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Historia eko-faszyzmu jest dosyć mglista, lecz jego źródeł należy szukać w istniejac̨ym
już wcześniej ruchu eugenicznym, połac̨zonym z forma ̨ ukrytej, ekologicznej odrazy,
usprawiedliwiajac̨ej swoje mordercze zaped̨y. Eko-faszyści sa ̨ mniej wiec̨ej tymi samymi
ludźmi, których Murray Bookchin opisał jako „samozwańczych głeb̨okich ekologów, uwa-
żajac̨ych, że ludziom Trzeciego Świata należy pozwolić umrzeć z głodu, a zdesperowani
imigranci z Ameryki Łacińskiej nie powinni być wpuszczani do Stanów Zjednoczonych
przez straż graniczna,̨ aby nie obciaż̨ali naszych zasobów naturalnych”. Podczas gdy
wielokrotnie próbowano ów ruch wystroić – w głeb̨okie apele o uświec̨enie natury,
obrazy piek̨na przyrody oraz brzydoty przemysłowych zanieczyszczeń – jego korzenie
sa ̨ niezaprzeczalne: u podstawy eko-faszyzmu leży przekonanie o tym, że świat jest
chory, a jego chorobe ̨ stanowi ludzkość. Dlatego eko-faszysta twierdzi, że powinniśmy
zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wyeliminować tylu ludzi, ilu to konieczne lub
przynajmniej zaakceptować ich śmierć, aby umożliwić światu „uzdrowienie”.

Byłoby niedopuszczalnym omawiać ten temat bez krótkiej wzmianki o Thomasie Mal-
thusie, dziewiet̨nastowiecznym angielskim myślicielu, który argumentował, że „poteg̨a
ludzkości jest na tyle nadrzed̨na wzgled̨em sił na Ziemi potrzebnych do zapewnienia lu-
dziom bytu, że przedwczesna śmierć, w tej bad̨ź innej formie, spotka ludzka ̨ rase”̨. Twier-
dził, że jest (a przynajmniej bed̨zie) za dużo ludzi w stosunku do dostep̨nych zasobów natu-
ralnych, powodujac̨ nieunikniony problem cywilizacyjny. Argument Malthusa opierał sie ̨
(sprowadzajac̨ go do podstawowych założeń) na twierdzeniu, że Ziemia może utrzymać
jedynie określona ̨ liczbe ̨ ludności oraz że należałoby określić górna ̨granice ̨ tej liczby, któ-
rej pozwolono by żyć. Przekonanie to znalazło swa ̨ kulminacje ̨ w idei, że nie powinniśmy
daż̨yć do leczenia chorób, czy zmniejszenia głodu oraz że należałoby zachec̨ać najbiedniej-
szych do życia w przeludnionych i pozbawionych higieny skupiskach, a nawet „obstawać
za powrotem zarazy”. „An Essay on the Principle of Population” (pol. Esej o zasadach popu-
lacji) Malthusa nie jest pierwsza ̨ praca ̨ poświec̨ona ̨ eugenice, ale jedna ̨ z najbardziej odpo-
wiedzialnych za spopularyzowanie tego typu poglad̨ów. Nonsensowne wymysły Malthusa
spotkały sie ̨ z odpowiedzia ̨ wczesnego angielskiego proto-anarchisty Williama Godwina,
którego przydługie „Of Population” (pol. O populacji) rozpoczyna sie ̨ twierdzeniem, iż teo-
ria Malthusa jest „ewidentnie bezpodstawna”.

