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Rudi Rizman

Spremna beseda

Moram priznati, da me je sestavljanje antologije anarhistične
družbene misli postavilo pred mnogo več problemov in dilem, kot pa sem to
lahko pričakoval na začetku tega dela. Imel sem za potrebno, da antologija ohrani živo ravnotežje med osebno intelektualno izkušnjo in razumevanjem anarhistične družbene misli na eni strani ter širino, odprtostjo, ki jo zahtevata opravljeno delo na tem področju v svetovni družboslovni literaturi in spoštovanje svobodne presoje bralca na drugi strani.
Ni mi bilo do tega, da bi raznoliko teoretično ustvarjalnost tega ,,izma"
krotil v korist nekega skupnega imenovalca, ki bi dokazal - kar seveda
ne zahteva kakšne posebne spretnosti - to ali ono ,,dokončno"
sodbo o
anarhizmu, v razponu, ki sega od trditve, da je anarhizem isto kot terorizem, pa do trditve, da razpolaga s privilegijem doslej edine neomadeževane in dokončno odrešeniške misli. Ne smemo seveda pozabiti, da je
prva skrajna interpretacija tega idejnega pojava daleč bolj razširjena in
po vseh merilih vpliva in moči prevladujoča, medtem ko bi drugo skorajda lahko zanemarili.
Ne bi si upal v enem ali nekaj stavkih opredeliti skupnega imenovalca, ki stoji za to antologijo in o katerem lahko pravzaprav kaj več povesta šele predgovor in oris razvoja te misli v tem delu. Očitno je mnogo
lažje izgovoriti vse „neje", ki določajo to antologijo, kot pa njena pozitivna določila, čeprav je po drugi strani res, da je vsak ,,ne" tudi argument za določen „da". Na tem mestu tvegajmo zato le trditev, da se
hoče pričujoča antologija uvrstiti med take prispevke (žal v svetu, pri
nas pa še manj, ne bomo naleteli ravno na mnoge podobne, morda je ta
celo edinstveni vsaj po svojem obsegu), ki si prizadevajo
predstaviti
avtentično jedro anarhistične misli ali, še bolje, anarhističnih
alternativ
sedanjemu prevladujočemu
vzorcu družbe po kopitu države, kijih terjata med seboj soodvisna človek in družba, oba močno zavezana svobodi.
Koga uvrstiti v antologijo potemtakem
niti ni ključno
vprašanje,
čeprav seveda ni povsem nepomembno. K ideji anarhizma vsekakor niso
prispevali samo tisti, ki so se sami imeli za anarhiste (ali pa so jih imeli
drugi), po drugi strani pa je ideja anarhizma več kot samo oplazila druge ideje, še posebno različne socialistične (razumimo to zelo široko).
Ta problem predstavlja pretežak zalogaj za vsako antologijo, pravzaprav

celo njeno prvo past. Ta antologija tako na primer ne upošteva predloga
anarhista Rudolfa Rockerja, da bi med anarhiste šteli tudi Jeffersona in
Lincolna, ali drugih, ki mednje uvrščajo Gandhija, Oscarja IVilda, Martina
Luthra Kinga, vso „novo levico" iz šestdesetih let itd. Še pred težjo
nalogo bi bili, če bi hoteli upoštevati naslednjo definicijo anarhista, ki
jo je poslal Sebastian Faure: „ Vsakdo, ki zanika avtoriteto in se bori
proti njej, je anarhist." Po drugi strani pa tudi nismo upoštevali sicer
dosti dobro argumentiranega nasprotovanja Lasla Seklja temu, da prišteva k anarhistom Maxa Stirnerja. Vendar bodi zaenkrat dovolj! Končna
sodba o antologiji ostaja slej ko prej kritičnemu bralcu, kar je navsezadnje tudi v skladu z imanentno kritično in po svobodi segajočo mislijo,
za katero gre anarhizmu.
Naj se na koncu, ne zaradi formalnega spoštovanja lepih manir, temveč iz pristnejših človeških razlogov, zahvalim vsem tistim, ki so mi
bodisi z nasveti bodisi s podatki ali kakorkoli drugače pomagali pri
nastajanju tega dela. Naštevam jih po abecednem vrstnem redu: Marjan
Britovšek, Noam Chomsky, Božidar Debenjak, Vladimir Dedijer, John
Dunn, Christopher Farley, Andrej Kirn, Tomaž Mastnak, Laslo Sekelj
in Darko Štrajn. Odgovornost za vse pomanjkljivosti
te antologije pa je
seveda samo moja. KRT-u, kije prvi pokazal interes za objavo tega dela,
še posebno pa njegovemu uredniku Mitju Marušku za njegovo natančnost in velikansko delo, ki ju je težko izmeriti z besedami, velja moja
posebna zahvala. Na koncu, čeprav ne nazadnje, še zahvala prevajalcem,
lektoricam in stavcu za njihovo več kot korektno opravljeno delo.

