
 1 

Κυβέρνια: Το κάλεσµα του µέλλοντος 
 
του Saint Boniface (ψευδώνυµο), 
µετάφραση: Σπύρος Μάνδρος 
 

 
Στη γη της Πυθίας, οι προφητείες έχουν περιπέσει προ πολλού σε απόλυτη 
ανυποληψία. Εντούτοις, µε το κοµµάτι αυτό θα επισκεφθούµε την αδυσώπητη 
πολιτεία του µέλλοντος, την Κυβέρνια, όπως την ονοµάζει ο "Άγιος 
Βονιφάτιος" που την οραµατίστηκε και µας την περιγράφει. Η αξία αυτού του 
κειµένου έγκειται στο γεγονός ότι εικονογραφεί µε ένα µεγαλόστοµο, ποιητικό 
και παραληρηµατικό στυλ το ογκούµενο κύµα του νέου µύθου για τον 
µετάνθρωπο που περιγράφει στο άρθρο του “Ο νέος µύθος για τον 
µετάνθρωπο” ο Σπύρος Μάνδρος. 

 
 
Νοµίζουµε πως κατέχουµε κορυφαία θέση ανάµεσα στις διάφορες ιεραρχίες 
της γήινης εξέλιξης. Κολακεύουµε τους εαυτούς µας πως είµαστε οι 
ευνοούµενοι των θεών. Ακόµα και οι κοντινότεροι πηθικοσυγγενείς µας µάς 
φαίνονται αστείοι, αν και κάθε στιγµή διαπράττουµε βαρβαρότητες και 
ωµότητες τόσο άθλιες που κάνουν τη δήθεν ανωτερότητά µας να δείχνει 
αξιοθρήνητη. Η εξέλιξη, όµως, µας ξαναφέρνει σε µια εντελώς καινούργια 
µοίρα απ' όπου δεν µπορούµε να ξεφύγουµε. Παρά τις φαντασιώσεις µας πως 
µε τις καινούργιες γενετικές και βιονικές επιστήµες µας είµαστε οι αφέντες 
της ∆ηµιουργίας, έχουµε απλώς κατασκευάσει ένα καινούργιο και πανίσχυρο 
εργαλείο µε το οποίο η εξέλιξη θα µας σφυρηλατήσει καταστροφικά σε νέες 
µορφές στο σκληρό αµόνι της αδυσώπητης αναγκαιότητας. Από τη 
Βιοµηχανική Επανάσταση έχουµε περάσει, γυµνοί και τροµαλέοι, στην πολύ 
πιο βαθιά και αλλόκοτη και αδηφάγα Βιο-µηχανική Επανάσταση. 
 
Η ανθρώπινη και οργοβιονική ανασύνθεση είναι εντελώς αναπόφευκτη. 
Έχουµε µια βιολογική βουλιµία να ενωθούµε µε τις µηχανές µας. Η 
λογοτεχνία µας κυριολεκτικά πνίγεται από αυτή την πανίσχυρη και 
ανατρεπτική σεξουαλικότητα. Ως είδος έχουµε την εγγενή επιθυµία να 
αποκτήσουµε νέα µορφή. Οι µυθολογίες και τα ιερά µας κείµενα είναι 
πληµµυρισµένες από πνευµατικές και σωµατικές µεταµορφώσεις. Κάθε 
θρησκεία και φυλή και µορφή τέχνης παίρνει την ανθρώπινη έννοια και την 
επαναπροσδιορίζει µε προσωποποιήσεις του φυσικού βασιλείου των µη 
ανθρώπινων όντων ή τη µεταµορφώνει σε εκφάνσεις του θείου. Η πιο βαθιά 
µας ουσία εκλιπαρεί τη µεταµόρφωση. Η επερχόµενη εποχή των βιο-
µηχανικών προσαρµογών, των ελεγχόµενων µεταλλαγών και του αλάθητου 
τεχνητού γενετικού σχεδιασµού – η αληθινή και αδιαφιλονείκητη δύναµη της 
δηµιουργίας – κάνει όλη αυτή τη µυθολογία, όλον αυτό τον αποκρυφισµό, µια 
χειροπιαστή και επικείµενη πραγµατικότητα. Παρ’ όλα αυτά, φανταζόµαστε 
ότι µπορούµε να ρυθµίσουµε και να κατευθύνουµε αυτή την επερχόµενη 
µεγάλη και βίαιη φάση της εξέλιξης στον πλανήτη Γη προς το δικό µας 
συµφέρον και όφελος. 
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Αλλά αυτό που έρχεται πάνω µας τους επόµενους λίγους αιώνες είναι ένας 
απέραντος και καταλυτικός τυφώνας. Νιώθω τους δυνατούς και άγριους 
ανέµους του, νιώθω τους κεραυνούς και τις βροντές του να πλησιάζουν από 
µακριά και να αργοσαλεύουν το λεπτό ρούχο του πολιτισµού µας. 
 