Po co o tym pisać? A przynajmniej po co pisać teraz? Czyż nie ma właśnie miejsca pan-
demia? Czy nie powinienem poruszać tego tematu? Odpowiedź jest prosta: wraz z poja-
wieniem sie ̨ w świecie nowego „smaku niepokoju” z powodu wybuchu i późniejszego glo-
balnego rozprzestrzeniania sie ̨ COVID-19, nastap̨ił równy wzrost oportunizmu, którego
głównym celem jest wykorzystanie faktu, że ludzie sie ̨ boja ̨ i martwia.̨ Wśród tych oportu-
nistów oraz drapieżców żerujac̨ych na strachu dominuje skrajna prawica, a dokładniej –
eko-faszyści. Media społecznościowe sprawiły, że zjawisko to rozpowszechniło sie ̨ jeszcze
bardziej przez szybkość, z jaka ̨wiadomości sa ̨przesyłane. Wystarczy udostep̨nić jeden ele-
ment dobrze zaprojektowanej propagandy, by przeniknał̨ z zamkniet̨ej grupy do znacznie
szerszej rzeszy odbiorców, którzy bed̨a ̨ go przekazywać dalej bez podzielania poglad̨ów
leżac̨ych u jego podstaw. Bardzo łatwo wpaść w rozpowszechnianie okołofaszystowskich
idei, nie uznajac̨ ich prawdziwych założeń; ale o tym później.
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Jednym z najbardziej zgubnych korzeni eko-faszyzmu jest poprzedzajac̨y go ruch eu-
geniczny. Chociaż istnieja ̨ mied̨zy nimi wyraźne różnice, sa ̨ to w dużej mierze różnice w
taktyce, a nie przekonaniach. Eugenik stara sie ̨ poświec̨ić dane grupy osób ołtarzowi ge-
netycznej wyższości, która ̨ uroił sobie w swojej głowie, argumentujac̨, że istnienie owej
grupy jest wada ̨ gatunku ludzkiego. Eko-faszysta stara sie ̨ poświec̨ić grupy ludzi na ołta-
rzu środowiska naturalnego, argumentujac̨, że istnienie dowolnej grupy, która ̨rozpatruje,
jest kluczowym składnikiem katastrofy ekologicznej. Wracajac̨ do Bookchina, nie można
zignorować faktu, że poświec̨ane grupy sa ̨ prawie zawsze takie same w obu przypadkach:
chodzi o ludzi biedniejszych, o kolorze skóry innym niż biały bad̨ź o różnym stopniu nie-
pełnosprawności.

Zgubna rola mediów
COVID-19 przyciag̨nał̨ wiele z tej dyskusji do sfery publicznej. Podczas gdy generalnie
przyjmuje sie,̨ że porównywanie ludzi do infekcji, chorób bad̨ź plag jest w złym smaku
– nie bez powodu – wydaje sie ̨ to być wybaczane, jeśli grupa, o której mowa, jest bliżej nie-
sprecyzowana. Machniec̨ie rek̨a ̨na cała ̨ ludzkość, tak jakby niedookreślenie było etycznie
nieistotne, znajduje przyzwolenie. Stosunkowo czes̨to można dziś natknać̨ sie ̨ na kolejny
viralowy tweet z dziesiat̨kami tysiec̨y polubień, pokazujac̨y oczyszczone wody weneckich
kanałów lub japońskiego jelenia wed̨rujac̨ego przez oświetlone neonami centra miast, z
podpisem sugerujac̨ym, że Ziemia leczy sama ̨siebie. Kalifornijskie niebo pozbawione smo-
gu stawia przed nami pytanie – może to my byliśmy przez cały ten czas wirusem?

Dziwne, jak mogłoby wydawać, tego rodzaju rozważania staja ̨ sie ̨ coraz bardziej po-
wszechne w miare ̨ upływu tygodni, a dowody na to, że przyroda „odzyskuje” wcześniej
zaludnione obszary zaczeł̨y sie ̨ kumulować. Można spokojnie założyć, że u podstaw tego
pytania kraż̨y wiec̨ej niż odrobina eko-faszystowskiej ideologii. Kiedy ktoś pyta, czy
ludzkość jest „prawdziwym wirusem”, ustanawia system, w którym Ziemia jest istota,̨
a ludzkość jest problemem, który należy rozwiaz̨ać. Proponowane rozwiaz̨anie rzadko
jest podawane wprost, ale nawet nie trzeba go mówić głośno, ponieważ jest ukryte w
samym pytaniu – leczysz wirusa, pozbywajac̨ sie ̨ go. Widzac̨, jak dzik przedziera sie ̨ po
włoskim bruku, podświadomie kiełkuje myśl, że może świat byłby lepszy bez nas. Bad̨ź też
bardziej powszechne: świat byłby lepszy bez niektórych z nas, pozostawiajac̨ określenie
tych „niektórych” podświadomości stawiajac̨ego tego typu stwierdzenie. Bez wat̨pienia
jednak tym kimś bed̨zie na pewno ktoś inny niż my.