V Kamniku,

1. julija 1986

Noam Chomsky

Predgovor

Anarhosindikalistični mislec Rudolf Rocker je sodobni anarhizem
opisal kot „sotočje dveh velikih tokov, ki sta med francosko revolucijo
in po njej našla tale značilna izraza v intelektualnem življenju Evrope:
Socializem in Liberalizem". V skladu s tem so se najbolj konstruktivne
prvine sodobnega anarhizma, tako v teoriji kot v praksi, razvile iz kritike liberalnega kapitalizma in kritike tendenc, ki se predstavljajo za socialistične.
V pričujočem kapitalističnem redu bi se lahko liberalni ideali razsvetljenstva udejanili le zelo parcialno in omejeno: „Tako demokracija z
geslom o enakosti vseh državljanov pred zakonom kot liberalizem s
pravico človeka do razpolaganja z lastno osebo sta se razbila ob realnosti kapitalistične ekonomije," je Rocker pravilno pripomnil. Tisti, ki so
se prisiljeni udinjati lastnikom kapitala, da bi preživeli, so oropani ene
temeljnih pravic: pravice do produktivnega, ustvarjalnega in izpolnjujočega dela pod lastnim nadzorom in v slogi z drugimi. In pod ideološkimi
pritiski kapitalistične demokracije utegnejo izgubiti celo samozamisel,
da bi take pravice lahko eksistirale, ali prepričanje, da jih velja doseči.
Prva nujnost kapitalistične demokracije je zadovoljiti potrebe tistih, ki
lahko odločajo o investicijah; če njihove zahteve ne bi bile zadovoljene,
ne bi bilo nikakršne produkcije, dela, družbenih storitev, sredstev za
preživetje. Vsi nujno podrejajo sebe in svoje interese najpomembnejši
potrebi, da služijo interesom lastnikov in družbenih menežerjev, ki so
poleg tega zaradi nadzorovanja virov sposobni oblikovati ideološki
sistem (medije, šole, univerze in tako naprej) v skladu s svojim interesom, da določajo temeljne okoliščine funkcioniranja političnega procesa, njegove parametre in temeljno delovanje ter se, kadar je potrebno,
obrniti na vire državnega nasilja, zatreti vsakršno kljubovanje in se utrditi na oblasti. Poanto je v prvih dneh liberalne demokratične revolucije jedrnato formuliral John Jay, predsednik kontinentalnega kongresa in
prvi predsednik vrhovnega sodišča Združenih držav Amerike: „Ljudje,

Prevedel: Božidar Kante,jezikovno-pregledala Milena M o h o r i č .

ki so lastniki dežele, bi jo morali tudi voditi." In to kajpada tudi počnejo, katerakoli politična frakcija že je na oblasti. Kadar je ekonomska
moč ozko koncentrirana in so temeljne odločitve o naravi in značaju
življenja, investicijske odločitve, zunaj demokratičnega nadzora, bi
stvari komajda mogle biti drugačne.
Podobno je lahko v kapitalistični demokraciji le delno udejanjeno
načelo enakosti pred zakonom. Pravilo zakona obstaja na različnih
stopnjah, vendar svoboda v kapitalistični družbi, kot vsaka druga stvar,
v operativni realnosti vse prepogosto postane vrsta blaga: imamo je
lahko toliko, kolikor je lahko kupimo. V premožni družbi si je lahko
večina prebivalstva kupi precej, vendar formalna zagotovila malo pomenijo tistim, ki nimajo virov, da bi se z njimi okoristili.
Razsvetljenski ideali se nasploh lahko udejanijo le kot bledi odsevi
svojega človeškega razloga. Fraza „kapitalistična demokracija" je dejansko protislovje v terminih, če mislimo z ,,demokracijo" sistem, v katerem imajo običajni ljudje učinkovita sredstva za sodelovanje v odločitvah, ki se tičejo njihovega življenja in ki vpletajo njihove skupnosti.
Kar zadeva socializem, anarhisti vztrajajo, spet z Rockerjevimi besedami, da ,,bo socializem svoboden ali pa ga sploh ne bo. S tem priznanjem je eksistenca anarhizma resnično in globoko upravičena." Ko
anarhisti zavzemajo to upravičeno stališče, se postavljajo v opozicijo do
tistih tokov v modernem svetu, ki se imenujejo „socialistični". Velika
svetovna propagandna sistema sta si enotna v doktrini, da je družba, ki
sta j o ustvarila Lenin in Trocki in s o j o naprej oblikovali Stalin in njegovi nasledniki ter drugi, ki so črpali iz tega izkustva, „socialistična".
Razlogi za to neobičajno zbliževanje agitpropov supersil in za zbliževanje drugod koloniziranih intelektualcev so dovolj jasni. Kajti vodstvu
tako imenovanih „socialist'ičnih držav" služi ta pretveza za legitimiranje
njegove vladavine in mu dopušča, da izkorišča auro socialističnih idealov in spoštovanja, ki mu ravno ustrezata, da lahko prikriva lastno pogosto brutalno prakso, saj uničuje vsakršno sled pravega socializma. Drugemu glavnemu svetovnemu propagandnemu sistemu služi povezovanje
socializma s Sovjetsko zvezo in drugimi, ki so privzeli leninistični model, za m o č n o ideološko orožje, ki krepi konformnost in poslušnost
institucijam državnega kapitalizma, edini razumni alternativi ,,socialistični" grajski ječi.
Dejansko so si boljševiki takoj po osvojitvi državne oblasti, da bi
uničili bogate potenciale sredstev ljudskega boja ter svobodo, ustvarjeno v revolucionarni Rusiji, zamislih še posebej sovjete in tovarniške
svete ter s prakso centralnega komiteja in najvišjih vodij vzpostavili vladavino partije - natanko tako, kot je leta poprej napovedal Trocki, kot
so v tistem času opozarjali Roza Luxemburg in drugi levi marksisti in
kot so vedno mislili anarhisti. Lenin je zahteval,,brezpogojno podreditev

