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Jest takie miejsce w teorii, gdzie nihilizm spotyka sie ̨ z ekologia.̨ Prace z
tego zakresu wystep̨uja ̨ pod hasłem „zielony nihilizm”. Motyw ekologiczny
przewija sie ̨zreszta ̨dosyć czes̨tow teoriach zarównonihilistycznych, jak i in-
surekcyjnychnic zatemdziwnego, że doszło do zderzenia nihilizmu z zielona ̨
refleksja.̨ To konkretne zderzenie zostało opublikowane przez anonimowe-
go autora na www.anarchistlibrary.org pod tytułem Desert w 2011 roku. W
tytułowej pustyni główna ̨ bohaterka ̨ jest katastrofa ekologiczna, a bardziej
precyzyjnie: seria kryzysów lokalnych wywołanych zmianami klimatyczny-
mi, które po pierwsze, według autora: sa ̨nieuniknione, a po drugie: powinny
całkowicie zrewidować nasz pomysł na anarchizm w nadchodzac̨ych latach.
Druga ̨hipoteza ̨w tekście, jak na nihilizm przystało, jest to, że rewolucja spo-
łeczna w znaczeniu jakim ja ̨znamy, lub fantazjujemy o niej, że bed̨zie, nigdy
nie nastap̨i.

O Desert zrobiło sie ̨ głośno, kraż̨yła w obiegu zainteresowanych tematyka ̨
teorii insurekcyjnej i nihilistycznej, a ostatnio przebiła sie ̨ do szerszej anar-
chistycznej i post-lewicowej publiczności na portalach społecznościowych.
Pustynia stała sie ̨ rozpoznawalna ̨ ikona ̨ tendencji nihilistycznej, ego-
istycznej, insurekcyjnej a szerzej anarchoindywidualistycznej w memach,
popularne hasło read desert było czes̨to umieszczane w anarchistycznych
tekstach i grafikach, a po wpisaniu go w wyszukiwarke ̨ lub pasek adresu,
natychmiast jesteśmy kierowani prosto na biblioteke ̨ anarchistyczna.̨ Jakiś
rok temu kilka osób na to natrafiło i przeczytało, w tym również ja. W tym
roku na obozie anarchistycznym miałem okazje ̨ opowiedzieć o Desert, a
wspólnym wysiłkiem kilku osób, właśnie mamy skończone 90% tłumaczenia
tego 68-stronicowego tekstu. Do końca roku całość tekstu powinna być już
dostep̨na za darmo, a już na pewno bed̨zie na Czarnej Teorii.

Zanim jednak do tego dojdzie postaram sie ̨krótko opisać co bed̨ziecie mo-
gli tam znaleźć. Nihilizm zakłada, że nie dojdzie do rewolucji. W takim wła-
śnie tonie rozpoczyna sie ̨ „Pustynia”, czyli zaczynamy insurekcyjnym stan-
dardem– krytyka ̨ruchu.Wobec tego pozostaje namprowadzić coś na kształt
wiecznego protestu. Oczywiście dalej bed̨zie istniał ruch anarchistyczny, w
świecie „za murem” (globalna północ tak zwany świat Zachodu) bed̨a ̨ istnia-
ły autonomiczne centra społeczne, bed̨a ̨ protesty, czasopisma, debata, ak-
tywizm i duże wystap̨ienia o charakterze ludowym. W miare ̨ upływu czasu
bed̨zie coraz trudniej, min. z powodu coraz wiek̨szego zakresu inwigilacji
przez państwo, oraz nadciag̨ajac̨ej katastrofywłaśnie. Po krytyce ruchu i roz-
pisaniu scenariusza nadchodzi czas na same zjawisko globalnego ocieplenia.
Wniosek jest oczywiście jeden- jest już za późno. W obecnych warunkach
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nie ma szans, żeby za pośrednictwem reform, poprzez procesy polityczne
państw czy nawet organizacji mied̨zynarodowych zatrzymać ten proces. Na
gwałtowna ̨ (rewolucyjna)̨ zmiane ̨ stosunków władzy i powstrzymanie tego
procesu też sie ̨ nie zanosi. Wszelki opór w postaci mied̨zynarodowego ru-
chu na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych jest nieskuteczny, z po-
wodów jego słabości i uległości wobec władzy, a wiec̨ według logiki insurek-
cyjnej, dlatego, że jest za duży, stanowi hierarchiczna ̨ i widoczna ̨dla władzy
strukture,̨ której ułomności wszyscy znamy.Wnadchodzac̨ej przyszłości, na-
leży skupić sie ̨na autonomii, tej ideologicznej, jak i fizycznej – przestrzennej.
Ten walczac̨y o każdy skrawek autonomii anarchizm świata północy czeka
na swój czas, a tymczasem w regionie globalnego południa dzieja ̨ sie ̨ rzeczy.