Nie trzeba dużo czasu, by dostrzec korelacje ̨ mied̨zy eko-faszystowskimi ideami a pod-
stawowa ̨ logika ̨ tego rozumowania. Warto zwrócić uwage ̨ na jedna ̨ kwestie.̨ Pomimo fak-
tu, że wiele założeń retoryki „ludzie sa ̨ prawdziwymi wirusami” jest podzielanych z eko-
faszystami, nie każdy, kto ja ̨ rozprzestrzenił lub zinternalizował, jest z konieczności fa-
szysta.̨ Rzeczywistość jest czasami trudna do przeanalizowania, szczególnie gdy dzieje sie ̨
tak wiele z taka ̨ czes̨totliwościa.̨ Trudność komplikuja ̨współczesne media, bombardujac̨e
wszystkich potokiem ledwo zrozumiałych bzdur, składajac̨ych sie ̨w równej cześ̨ci z domy-
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słów, rażac̨ych kłamstw, fałszywych informacji i rzad̨owej stenografii. Eko-faszystowskie
założenia w praktyce bez problemu można zrozumieć intuicyjnie. Dla osoby pozbawionej
systematycznego krytycyzmu, ale szukajac̨ej odpowiedzi, łatwo jest przyjać̨ elementy tej
myśli – oznacza to, że nawet ludzie, którzy rzekomo kpili z idei otwartego dyskutowania o
ludobójstwie, tacy jak liberałowie czy socjaldemokraci, sa ̨w stanie poprzeć i rozpowszech-
nić viralowego mema, nawet nie zdajac̨ sobie sprawy z niebezpieczeństwa, które gwaran-
tuje cała koncepcja.

Jez̨yk faszyzmu
Awiec̨ na czympolega cała sztuczka? Jak ta okropna koncepcjamoże stać sie ̨tak naturalna,
że nawet wzgled̨nie mili ludzie moga ̨ ja ̨ rozpowszechniać i akceptować logike ̨u jej podsta-
wy? Mówiac̨ najprościej, została tu wykorzystana pewna retoryczna sztuczka – przynet̨a
i przełac̨znik. Ciag̨le mówi sie ̨ nam, że te pozorne ekologiczne odzyski sa ̨ wynikiem wy-
cofywania sie ̨ ludzi ze świata. Im wiec̨ej z nas jest poddanych kwarantannie lub izolacji,
tym mniej nas jest na zewnat̨rz, powodujac̨ problemy środowiskowe. Na pozór wydaje sie ̨
to mieć jakiś sens. Fakt, że to sformułowanie nie jest natychmiastowo i w oczywisty spo-
sób nonsensowne, jest haczykiem, za pomoca ̨ którego eko-faszyści wykorzystuja ̨ nawet
liberałów o dobrych intencjach. Sztuka ̨ jest uświadomienie sobie, że to, co przede wszyst-
kim sie ̨ zmieniło to nie ludzkość (Liczba ofiar COVID-19 rośnie i jest to zarówno tragiczne,
jak i oburzajac̨e z politycznej perspektywy, lecz nie zmarły miliony czy nawet miliardy,
jakie musiałyby umrzeć, aby zauważalna zmiana wynikała ze zmniejszenia sie ̨ liczby lud-
ności. Faktem jest, że obecnie jest prawie tyle samo ludzi, co kilka miesiec̨y temu). To, co
sie ̨ zmieniło, to zachowanie tych ludzi. Krótko mówiac̨, do pewnego stopnia zmieniły sie ̨
nasze sposoby organizacji społecznej.