posamezni volji" ter da mora vodstvo „v interesu socializma" predpostavljati „diktatorsko oblast" nad delavci, ki se morajo ,,brezpogojno
pokoravati posamezni volji vodij delovnega procesa"; družba naj bi se
spremenila v delovno vojsko, odstranjena naj bi bila sleherna sled delavskega nadzora in ,,frakcionaštva", ki bi lahko dopustila svobodno izražanje, neodvisno misel in razumno organizacijo. Nič od tega ne bi presenetilo Bakunina, k i j e mnogo pred tem opozarjal, da bi se „rdeča birokracija" izkazala za ,,najbolj ničvredno in grozno laž, ki jo je ustvarilo
naše stoletje".
Bakuninovi pogledi so se razvili v kontekstu razumljive kritike inteligence sodobne dobe, „novega razreda, nove hierarhije pravih in lažnih
znanstvenikov in učenjakov", ki si bodo prizadevali ustvariti „kraljestvo znanstvene inteligence, najbolj aristokratski, despotski, aroganten
in elitističen režim". Prizadevali si bodo predpostavljati kraljestvo
državne oblasti, je svaril, izkoriščajoč ljudske boje za svoje namene, in
bodo v imenu ,,znanosti" in svojega z njo.po vezanega višjega razumevanja povedli „nevedne množice" k obliki „socializma", ki bo ,,služila
temu, da bo peščica privilegirane elite odpravila prevlado množic". In
kjer bo ljudskemu boju spodletelo, bodo postali menežerji vse bolj centraliziranih državno kapitalističnih sistemov — menežerji korporativne
ekonomije, državne oblasti, ideoloških institucij — medtem ko ,,se ljudje ne bodo počutili nič bolje, če se bo palica, s katero bodo tepeni,
imenovala ,ljudska palica'."
Anarhisti in levi marksistični elementi, ki so z zmagoslavjem državnega socializma postajali vse bolj obrobni, so si prizadevali razložiti in
nasprotovati tem tendencam, toda dotlej brez vidnega uspeha. Bakuninove opazke očrtujejo odločilne značilnosti moderne dobe. Ni težko
dojeti nezaslišanega sklicevanja moderne inteligence na leninistično in
državno kapitalistične doktrine, ki so si v bistvu precej podobne: te
doktrine jim dajejo pravico do udeležbe v izvrševanju oblasti, do okoriščanja s skrivno distribucijo privilegijev in včasih do koncentracije oblasti v lastnih rokah. Revolucionarni boji so vedno znova vodili k ustvarjanju ljudskih oblik, ki bi lahko bile instrumenti demokratične participacije in nadzora nad družbenim in ekonomskim življenjem, vendar pa
se niso mogle upirati silnemu napadu notranjih avtoritarnih prvin in
močnim zunanjim sovražnikom. Preseneča dejstvo, da tako imenovane
„socialistične" in kapitalistične države pogosto molče sodelujejo, da bi
uničile take tendence; očiten primer je delavska in kmečka revolucija v
Španiji v letih 1936—1937, ki jo je stri skupen napad komunistične
stranke pod sovjetskim nadzorstvom, liberalne demokracije in fašističnih sil, ki so se med seboj bojevale, vendar so se združile, da bi premagale herezijo socializma, ki bi bil svoboden.

