat cestu, kterou 
jsme se dostali do dnešního stavu, a vytvořit k tomu odpor. Jak poznamenal John 
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Moore, anarcho-primitivisté se snaží „…odhalit, napadnout a zrušit všechny četné 
formy moci, které strukturují individuální, sociální vztahy a vzájemné vztahy s 
přírodním světem“. (2) Anarcho-primitivismus může být chápán jako kritika a 
odmítnutí sociálních, politických či socio-environmentálních hierarchických a 
parazitních vztahů. Anarcho-primitivisté se inspirují a čerpají z různých zdrojů: 
anarchismus, lovci-sběrači, evoluční biologie, paleontologie, antropologie nebo 
archeologie, mezi jinými.

Průzkum této debaty je převzat a přeložen z blogu Zotltana Istvana. 

Průzkum 1: Zoltan Istvan: Představte si, jak by vypadal svět, pokud bychom se 
vzdali některé technologie, kterou máme, pokud bychom se vzdali pokroku, pokud 
bychom se v podstatě vzdali civilizace. Svět by byl velmi obtížný, alespoň pro nás v 
moderním světě dneška. John Zezran z mnoha anarcho-primitivisty nás žádají, 
abychom se vzdali moderního světa, který jsme vyvinuli, jemuž jsme se přizpůsobili, 
který jsme vytvořili.

John Zerzan: Považuji transhumanismus za nezdravou fantazii. Primitivní životní styl
– doba před domestikací – nezničil přírodní svět, neobjektivizoval ženy, neměl 
armády a chrámy a války, nikdo se nedřel, jako máme dnes.

Průzkum 2: Zoltan Istvan: Chci říct příběh, možná jednu z nejšťastnějších věcí, jíž 
jsem udělal v mém životě. Byl jsem první cizinec, který navštívil v podstatě 
nedotčený primitivní kmen na ostrovním státu Vanuatu v roce 1995. Vrátil jsem se a 
natáčel tento kmen o šest let později pro National Geographic Channel. Problém je, 
že téměř polovina lidí narozených ve vesnici nepřežije do dospělosti. Co anarcho-
primitivisté zapomínají je, že i když tento životní styl může být přirozenější a 
harmonický s přírodou, takoví lidé nemají léky, technologie a vědu, aby se zbavili 
základních nemocí a předčasného úmrtí. Vesnice žila v neustálém stavu smutku 
kvůli častým úmrtím svých obyvatel. [1]

John Zerzan: Zoltan řekl, že lidé mohou být kosmonauti, když chtějí. Nemyslím, že 
toto je zdravá věc, kterou by člověk chtěl, abych vám řekl pravdu. Podívejte se na 
to, co je potřebné, aby byl získán snímek Země z měsíce. Vyžaduje si to 
průmyslovou základnu. Ve skutečnosti zde je průmyslová základna pro tak mnoho 
hezkých moderních věcích, které dnes máme. Mimo této ceny, je tu destrukce z 
těchto továren, destrukce biosféry. Toto je neodmyslitelné.

Průzkum 3: Zoltan Istvan: Tato otázka sumarizuje rozdíl mezi transhumanisty a 
anarcho-primitivisty: Proč je dobré být kosmonautem? Zerzan řekl, že si nemyslí, že 
je to „dobré“. Symbolickou otázkou je: Kdo jsme? Co děláme na Zemi? Kam jdeme?
Transhumanisté chtějí přežít a prosperovat. Chceme dobýt přírodu. Mnoho lidí chce 
být více, než jsou – být kosmonautem, být vědcem, být badatelem… dobývat 
nemoci, dobývat smrt, dobývat věci, jenž trápí lidstvo – toto jsou některé z 
nejlepších, nejkrásnějších, nejvíce smysluplných zážitků, které lidé vůbec měli.
Stručně řečeno, mnoho problémů, mnoho utrpení, mnoho dilemat, jímž lidská rasa 
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čelí, bude odstraněných, vyléčených, opravených a překonaných technologií – a toto
je něco, co nás bude dělat lepšími.

John Zerzan: Nemluvili jsme o jednom velkém problému ve světě: přelidnění. To 
poukazuje, že jsou tu dvě velké institucionalizované události, které vytvořily 
nepřirozenou úroveň populace lidstva. První je domestikace našeho druhu. Druhou 
je průmyslová revoluce, která je základem pro všechny moderní technologie, a která
je tu díky milionů lidí, kteří dělají příšerné práce. Musíte doslova zotročit miliony lidí, 
aby jste měli vaše hračky.

Četl jsem na internetových stránkách Zoltana citát, on napsal: „Nevyvíjeli jsme 
miliardy let, abychom zůstali zvířaty.“. Ale my jsme zvířata. A někteří transhumanisté 
chtějí, abychom se stali stroje. Nemám co dodat. Zoltan a já jsme opravdu na 
opačných stranách.