Jez̨yk eko-faszysty głosi, że problem stanowia ̨ ludzie, a wraz z ich samoizolacja ̨ – czyli
usuniec̨iem z systemu – nastap̨ił powrót przyrody do zdrowia. Takie zindywidualizowa-
ne i rozproszone analizy uniemożliwiaja ̨ coraz ważniejsze podejście systemowe. Prawdzi-
wym problemem jest kapitalizm, a wraz z przerwami i rozterkami kapitalizmu nastap̨iło
ożywienie. Głeb̨oko osadzone w jez̨yku prawicy błed̨ne przypisanie najgorszych elemen-
tów kapitalizmu istnieniu zwykłego człowieka wystep̨uje jako podwójna broń. Po pierw-
sze, pozwala im skierować swój jad na jednostki. A które to jednostki zostały obrane na
cel, nie wymaga dyskusji. W tym przypadku prawica „określiła rase”̨ wirusa, nazywajac̨ go
„chińskim wirusem”, okropnym określeniem, które pojawiło sie ̨ wraz ze wzrostem anty-
chińskiego rasizmu (wystarczy przejrzeć nagłówki popularnych gazet, aby sie ̨ przekonać)
i chec̨i ukarania winnego pandemii. Taka narracja przenikneł̨a nawet do rzekomo lewico-
wych i liberalnych dyskusji na ten temat: najnowszy zbiór esejów opublikowanych przez
inicjatywe ̨ redakcyjna ̨ ASPO nosi nazwe ̨ Sopa de Wuhan (Wuhan Soup, pl. Zupa z Wuhan)
i zawiera eseje z typowa ̨ lista ̨ lewicowych i liberalnych myślicieli: pojawia sie ̨ Slavoj Ži-
žek wraz z Georgio Agambenem, Judith Butler, Davidem Harveyem i Franco Berardim. Po
drugie, zrobienie ofiary ze zwykłych ludzi pozwala eko-faszystom zasugerować zwiaz̨ek
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pomied̨zy nimi a kapitalizmem i zespolić ich ideologicznie; przedstawić kapitalizm, po-
dobnie jak człowieka, jako nieuchronny i nieunikniony.

Problemem jest kapitalizm
Od dawna argumentowano, że jednym z najgorszych impulsów kapitalizmu, a tak napraw-
de ̨ to decydujac̨ym o długości jego trwania, jest wymóg ciag̨łego wzrostu i ekspansji. Mó-
wiac̨ krótko, kapitalizm jest chciwy i ciag̨le wymaga wiec̨ej: wiec̨ej produkcji, wiek̨szych
rynków, wiec̨ej fabryk, wiec̨ej zysków, a zatem wiec̨ej wydobycia, wiec̨ej odpadów, wiec̨ej
spalonego paliwa i tak dalej.
Ta tendencja, pozostawiona w rek̨ach rzad̨ów i korporacji, jest zaspokajana tak czes̨to i tak
bezmyślnie, jak to możliwe. COVID-19 jest wirusem i nie jest on zwiaz̨any z kapitalizmem,
dlatego nie obchodzi go, że jego rozprzestrzenianie sie ̨hamuje produkcyjność. Ludzie izo-
luja ̨sie,̨ ilośćwykonywanej pracy spada. „Nie jest do końca jasne, jak ludzkość ucierpiałaby,
gdyby wszyscy prezesi prywatnych przedsieb̨iorstw, lobbyści, badacze PR, akcjonariusze,
telemarketerzy, komornicy lub konsultanci prawni (…) zniknel̨i” – pisze David Graeber w
swojej ksiaż̨ce „Praca bez sensu”. Masowa kwarantanna oraz izolacja społeczna odpowie-
działa na to pytanie: ludzkość nie ucierpiałaby. Te prace sa ̨ całkowicie zbed̨ne i można je
zlikwidować. Tak wiele prac ludzkość wykonuje tylko po to, by ludzie byli zajec̨i, i stało sie ̨
zupełnie jasne, że ten stan rzeczy nie jest dobry dla wiek̨szości z nich.