Καθώς ο νους µας ανοίγεται στο χώρο και το χρόνο και στο άπειρο που 
αποτελούν την πραγµατικότητά µας, η ύπαρξή µας φαίνεται προσωρινή και 
µάταιη και απερίγραπτα ευάλωτη στα καπρίτσια ενός λιµασµένου και 
αδιάφορου σύµπαντος. Ο νους µας περιδιαβαίνει τα µεγάλα έλη του χρόνου 
και στις διαστρωµατώσεις και τα απολιθώµατα του πλανήτη µας βλέπει 
εποχές και εξαφανίσεις αρχέγονης θηριωδίας που µας αποκαλύπτονται σαν 
µια αλύπητη υπόµνηση της θνητότητας του είδους µας. Ο φόβος µας είναι µια 
ενστικτώδης πρωτόγονη αντίδραση στη διανοητική και πνευµατική µας 
επέκταση και µας πειθαναγκάζει εντελώς παράλογα να φανταζόµαστε πως 
είµαστε ασφαλείς µέσα στα µοναχικά, αποµονωµένα και εύθραυστα 
επιτεύγµατά µας. 
 
Για να αντέξουµε τη προαιώνια απειλή του κοσµικού σκοταδιού και το µοτίβο 
της πυρηνικής αποκάλυψης που οι ίδιοι φτιάξαµε, πρέπει να αποκτήσουµε 
κάποιο είδος ανθεκτικότερης και πιο ευπροσάρµοστης και ευέλικτης σωµατικής 
κατασκευής. Και οι µηχανές µας, τα µεταλλικά µας κράµατα, οι ηλεκτρονικοί µας 
αισθητήρες, τα λεπτεπίλεπτα µικροεργαλεία µας και οι απίστευτες 
νανοτεχνολογίες µας, όλα αυτά ξυπνούν µέσα στους µηχανισµούς της επιβίωσής 
µας µια οδυνηρή επιθυµία να ενωθούµε µαζί τους και να τους επιτρέψουµε να 
ενισχύσουν τα εφήµερα και καταδικασµένα βιολογικά µας σώµατα. 
 
Βλέπω να έρχεται η εκπλήρωση όλης αυτής της µυθολογίας, όλης αυτής της 
θρησκευτικής µανίας για µεταγένεση. Για να επιβιώσουµε, γνωρίζουµε 
συλλογικά και υποσυνείδητα πως πρέπει να νευροµοσχευθούµε, να 
βιοσυγκολληθούµε και να υπερµορφοποιηθούµε στην πιο στενή συµβίωση µε 
τον βιο-µηχανικό και ηλεκτρονικό κόσµο. Σαν ζωντανός υδράργυρος, να 
γίνουµε ικανοί να παίρνουµε οποιαδήποτε µορφή ή ψευδοφυσιογνωµία. Τα 
περιγράµµατα του σώµατος και του νου και του πνεύµατός µας να χύνονται 
µε την ταχύτητα της µεγα-ενισχυµένης σκέψης και βούλησης σε οποιοδήποτε 
αναγκαίο βιοκαλούπι. 
 