Eden velikih dosežkov 18. stoletja je, da je ustvarilo ideje in deloma
celo temeljne oblike politične demokracije, vštevši varstvo osebnih pravic pred avtoritarno oblastjo. Vendar pa ostaja neizpolnjena namera, da
bi demokracijo razširili iz omejenega prostora, v katerem delno funkcionira, na celotno družbeno in ekonomsko življenje, z resničnim nadzorom producentov nad produkcijo in investicijami in z odstranitvijo
struktur hierarhije in prevlade v državnem sistemu, privatni ekonomiji
in v velikem delu družbenega življenja. V večjem delu sveta je treba
revolucije 18. stoletja šele doseči, če zanemarimo nalogo, da se premaga
revščino, lakoto, hlapčevstvo domačim ali tujim gospodarjem, in se
doseže goli minimum znosne eksistence. Konstruktivna prizadevanja, da
bi se preseglo revščino in zatiranje, bodo seveda blokirali tisti, ki se okoriščajo iz njune vztrajnosti, velike potekajoče tragedije moderne dobe.
Rudimenti pravega socializma ostajajo vizija in smoter prihodnjih bojev.
Da bi se jih lotili, ali celo, da bi razumeli probleme, ki se jih je treba
lotiti, se moramo biti sposobni osvoboditi iz mreže prevar in popačenj,
v kateri je raba termina „socializem" za označevanje sistema, ki prepričljivo zavrača svoja temeljna načela, samo ena bistvenih prvin.
Spomin na anarhistične ideje, še več, na navdihujoče boje ljudi, ki
so se prizadevali osvoboditi izpod zatiranja in gospostva, moramo spraviti kot zaklad, ne ohraniti kot sredstvo za zamrzovanje misli in koncepcije v nek nov kalup, temveč kot temelj za razumevanje družbene dejanskosti in predanega dela, k i j e nujno, da sejo spremeni. Nobenega razloga
ni za predpostavko, da se zgodovina končuje, da so sedanje strukture avtoritete in gospostva okamenele. Velika napaka pa bi bila tudi, če bi podcenjevali moč družbenih sil, ki se bodo bojevale za ohranitev oblasti in
privilegijev.
Sedanja znanost je daleč od tega, da bi bila zmožna dognati resnico,
vendar lahko upamo, da je Bakuninov „instinkt za svobodo" resnično
središčna konstitutivna prvina človeške narave, prvina, ki ne bo več
preplavljena in ki je ne bodo več nadzorovali avtoritarna doktrina ter
brezup, ki ga le-ta povzroča, oblast ter razdejanje, ki ga le-ta zakrivlja.
Cambridge, Massachusetts
15. januar 1986

Noam Chomsky

Preface

The anarchosyndica!ist thinker Rudolf Rocker described m o d e m
anarchism as ,,the confluence of the two great currents which during
and since the French revolution liave found such characteristic expression in the intellectual lite of Europe: Socialism and Liberalism." Correspondingly, the most constructive elements of modern anarchism, both
in theory and in practice, developed from a critique of liberal capitalism
and of tendencies that depict themselves as socialist.
The liberal ideals of the Enlightment could be realized only in very
partial and limited ways in the emerging capitalist order: ,,Democracy
with its motto of equality of ali citizens before the law and Liberalism
vvith its right of man over his own person both were wrecked on the
realities of capitalist economy," Rocker correctly observed. Tliose who
are compelled to rent themselves to owners of capital in order to survive are deprived of one of the most fundamental rights-. the right to productive, creative and fulfilling work under one's own control. in solidaritv with others. And under the ideological constraints of capitalist
democracy they may lose even the conception that such rights might
exist or the understanding that they are vvorth achieving. In capitalist
democracy, the prime necessity is to satisfy the needs of tliose in a position to make investment decisions; if their demands are not satisfied,
there will be no production, no work, no social services, no means for
survival. Ali necessarily subordinate themselves and their interests to
the overriding need to serve the interests of the owners and managers of
the society. who, furtlrer more. vvith their control over resources, are
easily able to shape the ideological system (the media, schools, universities and so on) in their interests. to determine the basic conditions
within which the political process will function, its parameters and
basic agenda, and to call upon the resources of state violence, when
need be, to suppress any challenge to entrenched power. The point was
formulated succinctly in the early days of the liberal democratic revolutions by John Jay, the President of the Continental Congress and the
first Chief Justice of the United States Supreme Court: ,,The people
who own the country ought to govern it." And, of course, they do,