Co wiec̨ej, wraz z samoizolacja ̨ i zamykaniem tylu miejsc pracy spada liczba samocho-
dówna drogach, spada ilość spalanego paliwa, a wynikiem jest pewnamiara ekologicznego
odbicia. Ale wszyscy wiemy, a anarchiści od bardzo dawna to podkreślali, że nikt nie musi
umrzeć, aby coś takiego sie ̨ wydarzyło. Obserwacje sugerujac̨e, że świat zaczał̨ sie ̨ „odra-
dzać” od czasu wprowadzenia masowej kwarantanny, byłyby przedwczesne – nie „napra-
wia sie”̨ środowiska w ciag̨u kilku tygodni – ale trudno nie zauważyć, że wyraźnie czystsze
powietrze jest już jakimś krokiem naprzód. W granicach wyobraźni zdecydowanie mieści
sie ̨ rezygnacja z milionów samochodów na drogach i zastap̨ienie ich lepszymi formami
transportu publicznego, które służa ̨ wiek̨szej liczbie osób i znacznie zmniejszaja ̨ szkody
dla środowiska. Zniesienie bezsensownej pracy i restrukturyzacja transportu to tylko dwa
przykłady usprawnień w naszym życiu, które sa ̨ realistyczne i łatwe; musimy po prostu
przeorganizować nasze społeczeństwo.

Nieco ponad dziesieć̨ lat temu brytyjski pisarz, teoretyk i krytyk muzyczny Mark Fisher
opublikował swoja ̨ klasyczna ̨ ksiaż̨ke ̨ „Capitalist Realism” (pol. Realizm kapitalistyczny),
bed̨ac̨a ̨ próba ̨ zdiagnozowania i rozszyfrowania środowiska kulturowego współczesnego
kapitalizmu i zastanowienia sie ̨ nad tym, jak możemy uciec od jego rozumowania. Krótko
mówiac̨ – Fisher twierdzi, że kapitalizm został percepcyjnie połac̨zony z „rzeczywi-
stościa”̨ w taki sposób, że łatwiej jest wyobrazić sobie koniec świata niż koniec ka-
pitalizmu. Ten kapitalizm jest „jedyna ̨ z dostep̨nych opcji”. Twierdzi także, że jednym z
najlepszych sposobów na wskazanie, jak sztuczna i potencjalnie zmienna jest tego rodzaju
organizacja społeczna, jest spojrzenie na nieuniknione kryzysy, które wydaja ̨ sie ̨ rozdzie-
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rać strukture ̨kapitalizmu.W 2009 r. Fisher, jako przykłady tych kryzysów, podał problemy
zdrowia psychicznego, biurokracje ̨oraz nadchodzac̨a ̨katastrofe ̨klimatyczna.̨ Dziś kwestie
te staja ̨sie ̨coraz poważniejsze. Zdrowie psychiczne zostało w dużej mierze zignorowane, a
koszmar apokaliptycznych zmian klimatu obciaż̨a nas coraz bardziej. Obecnie powszech-
ne jest słuchanie statystyk, z których wynika, że ogromna cześ̨ć ludności maja ̨ poważne
problemy z depresja,̨ lek̨iem i wieloma innymi schorzeniami. Nie trudno jest włac̨zyć wia-
domości lub (coraz cześ̨ciej) otworzyć Twittera i zobaczyć, jak nastep̨ny pożar zniszczył
kolejny kraj, pozostawiajac̨ dymiac̨e lasy i tlac̨e sie ̨ zwłoki.

Możemy teraz dodać kolejny przykład do listy rzeczy, które podnosza ̨zasłone,̨ by odsło-
nić dźwignie i koła zeb̨ate działajac̨e za scena.̨ COVID-19 pokazał, że pandemiamoże zrobić
to samo, co każdy pożar. Nagle sposób życia, o którym powiedziano nam, że jest nieunik-
niony, zostaje odsuniet̨y na bok. Miejsca pracy, o których nammówiono, stały sie ̨nieistot-
ne, ponieważ biura i apartamenty dla kadry kierowniczej zostały porzucone, a ogromna
cześ̨ć siły roboczej albo stała sie ̨ bezrobotna, albo zaczeł̨a pracować w domu. Pracownicy,
którzy wcześniej byli traktowani jak kozły ofiarne lub byli ignorowani i zwalniani jako nie-
wykwalifikowani, stali sie ̨„niezbed̨nymi pracownikami”, bez których żaden kraj nie może
przetrwać. Jest to oczywiście przesłanie anarchistów i ogólnie lewicy od ponad wieku: tak
wiele pracy, która ̨ wykonujemy, jest niepotrzebna, a tak wiele pracy, która jest ko-
nieczna, zostaje poniżona i niedostatecznie wynagradzana.