Na południu zaś państwa zaczna ̨ upadać. Niektóre już upadaja,̨ albo traca ̨
znaczenie na tyle, że w takiej Afryce im dalej w interior, tym zasieg̨ władzy
bardziej niknie. Mied̨zynarodowy kapitał nigdy tak naprawde ̨ nie wszedł w
obszary Afryki leżac̨e z dala od ośrodków przemysłowych, portów, kopalń i
miejsc skupieniawładzy państwowej. Oznacza to, że zdecydowanawiek̨szość
terytorium Afryki, i jej mieszkańców żyje w swego rodzaju anarchii, czes̨to
wprowadzajac̨ rozwiaz̨ania oddolne i kolektywne, które zastep̨uja ̨ państwo.
Oczywiście nie sa ̨ to w żadnym wypadku czyste ideowo komuny anarchi-
styczne, lecz autor dosyć szeroko opisuje przypadki takich społeczności, a
tego typu obszar badań w literaturze anarchistycznej jest dobrze znany(1).
Tytułowa „Pustynia” jest zatem opisem zmian klimatycznych, jak i posze-
rzajac̨ych sie ̨ stref autonomii, które to ruguja ̨ państwo i stwarzaja ̨możliwo-
ści dla anarchii. W miare ̨ jak obszar południa „pustynnieje”, w zwiaz̨ku ze
wzrostem temperatury na Północy jej puste obszary bed̨a ̨ sie ̨ wypełniać in-
frastruktura ̨ przemysłowa ̨ a wokół nich wyrastać bed̨a ̨ nowe ośrodki miej-
skie. Globalny kapitał w warunkach zmian klimatu bed̨zie szedł do północy,
na pustkowia Kanady czy Rosji, gdzie sa ̨surowce.Miast bed̨zie zatemprzyby-
wać na północy. Życie w miastach południach również stwarza warunki do
autonomii. Około miliarda ludzi jest skłotersami. W takich miastach, jak Kal-
kuta czy Manila niezliczona ilość ludzi zajmuje nielegalnie ziemie i buduje
schronienia bez sankcji prawnej, na przykład brazylijskie favele.

Rewolucja anarchistyczna nie nadchodzi, ale w zamian za to nadciag̨a ka-
tastrofa klimatyczna. Możliwości autonomii życia wzrastaja ̨ na tytułowych
pustyniach, kiedy wmiastach północy trwa walka o każdy jej pozostały skra-
wek. Na Południu państwo i kapitał odpuszczaja,̨ na północy dokrec̨aja ̨śrube.̨
Kapitał odpuszcza poszerzajac̨e sie ̨ połacie południa, ponieważ nie ma już
obecnie tam możliwości istnienia, a to dlatego, że w warunkach kryzysów
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wywołanych zmianami klimatycznymi, zwyczajnie mu sie ̨ to nie opłaca. Na
skutek tych zmian (klimatycznych) nie tylko władza sie ̨wycofuje ̨ i konkuru-
je ̨nawielu obszarach z autonomicznymi przestrzeniami (czy to świadomymi
rewolucyjnie, jak w stanie Chiapas, czy rzad̨zonymi przez lokalnych wataż-
ków), ale miliony uchodźców klimatycznych nadciag̨aja ̨w strone ̨muru (Glo-
balnej Północy). To oczywiście przyczynia sie ̨do napiec̨ia w krajach Północy,
nastroje nacjonalistyczne wzrastaja,̨ władza dociska, jest coraz trudniej wy-
step̨ować przeciw niej. W pewnymmomencie, gonieni powodziami, suszami,
wojnami, bieda ̨ i głodem ci ludzie Południa zdobed̨a ̨Północ, a wtedy właśnie
zmieni sie ̨ oblicze anarchizmu. Na północy anarchiści bed̨a ̨ mieli cały wa-
chlarz doświadczeń i perspektyw życia w anarchicznych autonomiach. Dys-
topijna wizja rodem z science-fiction czy w jakimś stopniu prawdopodobny
scenariusz? Przekonacie sie ̨ niebawem sami, gdy tylko polskie tłumaczenie
ujrzy światło dziennie.
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