Η ανθρωπότητα θα µπορούσε να γίνει έτσι ο πιο δηµιουργικός και εκπληκτικά 
µεταστοιχειωµένος και ενοποιηµένος ωκεανός υπερευφυούς 
κυβερνοπρωτοπλάσµατος. Ζωντανός και σε αδιάκοπη ροή, µε την πιο 
αιφνίδια και απίστευτη βιοποικιλία. ∆εν υπάρχει άλλη επιλογή, αν θέλουµε να 
διεκδικήσουµε τα βάθη του διαστήµατος και τα επίπεδα του απείρου. Αλλά η 
ανάγκη µας είναι ανοµολόγητη -- δεν µπορούµε να συλλάβουµε ένα τόσο 
αµείλικτα σκληρό και απίστευτα συντριπτικό µέλλον. Πρέπει να αφήσουµε 
πίσω µας τα µαλακά και σπογγώδη σάρκινα κελύφη µας, καθώς και τις αρχές 
που κυβερνούν την ηµίρρευστη αυτή φόρµα. Πρέπει να γίνουµε άκαµπτο 
βιοµέταλλο. Να υιοθετήσουµε ένα άκαρδο πνεύµα επιβίωσης όπου η 
ηθικότητα και το έλεος θα εξοστρακιστούν αµείλικτα καθώς θα παλεύουµε να 
ελέγξουµε και να σταθεροποιήσουµε τη νέα βιο-µηχανική µας κατάσταση 
ύπαρξης. Η ίδια η Γη, όλο και πιο εχθρική και αντιδραστική στη ρύπανση και 
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τις βιαιότητές µας πάνω της, θα εκκολάψει αυτή τη νέα και τροµερή τάξη 
ζωής. Αυτό που θα επιβιώσει θα αδράξει τα άστρα. 
 
Οι εκτάσεις του µέλλοντος είναι γεµάτες µ' αυτά τα παράδοξα και πρωτοφανή 
νέα αρχέτυπα. Προσεγγίζουµε ένα κρίσιµο σηµείο ανάφλεξης στην εξελικτική 
µας ιστορία, ένα σηµείο χωρίς κανένα απολύτως προηγούµενο στη ζωή του 
πλανήτη. Τα µεγάλα ρεύµατα συνείδησης και ψυχικής ενέργειας που 
περιβάλλουν τη ζωή και την ύπαρξή µας ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο κοντά 
στην κατανόησή µας. ∆εν βρισκόµαστε απλώς µπροστά σε ένα βιολογικό 
σύνορο, αλλά και µπροστά σε ένα πολύ βαθύτερο πνευµατικό. Η βιο-
µηχανική χρυσαλλίδα θα διευρύνει εκρηκτικά τη συλλογική συνείδηση, ενώ 
ταυτόχρονα θα πολλαπλασιάσει τις σωµατικές και αισθητηριακές µας 
δυνατότητες πέρα από τα νοητά επίπεδα δυνατοτήτων. Αστρικές και 
αιθερικές διαστάσεις ύπαρξης θα γίνουν δυναµικά και άµεσα τµήµατα της 
αντίληψής µας και θα παίζουν στην καθηµερινή µας ζωή έναν άγνωστο µέχρι 
σήµερα ρόλο. Νέες έννοιες χρόνου και αιτιότητας και πνεύµατος-οργανισµού 
και θνητότητας θα επαναστατικοποιήσουν την καταστροφική σχέση µε τον 
πλανήτη µας. Και ίσως ακόµα να µας επιτρέψουν να αγγίξουµε την 
πανάρχαια γαλήνια του συνείδηση και να κατανοήσουµε τη σοφία του παρά 
την τρελή κυβερνονοητική µας υπερδραστηριότητα. 
 