Závěr: John Zerzan a Zoltan Istvan si přátelsky potřásli rukou. Oba aktivně hledají 
další místa pro vzájemnou diskusi znovu.

Celou diskuzi můžete vidět v anglickém jazyce na youtube.com/watch?
v=_9WRpOpbpZM.

Reference: 1. Why I’m Debating an Anarcho-Primitivist Philosopher About the Future, 
http://motherboard.vice.com/read/transhumanism-versus-anarcho-primitivism
2. A Primitivist Primer by John Moore, http://chromatism.net/primitivism/primer.htm

   Poznámka: [1] Nevěřím, že tito lidé žili v neustálém smutku, vzhledem k tomu, že lovci-sběrači patří
mezi nejšťastnější lidi na světě, včetně skutečnosti, že často vnímají smrt jako narození (součást 
koloběhu života).  

Myslíme, že strach ze smrti, který je od počátku využíván k naší domestikaci, a je také konstruktem 
domestikace, a není vzdálený nesmyslnému a přesto překonanému strachu z přírody, je dnes využíván 
dalšími lidmi jako jsou transhumanisté  –  k naší další domestikaci. 

Jak bylo uvedeno, mimo jiného, k modernímu zdravotnictví v článku Technologie není neutrální: 
„Strach ze smrti, na němž staré monoteistické náboženství vydělávalo tak dlouho, se nyní přebírá 
novým náboženstvím. Nesmrtelnost si již nevyžaduje víru ve všemocného starého muže s bílým 
plnovousem, vyžaduje si víru ve stále se zlepšující se oblasti vědy a technologií.“

V roce 2004 probíhal průzkum zda „bohatství“ dělá lidi šťastné, v němž různým skupinám lidí byla 
položena otázka: „Jak jsou spokojení se svým životem?“. Nejbohatší Američané podle magazínu 
Forbes na stupnici spokojenosti, v které 7 byl největší stupeň spokojenosti, 4 neutrální a 1 úplná 
nespokojenost, dali 5,8 spokojenosti, stejně tak spokojení byli např. Inuité (tzv. Eskymáci), o nichž 
můžeme mluvit jako o sběračích-lovcích, kteří žijí v těch nejdrsnějších podmínkách, nebo afričtí 
Masajové, kteří také dali 5,8 na stupnici. Nejméně spokojení 2,9 byli tzv. „bezdomovci“.
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Naděje přetrvává
                                                             
Od příchodu technologického způsobu
života náš svět ztratil své kouzlo, svou
svobodu a mnoho ze své krásy.
Nadcházející desetiletí se jeví, že budou
desítky let katastrof. Nicméně i přes
negativitu, jenž nás pohlcuje, když se
podíváme pozorněji, můžeme vidět
záblesky naděje po lepší budoucnosti a
není to falešná naděje technooptimistů.

Google započal úsilí o položení
obrovského transpacifického kabelové
systému pro připojení USA a Asie vyšší
rychlostí. Je zřejmé, že přijde mnoho
problémů spojených s tímto projektem,
zejména dopady, které to má na
ekosféru. Avšak žraloci z toho nic
nechtějí. Google dává ochranný kryt okolo kabelů, neboť by je žraloci překousali, 
což by mohlo způsobit rozsáhlé výpadky internetu. Žraloci toto skutečně dělají – 
minimálně od roku 1985, kdy byly žraločí zuby objeveny v experimentálním kabelu 
nedaleko Kanárských ostrovů. Toto je jasný příklad, že příroda vrací úder. Je zřejmé,
že žraloci nejsou vědomými zástupci pomsty za všemocnou Matku Zemi. Nicméně 
jsou součástí komplexního a spletitého ekosystému, který vždy bude dělat problémy
technologiím, jenž zneucťují a neberou na něj ohled. Všude kolem nás vidíme 
tohoto příklady.