Biorac̨ pod uwage ̨te ̨perspektywe,̨ staje sie ̨oczywiste, że eko-faszystowskie ramy, w któ-
rych każdy człowiek jest cześ̨cia ̨ choroby obejmujac̨ej cała ̨ planete,̨ sa ̨wadliwe. Podobnie,
rozwodniona i rozproszona wersja ich dyskursu, która jest rozpowszechniana przez ludzi
o dobrych intencjach, opiera sie ̨na nieporozumieniu, któremyli system społeczny z osoba-
mi, które w nim uczestnicza.̨ Wybuch COVID-19, aby powrócić do Marka Fishera, odrzucił
wiele twierdzeń, że nie ma alternatywy dla naszego obecnego systemu, ujawniajac̨ różno-
rodne „pek̨niec̨ia i niespójności w dziedzinie rzeczywistości pozornej”, które sprawiaja,̨ że
kruchość kapitalizmu jest tym bardziej oczywista. Bez wzgled̨u na to, co rzad̨ i popularny
konsensus chcieliby, żebyśmymyśleli, nie da sie ̨patrzeć na świat jakonamiejsce, w którym
liczba pracowników może spaść tak drastycznie, nie powodujac̨ przy tym szkód w obreb̨ie
żadnych istotnych usług, by nastep̨nie nie umieć sobie wyobrazić, że nasze społeczeństwo
może funkcjonować inaczej.

Oczywiście prawica i państwo już wykorzystały zaistniała ̨ sytuacje ̨ do własnych celów.
Oportuniści, jak wspomniałemwcześniej, sa ̨na szczycie tego typu taktyki. Rzad̨y na całym
świecie skorzystały z okazji, aby nadać policji zwiek̨szone uprawnienia, wymusić izolacje ̨
społeczna ̨ i wymierzyć kary osobom, które mogłyby zbyt czes̨to wychodzić z domu; We-̨
grom udało sie ̨ przeskoczyć prosto do totalnej dyktatury, używajac̨ pandemii jako paliwa
dla bigoteryjnego ognia Orbána. Wmiare ̨przemian politycznego dyskursu, wymuszonych
trzes̨ieniem ziemi spowodowanym dekadami neoliberalnego konsensusu, prawica wyko-
rzystuje każda ̨ nadarzajac̨a ̨ sie ̨ okazje,̨ by daż̨yć do własnych celów; lewica powinna robić
to samo. Zdecydowanie, to sie ̨ już zaczeł̨o – w wielu krajach wybuchły strajki czynszowe,
pracownicy General Electric zażad̨ali przestawienia ich fabryk na produkcje ̨ respiratorów,
pojawiły sie ̨ też setki sieci pomocy wzajemnej. Ci, którzy uważaja ̨ sie ̨ za niezainteresowa-
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nych ideologia,̨ odkryli, że ideologia interesuje sie ̨nimi, a polityczne centrum systematycz-
nie traci na znaczeniu w dyskursie głównego nurtu.