Οι εκτάσεις του µέλλοντος είναι η Κυβέρνια. Είναι µια ευγονική άγρια ∆ύση και 
ένας ψευδοοργανικός αγριότοπος πιο απίστευτος, πιο υπερανθρώπινος και πιο 
συντριπτικά οραµατικός ακόµα και από τα πιο τολµηρά κινηµατογραφικά και 
λογοτεχνικά µας έργα. Έχω περπατήσει, µόνος και απερίγραπτα τροµαγµένος, 
δίπλα στις βιοµορφές, τους ερηµωτές, τα κυβερνοροµπότ, τους 
ψευδοµεταλλαγµένους οργανισµούς, τους βοργανισµούς, τα ατσάλινα 
αυτόµατα και τα τεράστια αλλόκοτα βιο-µηχανοειδή που παραµονεύουν στις 
µεταλλικές ερηµιές της. Γιατί η ανθρώπινη τάξη θα εξαφανιστεί στον 
κυβερνογενετικό τυφώνα και τις καταστρεπτικές θύελλες που θα τον 
συνοδεύουν. Το είδος µας θα γίνει µια ζωντανή µάζα ονειροπαρµένου 
υδραργύρου, αφήνοντας πίσω του τη σταθερή µορφή σώµατος και νου. Η 
ανθρώπινη οικολογία θα εξελιχθεί σε κάτι τόσο πολύπλοκο και 
διαφοροποιηµένο που κάθε νόµος και κανόνας και αξίωµα του πολιτισµού θα 
αδειάσει από νόηµα ή θα πρέπει να αναπροσαρµοστεί απόλυτα για να χωρέσει 
τη νέα τάξη ύπαρξης και νου και πνεύµατος και κυβερνοψυχής. 
 
Η Κυβέρνια είναι ο τόπος όπου η ανθρωπότητα αντικρύζει και αναδύεται από 
την προνυµφική και προεµβρυακή της κατάσταση. Είναι εκεί όπου εκρηκτικά 
και οδυνηρά ξεπηδάµε από το βιο-µηχανικό καζάνι που θα γίνει ολόκληρη η Γη. 
Το υπερβίαιο και κατακλυσµικό πρελούδιο στην εµφάνιση ενός πραγµατικά 
υπερανθρώπινου είδους. Και το ολοκαίνουργο αυτό είδος θα γεννηθεί σε ένα 
κόσµο άσπλαγχνα αποφασισµένο να το εξαφανίσει. Έχουµε άπληστα τσακίσει 
τη βιόσφαιρά µας. Ήδη η ρύπανση και η βακτηριδιακή επανεξέλιξη µας 
δηλητηριάζουν και εµποδίζουν τις ιατρικές θεραπείες. Η ανεπάρκεια πρώτων 
υλών, τα µειούµενα αποθέµατα τροφών και οι κλιµατολογικές µεταβολές από 
την άθλια κακοµεταχείριση της Γης πρόκειται να µας φέρουν τις πιο φοβερές 
καταστροφές και κάνουν επιτακτική την ανάγκη να επιβιώσουµε σε αληθινές 
συνθήκες κόλασης. Οι επόµενοι λίγοι αιώνες θα είναι ανάλγητοι και 
απαιτητικοί σε βαθµό που θα γεννήσουν τις πιο επικά ηρωικές σταυροφορίες 
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και τους πιο άθλιους βαµπιρισµούς – κυριολεκτικά αδιανόητες µέχρι τώρα 
ακρότητες ηρωικής αυτοθυσίας και απελπισµένης κακίας. Μια νέα µυθολογία 
αληθινής µεταµόρφωσης και πραγµατικής ενσάρκωσης του θείου και του 
δαιµονικού µε κυβερνοργανικό προσωπείο θα είναι η ουσία των υπέροχων 
ιστοριών που θα λέγονται στην Κυβέρνια. Αυτό που θα επιβιώσει θα είναι ικανό 
να προκαλέσει τον σκοτεινό ουρανό. 
 