Například, veverky podobně způsobily problémy s elektrickou sítí. V roce 2013 v 
New York Times autor Jon Mooalem oznámil, že po dobu čtyř měsíců, veverky 
útočily na rozvody elektřiny zpráv alespoň 50 krát. Dokonce působivější je, že 
Nasdaq byl postižen veverky dvakrát: jednou v roce 1987 na 82 minut a znovu v 
roce 1994. Ve skutečnosti, mnoho z energetické infrastruktury se zdá být obzvláště 
ohroženo přírodními útoky. Hlavní příčinou většiny výpadků elektřiny je počasí, 
ovšem severovýchodní blackout byl způsoben rozvody elektřiny otřených o několik 
ohijských větví stromů. Všechny tyto případy indikují přístup průmyslové společnosti,
co se týče povahy: je nefunkční. V důsledku toho přirozené procesy nakonec 
způsobují mnoho problémů průmyslové infrastruktuře. Samozřejmě, odpovědí 
technokratů není krok zpět a ponechání divokých procesů ve svém průběhu. Spíše, 
technokraté mají v úmyslu nás předbíhat navždy, chránit podvodní kabely s oky a 
kevlarem, a pokládat rozvody elektřiny do podzemí. Můžeme vidět stejný trend ve 
vědecké komunitě, která studuje změny klimatu. Vědci a politici se odsouvají od 
diskuzí o změnách klimatu a místo toho prosazují zesílení infrastruktury, aby se 
zabránilo některých aspektům klimatické katastrofy.
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Ti, kteří povstávají s volnou přírodou, by neměli
ztrácet naději v této stále více syntetické době,
když zde existují takové inspirativní příklady
odporů. Všude kolem nás vidíme veverky a
žraloky a stromy a mraky, kteří činí s
přetrvávající nadějí, že jejich divokost vyhraje.
Je pravdou, že technologie může zvítězit v
ničení volné přírody úplně. Může zvítězit při
vytváření zcela syntetického světa. Ale Matka
Země je silná a divoká, a jí nebude snadné
porazit.

Toto zejména platí v případě, že se my lidé
rozhodneme vstoupit do bojem jménem volné
přírody. Samozřejmě, že ne všichni lidé to
mohou nebo budou dělat, když jsou uvěznění v
technologickém vězení. Nicméně ti, kteří stojí
pevně na straně volné přírody, mají povinnost
bojovat společně se žraloky a veverkami. Naší
předností jako druhu je naše vědomí, a může to
být naše vědomí, jenž rozpozná zda bude
příroda žít či umírat proti průmyslové
společnosti. Pokud vědomá menšina žijících
lidí nebude činit proti průmyslové společnosti,
pak průmyslová společnost zvítězí nebo jinak
při jejím kolapsu může být pozdě, neboť strhne
celou biosféru s sebou. Nicméně musíme mít
naději, protože je tu šance, že pokud se
spojíme s volnou přírodou v jejím boji, mohli
bychom být schopní/é ochránit náš domov, naši
svobodu a ze všeho nejvíce naši divokost.

   Poznámka: Text byl přeložen ve spojitosti s nedávným
„útokem“ kuny v Hradci Králové. Kuna překousala kabely
elektrické rozvodny a způsobila tzv. blackout (masový
výpadek elektřiny). Bohužel při svém odvážném činu
zemřela. 

Esej může být také přeložena na vzpomínku na tuto
divokou bytost, která se stala další obětí v odporu k
zničujícímu technologickému systému. Co překlad říká je,
že  kuna nebyla ojedinělým tvůrcem mimolidského
odporu.  

Autor: John F. Jacobi, UNC Freedom Club (uncfc.org -
proti industriální, ekologická studenská skupina na

Univerzitě v Karolíně). 
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Smrt života
  

Techno-industriální společnost stále trvá 
na těchto dogmatech: „rychleji, vyspěle, 
mocněji“. Bez ohledu na to, kam se míří, 
jen na rychlosti záleží.  Po chemii, 
jaderných elektrárnách a GM, přichází 
nanotechnologie a syntetická biologie. 
Toto šílenství je vyčerpávající pro nás a 
Zemi: nedostatek zdrojů, zamoření, 
znečištění, změny klimatu, vymírání 
druhů. Jak rozum, tak přežití nás žádá 
zastavit ničení planety a našeho života. A
v kontrastu tomu vědci a průmyslníci 
urychlují závod smrti, protože jsou 
fascinovaní jejich výtvory a mocí, jíž 
získávají. Napříč tomu biodiverzita se 
ztrácí. Je potřebné „vyvinout umělou 
biologickou diverzitu“, podle vynálezce 
Shcwarzenegger bakterií Phillipea 
Marliérea. Dokážete si představit 
umělou biologickou rozmanitost soutěžit
s přírodou? 
    

Tito nepřátelé života nejsou jen 
ziskuchtivý chamtivci. Jejich nenávist k 
přírodě odhaluje jejich touhu po 
všemohoucnosti. Musí nahradit 
mechanismy evoluce – standardizací, 
automatizací, akcelerací, aby je mohli 
kontrolovat a ovládat. Jejich šílenosti se 
nezastaví u bakterií. Například, aby se 
nahradily naše přírodní živiny, vědci 
připravují syntetické maso vyrobené in 
vitro. Jakou lidskou bytostí budeme, když
naše životní prostředí a potraviny budou
umělé?
    