whatever political faction may be in power. Matters could hardly be
otherwise when economic power is narrowly concentrated and the
basic decisions over the nature and character of life, the investment
decisions, are in principle removed from democratic control.
Similarly, the principle of equality before the law can only be partially realized in capitalist democračy. The rule of law exists in varing
degrees, but ali too often, in operative reality, freedom in a capitalist
society, like everything else, becomes a kind of commodity: one can
have as much as one can purchase. In a wealthy society, much of the
population can purchase quite a substantial amount, but the formal
guarantees mean little to those who lack the resources to avail themselves of them.
In general, the Enlightenment ideals can be realized only in ways
that are a pale reflection of their human significance. The phrase .capitalist democracy' is virtually a contradiction in terms, if by ,democracy'
we mean a system in which ordinary people have effective means to
participate in the decisions that affect their lives and that engage their
communities.
As for socialism, the anarchist insists, again in R o c k e f s words, that
„socialism will be.free or it will not be a t ali. In its recognition of this
lies the genuine and profound justification for the existence of anarchism." In taking this proper stand, anarchists set themselves in opposition to the currents called ,.socialist" in the modern world. The world's
two great propaganda systems are united in the doctrine that the society created by Lenin and Trotsky and molded further by Stalin and his
successors, and others that draw from that experience, are ,,socialist".
The reasons for this unusual convergence in the Agitprop of the superpovvers and colonized intellectuals elsewhere are plain enough. For the
leadership of the so-called ,.socialist states", the pretense serves tolegitimate their rule. allowing them to exploit the aura of socialist ideals
and the respect that is rightly accorded them to conceal their own
often brutal practice as they destroy every vestige of genuine socialism.
For the world's second major propaganda system, association of socialism with the Soviet Union and others who adopted the Leninist model
serves as a povverful ideological vveapon to enforce conformity and obedience to the state capitalist institutions, the only perceived alternative
to the ..socialist" dungeon.
In reality, the Bolsheviks set out at once, on achieving state povver,
to destroy the rich potential of the instruments of popular struggle and
liberation created in revolutionary Russia, the Soviets and factory councils in particular, establishing the rule of the Party, in practice its Central Committee and its Maximal Leaders - exactly as Trotsky had predicted years earlier, as Rosa Luxembourg and other left Marxists war-

ned at the tirne, and as the anarchists had always understood. Lenin
called for „unquestioning
submission to a single will" and demanded
that ,,in the interests of socialism" the leadership must assume ..dictatorial powers" over the vvorkers who must ,.unquestioninqly
obey the
single will of the leaders of the labor process", proceeding to transform
the society into a labor army, eliminating any vestige of workers control and the ,,factionalism" tliat could permit free expression, independent thouglit and meaningful organization. None of this would have
surprised Bakunin, who, long before, had warned that the ,,red bureaucracy" would prove to be ,,the most vile and terrible lie that our century has created".
Bakunin's insights were developed in the context of a perceptive critique of the intelligentsia of the modern era, a ,,new class, a new hierarchy of real and counterfeit scientists and scholars", wlio will seek to
create ..the reign of scientific intelligence, the most aristocratic, despotic, arrogant and elitist of ali regimes". They will seek to assume the
reins of state power, he warned, exploiting popular struggles for their
own ends, and in the name of ,,science" and their alleged superior
understanding will drive the ,,ignorant masses" to a form of ,,socialism"
that will ..serve to conceal the domination of the masses by a handful
of privileged elite". And where popular struggle fails, they will become
the managers of the increasingly centralized state capitalist systems the managers of the corporate economy, of state power, of the ideological institutions — while „the people will feel no better if the stick
with which tliey are being beaten is labelled ,the people's stick' ".
Anarchists, and left Marxist elements that became increasingly marginalized as a result of the triumph of state socialism. have sought to
explain and oppose these tendencies, but to date without notable success. Bakunin's observations foreshadovv crucial features of the modern
age. It is not difficult to comprehend the enormous appeal to the modern intelligentsia of Leninist doctrine, and the state capitalist doctrines that are in essence rather similar: these doctrines grant them the
right to share in the exercise of power, to benefit from the skewed
distribution of privilege, and sometimes, to concentrate power in their
own hands. Revolutionary struggles have repeatedly led to the creation of popular fornis that could serve as instruments of democratic
participation and control over social and economic life, but these have
been unable to withstand the onslaught of authoritarian elements within and powerful enemies without. It is a striking fact that the so-called
..socialist" and capitalist states often act in tacit cooperation to crush
such tendencies, a notable example being the vvorker and peasant revolution in Spain in 1936—37, crushed by a combined assault led by the
Soviet-controlled Communist Party, the liberal democracies, and the

fascist forces, who fought one another, but joined to overcome the
heresy of a socialistu that would be free.
One great achievement of the 18" 1 century was to create the ideas
and in part even the basie fortns of political demoeracv, including the
protection of the rights of the person against authoritarian power. But
it remains an unfulfilled goal to expand democracy beyond the narrow
arena in which it partially functions, to ali of soeial and economic life,
with true eontrol by producers over production and investment and the
elimination of structures of hierarchy and domination in the state system, the private economy, and much of soeial life. In most of the
vvorld, the 18 t h century revolutions have yet to be achieved. let alone
the task of overcoming penurv. starvation. servitude to the domestic or
foreign master, and achieving the bare minimum of a decent existence.
Constructive efforts to overcome misery and oppression will naturally
be blocked by those who benefit from their persistence, the great
ongoing tragedy of the m o d e m era. The rudiments of true socialism
remain a vision and a goal for future struggles. To undertake them or
even to understand the problems that must be addressed, one must be
able to free oneself from a netvvork of deceit and distortion, of which
the use of the term ..socialism" to designate a system that forcefully
rejeets its basic principles is only one crucial element.
The record of anarehist ideas, and even more. of the inspiring struggles of people who have sought to liberate themselves from oppression
and domination. must be treasured and preserved, not as a means of
freezing thought and conception in some new mold but as a basis for
understanding of the soeial reality and committed work to change it.
There is no reason to suppose that history is at an end. that current
structures of authority and domination are graven in stone. It would
also be a great error to underestimate the povver of soeial forces that
will fight to maintain povver and privilege.
Today's science is far from being able to establish the fact, but we
can only hope that Bakunirfs J n s t i n c t for f r e e d o m " is truly a central
constituent element of human nature, one that will not long be submerged and controlled by authoritarian doctrine and tke hopeiessness
it induces. by power and the ravages it perpetrates.
Cambridge, Massachusetts
15 t h January, 1986