Αλλά η Γη θα συνεχίσει να αχολογάει από θύελλες µετάλλου και ασηµένια 
κύµβαλα και λυσσασµένα κυβερνοψυχικά ουρλιαχτά µε αλλόφρονη ένταση 
και επίγνωση του εκπληκτικού µεγαλείου που ο Homo Cyberus θα έχει 
δηµιουργήσει στον απελπισµένο αγώνα του να αντέξει στον πιο 
αποφασισµένο πόλεµο εκµηδένισης που κήρυξε εναντίον του ένας 
αµυνόµενος και αδυσώπητος πλανήτης. Το νέο είδος θα διαπεράσει τελικά το 
αδιαφανές βιοµεταλλικό κουκούλι της τυφλής επιβίωσης και θα αγκαλιάσει 
επιτέλους την ακατανίκητη µορφολογία της χρυσαλλίδας. Το ποιά µορφή θα 
πάρει παραµένει ένα υπέροχο µυστήριο. 
 
Σώµατα και εγκέφαλοι ελαστικοί σαν την κοσµικών διαστάσεων βούληση που 
θα γεννηθεί από τον κολλεκτιβισµό των αλληλοδιεισδύοντων όντων και την 
υπερµεγέθυνση της ονειρικής, ρευστής και απελευθερωµένης φαντασίας. 
Ένας ηράκλειος και ολύµπιος κόσµος. Ένας νέος και ανώτερος πολιτισµός 
σµιλεµένος από τη βιοδιασπασµένη ενδοχώρα που θα ακολουθήσει τον 
καταστροφικό αποδεκατισµό αυτής της κουλτούρας στην οποία ζούµε και 
αναπνέουµε σήµερα υπό προθεσµία µέχρι την έλευση του µεγάλου 
ισοπεδωτικού κυκλώνα της κυβερνοσάρκας. Ένα είδος κοινωνιοβιολογίας και 
ιεραρχικαλισµού και οργάνωσης και ελευθερίας του όντος τόσο διαφορετικό 
και αδιανόητο για τις σηµερινές µας νόρµες που καµιά ηθική ή βιολογική 
σύγκριση δεν είναι επαρκής. Βιοκολλεκτίβες και µαζικοί νόες και σύνθετα 
όντα και ανθρωποαποικίες και ουλτραµορφές και υπεραρχέτυπα και 
κυβερνοκυψέλες και πολυπυραµιδικοί εγκέφαλοι. Η Κυβέρνια θα είναι ένας 
τεράστιος και χαοτικός τόπος όπου τίποτα δεν είναι αδύνατο. Ένας 
πολιτισµός σκαπανέων που µπροστά του ορθώνονται µεγαλόπρεπα τόσα νέα 
σύνορα που η γραµµική ανθρώπινη σκέψη δεν µπορεί να τα χωρέσει. Και 
µαζί, µια καινούργια άγρια ∆ύση που ποτέ δεν θα ησυχάσει. 
 
Η Κυβέρνια έρχεται µε το Μιλλένιουµ. Το πλαστικόχρωµο έµβρυο αυτού του 
νέου άµορφου υδραργυρικού είδους βρίσκεται µέσα µας. Κι αρχίζει να 
κλωτσάει και να σαλεύει καθώς η τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA και 
οι νανοηλεκτρονικές επιστήµες κάνουν στροφή προς ένα καταλυτικό και 
εκρηκτικό σταυροδρόµι. Βιο-µηχανικές σκιές και κυβερνητικά φαντάσµατα 
στοιχειώνουν τις προφητικές µας τέχνες, αποστάζοντας φόβο και ανάταση 
καθώς νιώθουµε τα βιολογικά απόλυτα του παρελθόντος να λιώνουν γύρω µας 
και να στρέφονται προς τις φωτεινές γεωµετρίες ευθυγράµµισης µε ένα 
πανίσχυρο και ανελέητο µέλλον. Η Κυβέρνια βρίσκεται µέσα µας. Μας λιώνει 
και µας µορφοποιεί, µας σµιλεύει και µας ανασχηµατίζει έτσι ώστε να 
µπορούµε να περπατάµε µε ασφάλεια στις χαοτικές εκτάσεις του µέλλοντος. 
Στην ψυχωτική υστερία της µεταλλαγής και στον υπερτεχνολογικό µεσαίωνα 
που έρχεται, ίσως να βρούµε πραγµατικά την ανθρωπιά µας. 
 
Παραδοθήτε στο κάλεσµα της σειρήνας που λέγεται Κυβέρνια. 