Transhumanisté, mocný gang vědců, 
jejichž cílem je hybridizace našeho 
druhu skrze stroje s úmyslem jej 
vylepšit, již pracují na poskytnutí nových 
funkcí lidské bytosti. Možnou cestou, jak 
dosáhnout tohoto cíle, je změnit genom 
skrze syntetickou biologii. Tvůrce 
„evolučního stroje“ genetik George 
Church (4) bojuje za eugenické myšlenky
přímé selekce pro výrobu lidského 
genomu. Také sní o umělé „rekreaci“ 
vyhynulých druhů.
  

Opravdu chceme syntetický život 
lidských strojů ve strojovém světě? Bez 
ohledu na to, co si o tom myslíme, naše 
svoboda končí tam, kde tito vědci 
začínají.  
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Říkejme si puntíčkovaní chrobáci

„…Jde o to, aby se lidské chápání a cítění spíše 
posunulo k hranicím anarchistických myšlenek 
spojených s co největším odstraněním té techniky, 
která jakýmkoli způsobem může závažněji 
poškozovat životní prostředí. Jde o dlouhodobý 
proces, který je ale nutné v nejbližších chvílích 
zahájit. Je jedno, jestli si jeho nositelé budou říkat 
anarchisté, komunisté, primitivisté nebo třeba 
puntíčkovaní chrobáci…“ - John Zerzan 

Čím jsme můžeme nazývat projektem, nebo 
můžeme být skupinou, nebo hnutím, nebo jsme jen 
jedinci, jimž se nelíbí stav životního prostředí a vztah
k němu, stav a vztah společnosti, stav našich životů 
či vykořisťování nelidských zvířat. Myslíme si, že 
stejně jako nezáleží, jak si říkáme – anarchisté, 
komunisté, primitivisté nebo třeba puntíčkovaní 
chrobáci, nezáleží, jak uvedeme, čím jsme. I když 
Projekt by mohlo být správné slovo pro naši činnost.

Co zastáváme je anarchistická kritika civilizace. 
Znamená to, že naše kritika a odmítnutí nezahrnuje 
jen současný systém, ale naše pochopení, jak 
sociálních, socio-environmentálních či 
environmentálních problémů leží v samotné 
civilizaci, technologiích, zemědělství nebo 
domestikaci.

Naše úsilí není poháněno ideologií, ale je řízeno 
zánikem a násilím, které představuje civilizace pro 
život na Zemi a lidi. Je poháněno hierarchiemi a 
represí, které pohánějí a udržují civilizaci, stejně jako
je poháněno touhou po naší svobodě nejen bez 
moci a nadvlády kapitálu, ale nadvlády samotných 
technologiích, civilizace a domestikace.

Nejsme extrémisté, jsme radikální. Radikalismus 
pochází z latinského slova „radix, což znamená 
doslova kořen. Svým zaměřením je anticivilizační 
kritika považována za nejradikálnější kulturní kritiku, 
zatímco vyhledává kořeny ničení životního a 
hierarchických či parazitických politických, sociálních
či socio-environmentálních vztahů, a snaží se je 
napadnout a odstranit na své základní úrovni.

O PŘEŽITÍ

PŘEŽITÍ je brožura, která je 
složena z textů, které překládáme 
nebo sami píšeme. Její vydávání je 
sporadické, je udáváno tím kolik 
textů a kdy překládáme nebo 
píšeme.

Název této brožury je odvozen od 
situaci, v níž jsme. Žijeme v tomto 
živém světě, který nejen, že je 
systematicky ničen, ale přímo 
vymírá, a to za stále větší rychlosti 
rukou civilizace.  Nicméně 
nesoustřeďujeme se pouze na 
environmentální, socio-
environmentální problémy, ale také 
na sociální problémy, které se 
snažíme řešit na mnohem hlubších 
úrovních, jenž nám poskytuje 
anarchistická kritika civilizace.

Brožura, tak jako jiné, je volně 
šiřitelná. Pokud byste ji sami tiskli a
chtěli za ni nějaký dobrovolný 
poplatek, prosíme používejte vše 
pro řešení environmentální krize, 
osvobození zvířat, sociální 
nespravedlnosti, apod. Nejlépe však
na šíření anti-civ myšlenek, které 
podle nás pojímají komplexně 
všechny tyto problémy, a snaží se je
napadnou na základní úrovni.
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„Jsem nadějný proto, že vidím
energii odporu při životě na
mnoha místech. Ta nezmizela. A
protože si myslím, že systém

nadvlády je vlastně docela dutý
a slabý. Zjevně se vytrácí
poslušnost na mnoha a mnoha
úrovních, nemá žádné odpovědi
na nesčetné množství problémů,

které vytvořil.“