Rudi Rizman

Oris razvoja anarhistične družbene misli

Then ali cried with one accord
„Thou art King and God and Lord
Anarchy to thee we'bow,
By thy name made holy now!"
(Shellev v pesmi „The Masque of
Anarchy",
napisano po Peterloo
Massacre leta 1819)
,,A terrible beauty is bom. "
(William Butler Yeats, po izvršitvi
smrtne obsodbe nad irskimi voditelji ,,velikonočne vstaje" v Dublinu )

1. A n a r h i z e m : tu in sedaj
Bolj kot z nedoločnostjo so pogovori o pojmu anarhizma povezani s
pristranimi ali še bolje povedano z apriornimi sodbami. Octave Mirbeau.
eden od bolj znanih in anarhizmu naklonjenih francoskih piscev na
koncu devetnajstega stoletja,je v tej zvezi izrekel misel, k i j e aktualna še
za današnji čas. češ da raba pojma anarhizem spominja na nepopisani
papir, ki prenese vse - tudi navadni kriminalci lahko tako svojo sebično
dejanje opravičijo s sklicevanjem na anarhizem. Toda po drugi strani ni
manjkalo med oboževalci anarhističnih idej takih, ki pa so tudi v samih
kriminalnih dejanjih iskali „divje" anarhistične spodbude. Ugledni geograf Elisee Reclus je v kriminalnih dejanjih videl predvsem takšno ali
drugačno obliko individualnega odpora proti družbi, ki g a j e mogoče
imeti za zakonito posledico dejstva, da je družba takega posameznika
slabo hranila in vzgajala. Reclus se je tudi sam imel za enega največjih
tatov s tem, ko je od svojih založnikov zahteval deset ah dvajsetkrat
večje honorarje, kot pa je plača kakega navadnega in poštenega človeka;
zanj je bilo, tako kot za enega očetov anarhistične družbene misli Proudhona lastnina, vse tatvina.

Že teh nekaj misli daje slutiti, d a j e pojem anarhizma kompleksen in
notranje izredno razčlenjen pojem, kar mu po eni strani daje zgodovinsko gibčnost, po drugi strani pa ponuja najrazličnejši, še posebej pa
tako konservativni in liberalni kot tudi skrajno etatizirani ideološki
praksi priložnost, da anarhizmu podtakne obtožbe, ki bi sicer bolj upravičeno lahko letele nanjo samo. Izključno pejorativna raba pojma anarhizem in njegovo samoumevno izenačevanje s terorjem kot izključno
strategijo in taktiko političnega boja rabi zato posameznim vladajočim
represivnim sistemom za svojevrstni ideološki alibi, ki ga je mogoče
uporabiti v zaželenih ali hote izbranih družbeno-kritičnih trenutkih.
Samo še ideja komunizma je bila morda v primerjavi z anarhizmom v
zadnjem poldrugem stoletju žrtev takih mnogih naivnih ali načrtovanih
nesporazumov, poleg tega pa še tistega, kar je v zgodovini znano kot
podtikovanje konspiracije oziroma paradigma ..požiga Reichstaga".
To pa niso edini razlogi za pogovor o anarhizmu; k njemu nas bolj
spodbuja intenzivnejša prisotnost posameznih elementov anarhističnega
idejnega razpoloženja, ki jih je bilo mogoče razpoznati v pretežno intelektualno in študentsko obarvanih revolucionarnih protestih v zadnjih
že skoraj dveh desetletjih v glavnem (čeprav ne samo tu) na Zahodu.
Ameriška in zahodnoevropska ,,nova levica" sta z mnogimi svojimi političnimi in neposrednimi akcijami pokazala, da jima pomeni ,,občutek
moralne obveze in institucionalne konformnosti zadnjo obliko praznoverja" (Stirner). Poleg tega značilnega anarhističnega stavka je bilo
mogoče v revolucionarnih študentskili gibanjih zaslediti apriorno vero v
nekakšno prirojeno revolucionarno zavest delovnih množic, ki ne potrebuje nikakršne rigidne organiziranosti, temveč le golo spontanost, ki jo
je izražalo politično geslo ..do your own thing". Stara tradicionalna
drža anarhizma, da ne zna ali pa da se namenoma ne poveže z organiziranimi revolucionarnimi delavskimi odredi, je prišla do izraza tudi pri
študentskih gibanjih.
Težko bi bilo govoriti o tem, da je študentsko gibanje navrglo na
površje kakšno novo teoretično ime, ki bi se moglo postaviti v vrsto
takšnih nesporno anarhističnih klasikov, kot so na primer Stirner, Godwin. Proudhon, Bakunin, Berkman, Goldman, Kropotkin ali Malatesta.
Porojene anarhistične ideje so bile bolj ali manj spontano razpršene znotraj politične totalitete študentskega dogajanja, kar onemogoča zanesljivo možnost njihove koherentne predstavitve. V grobem bi bilo mogoče
spekter anarhističnih idej ali vsaj formalnega sklicevanja nanje razčleniti
na tiste, ki so poudarjale izključno spontanost, skepso do slehernega
političnega organiziranja ali pa izključno uporabo individualnega nasilja
brez premisleka, kakšnemu cilju ali revolucionarnemu opravičilu naj bi
le-to služilo. V prvem primeru je šlo za prepričanje, da se bo nova družba izoblikovala sama od sebe, v drugem za opozarjanje pred nevarnost-