Co możemy zrobić?
Nie możemy jednak oszukiwać sie,̨ że kryzys, poprzez pomniejsze praktyki w postaci straj-
ków czynszowych, doprowadzi do upadku kapitalizmu lub państwa. Jeśli można przypisać
jakak̨olwiek zasługe ̨ tego typu przypadkom samoorganizacji, to bed̨zie nia ̨ to, że ludzie
wykazali sie ̨ niezwykła ̨ wytrwałościa ̨ i umiejet̨nościa ̨ walki o przetrwanie w każdych wa-
runkach. Anarchiści nie moga ̨ polegać na tym, że państwo rozpadnie sie ̨ pod wpływem
własnych niedoskonałości; należy je do tego popchnać̨. Sieci wzajemnej pomocy sa ̨ fanta-
stycznym poczat̨kiem, pomimo tego że wiele z nich miało do czynienia z wewnet̨rznymi
zakłóceniami ze strony partyjnych aktorów politycznych, którzy staraja ̨ sie ̨ przekształcić
jew strukturyhierarchiczne. Pogłoski o solidarności robotniczej, któremożna znaleźć pod-
czas walk w fabrykach, a także ostry sprzeciw wobec właścicieli ziemskich to rewelacyjny
poczat̨ek. Ale prawdziwa zmiana nie składa sie ̨z zaledwie kilku dobrych przejawów aktyw-
ności; po nichmusi nastep̨ować corazwiek̨szy sprzeciwwobec państwa imusi on utrzymać
ciag̨łość. COVID-19 wyrwał dziure ̨w zasłonie kapitalizmu; to, co wiedzieliśmy od dawna –
że może być inaczej – staje sie ̨ teraz powszechna ̨ wiedza ̨ wśród tych, którymi wstrzas̨ne-̨
ła pandemia. Anarchiści oraz inni lewicowcy nie moga ̨ pozwolić, aby jakakolwiek droga
pozostała niezbadana lub została odzyskana przez prawice;̨ tyczy sie ̨ to również aspektu
ekologicznego.

Przez lata, katastrofa ekologiczna była jedna ̨ z kilku nieuniknionych nastep̨stw kapita-
listycznej hegemonii. Od lat pojawia sie ̨ jako zagrożenie, a każda kolejna informacja na jej
temat coraz bardziej niepokoi. Naukowcy od dawna zapowiadaja ̨zbliżajac̨y sie ̨kryzys i nie
ma powodu, by wat̨pić w zasadność ich twierdzeń. Szkody wyrzad̨zone przez kapitalizm
przemysłowy sa ̨ wyraźnie widoczne. Odwiedzajac̨ plaże,̨ widzac̨ niekończac̨e sie ̨ połacie
wyciet̨ego lasu, obserwujac̨ kolejne wymierajac̨e gatunki – wszystko to jest niezaprzeczal-
ne dla każdego, kto zechce zapoznać sie ̨z faktami. Kapitalizm stoiw skrajnej sprzeczności z
ekologicznym zrównoważeniem. Dla eko-faszystów połac̨zenie tych oczywistych spostrze-
żeń z COVID-19 było banalne, aby wprowadzić swoista ̨ forme ̨autodestrukcyjnego nurtu. U
podstaw faszyzmu leży pragnienie końca – jak napisał francuski filozof Gilles Deleuze, jest
to „machina wojenna, której przedmiotem jest już tylko wojna”. Przejmujac̨ jez̨yk ekolo-
gów, eko-faszysta widzi okazje ̨do przykrycia przemocy i jawnej mizantropii swojej ideolo-
gii, ale to tylko maska. Jak pisał Deleuze, podłożem faszyzmu jest „linia czystej destrukcji”
i każda próba twierdzenia, że kieruje sie ̨on troska ̨o nature,̨ zakrawa o absurd. Prawdziwa
ekologia jest wyłac̨znie wolnościowa.

Ruch anarchistycznymusi, niezależnie od okoliczności, podkreślać realne podłoże obec-
nej sytuacji: COVID-19 i późniejsze przetasowania społeczne nie dowiodły, że ludzkość jest
przekleństwem, które należy usunać̨; udowodniły, że kapitalizm to nic innego jak szereg
wyborów i struktur, których dokonujemy i wzmacniamy każdego dnia, ale dla tych wybo-
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rów istnieja ̨ alternatywy; owe struktury da sie ̨ zburzyć. Możemy uznać „odradzanie sie”̨
przyrody za kwestie ̨ ideologiczna,̨ lecz rozpoznajmy jej przyczyny właściwie. Jeśli jest coś,
co trzeba poświec̨ić dla trwałego zdrowia planety i jej mieszkańców, to jest to kapitalizm.
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