jo. da bi lahko revolucionarno organiziranje in teoretično delo po nekakšni železni zakonitosti obtičalo v tiranstvu in intelektualizmu; v tretjem primeru pa je še šlo predvsem za to, da se z ubijanjem ljudi, ki se
identificirajo z organizacijo establishmenta in režimom sploh dokaže, da
moč struktur vendarle ni absolutna. V zadnji, najbolj skromni inačici
komajda še razpoznavnega anarhističnega duha je že šlo za gledanje, ki
je nasilje opravičevalo bolj z ..estetskimi" kot pa s samoobrambnimi
razlogi, pač v stilu tiste znane misli, ki jo je neki anarhistični aktivist
izrazil z besedami: ,,Kaj me brigajo žrtve, gesta je bila lepa"; enako
skrajna pa je bila, vsaj kar zadeva teoretiziranje, misel nekega francoskega revolucionarnega sindikalista, češ ,,če preveč misliš, se nikoli nobene
stvari ne moreš lotiti." Konec šestdesetih in na začetku sedemdesetih
let so takšne misli odzvanjale v političnih parolah in politični praksi
ameriške leve politične sekte Weathermen.
Študentski revolt maja 1968 in splošno družbeno krizo v Franciji
mnogi avtorji navajajo kot dokaz neusahljivosti anarhistične ideje. Paula
Goodmana je v teh burnih političnih dogajanjih posebej pritegnilo to,
da so mladi ljudje težili za decentralizacijo oblasti, razvijanjem oblik
družbenega življenja v skupnosti, za enostavnejšim in bolj skromnim
življenjskim standardom in da so se pri tem posluževali neposrednih
akcij in državljanske neposlušnosti. Vse te ideje se mu je zdelo, da črpajo iz Kropotkinove ideje skupnosti, iz ideje odpora pri Malatesti in
Bakuninove ideje strastnega agitiranja. Tudi v delu bratov Bendit
(„Linksradikalismus
- Gewalthur gegen die Alterskrankheit
des Komunismus"), ki si je zadalo nalogo teoretično izraziti tisto, za kar je šlo
politični praksi študentskega protestništva na koncu šestdesetih let, je
mogoče zaslediti že kar tradicionalno kritiko anarhističnega kova, naslovljeno na „birokratični komunizem", na samega Lenina, čeprav po
drugi strani v isti sapi poudarja po leninizmu inspirirano zahtevo po
revolucionarnem vodstvu - po partiji.
Ne bi bilo odveč bolj poglobljeno in strukturalno pojasniti, od kod in
zakaj je mogoče v zvezi s študentskimi in intelektualnimi upori govoriti
o ,,večji" prisotnosti anarhističnih kot pa komunističnih idej. Ali zadovoljuje odgovor, da mladi in sploh neortodoksni ljudje raje preizkušajo
nekaj, kar še ni bilo do kraja preizkušeno in v tem smislu tudi ne tako
,,kompromitirano" kot institucionalizirane ali etablirane ideje: ali pa
odgovor, da priteguje bolj u t o p i č n a " komponenta (anarhizem) kot pa
,,realistični" sistem idej (komunizem — socializem), ki zahteva od svojih
udeležencev prej ali slej neko obliko institucionalizirane pripadnosti?
Kaj pravzaprav pove Clemenceau s tem, ko pravi, da mu je žal za vsakogar. ki ni bil pri dvajsetih letih anarhist?
Atraktivnost anarhističnih idej pri vedno novih generacijah prav
gotovo ni toliko v postavljanju družbenega vprašanja - nanj pa anarhi-

zem ne more imeti monopola — ki zadeva perspektive alternativnega
sveta, v katerem bi bil človek povsem osvobojen vseh ekonomskih, političnih in duhovnih spon, temveč prej v njegovih specifičnih odgovorih.
Dokler bodo ljudje in družbene skupine potisnjene v situacijo pomanjkanja svobode, je nujno, da se bodo v iskanju odgovora med drugimi
idejnimi akcijami zatekali tudi k anarhističnim idejnim inspiracijam, še
posebej pa v primerih, ko bi druge alternative zatajile ali postale suženj
funkcionalne represije. Na to vprašanje ni mogoče stresti odgovora iz
rokava in se zato pokaže kot neobhodno, da se od blizu in v vsej kompleksnosti soočimo s temeljnimi viri in razvojem anarhističnih idej.
Šele na tej -osnovi je mogoč kvalificiran razgovor ali če hočemo dialog o
idejnih koordinatah anarhističnega mišljenja ter njihovi vsakokratni
zgodovinski in ne nazadnje tudi politični relevantnosti in odgovornosti.

II. Klasični anarhistični doneski
Pojem anarhije in anarhizma, ki je v vsakdanji rabi sinonim za kaos in
nered, je starejšega izvora in izvira iz dveh grških besed an in arche, kar
približno pomeni brezvladno družbo ali družbo brez oblasti in avt.oritete. Anarhizem kot družbeno-filozofska in politična doktrina cilja na
vzpostavitev take družbe.' ki bi temeljila na pravici, enakosti in bratstvu
in v kateri bi bila odpravljena vsa sredstva državne in družbene prisile.
Že med starogrškimi filozofi, omenimo Zenona in Karpocratesa, je mogoče zaslediti iskanje alternative vsemogočni državi in monolitno urejeni
strukturi oblasti. Utemeljitelj stoične filozofije s Krete Zenon se je
izjavljal za suverenost moralnega prava posameznika, pri čemer pa je
takoj dodal, da je narava oskrbela človeka z instinktom socialnosti, ki
preprečuje, da bi instinkt človekove samoohranitve le-tega zapeljal v
egoizem. Če bodo ljudje dovolj preudarno sledili svojim naravnim
instinktom, se bodo združili ne glede na meje v takoimenovanem Kozmosu, ki bo napravil odvečno potrebo po sodiščih ali policiji, po svetiščih ali po javnem čaščenju, ali po denarju, ki ga bo zamenjalo svobodno obdarovanje.
Elemente anarhističnega miselnega razpoloženja je mogoče najti v
srednjem veku, predvsem v zgodnjih krščanskih gibanjih, na primer že
v 9. stoletju v Armeniji, pri zgodnjih husitih in anabaptistih, kakor tudi
v posameznih kmečkih uporih oziroma še posebej pri Thomasu Miintzerju, ki je svojo religiozno revolucijo razširil še na družbeno revolucijo,
to je uničenje obstoječega reda in njegovo nadomestitev z Božjim kraljestvom na Zemlji. Skupna vsem revolucionarnim socialnim gibanjem
ali verskim sektam je bila zavrnitev vseh obstoječih vrednot srednjeveške družbe (Nietzschejeva Umwerthung aller Werte), neomejeno sovraštvo do avtoritete, prepričanje o možnosti in takojšnjosti popolne revo-

štvo do avtoritete, prepričanje o možnosti in takojšnjosti popolne revolucije ter občutek pripadnosti ..izbrani" - neredko tudi ..tajni" skupini.
Čeprav je anarhizem eden političnih rezultatov racionalizma osemnajstega stoletja, pa si ni mogoče odmisliti tudi njegove specifične religiozne obarvanosti, ki lahko utrjuje emocionalne vezi med pripadniki te
ideje. V notranjem boju apokaliptičnih in humanističnih, racionalističnih in religioznih primesi je treba videti dvojno naravo anarhistične
doktrine, ki daje anarhizmu po eni strani videz protislovnega sistema,
po drugi strani pa samo razširja možnosti njegove univerzalne prilagodljivosti.
VVilliam Godvvin (1756—1836) je v svojem delu Raziskava o načelih
politične pravičnosti (Enquiry Concerning Political Justice - 1793)
prvi formuliral koherentno anarhistično pozicijo do problema politike
in ekonomije, čeprav ni svojih idej tudi eksplicite poimenoval s pojmom
anarhizem. Godwin je bil sin kalvinističnega pastorja in si je najprej
želel postati neodvisni duhovnik. Vendar ga je ravno ta vzgoja pripeljala
do svojega nasprotja, do anarhista, ki je spoznal, ..daje bog tiran, ki ga
je treba vreči s prestola". V omenjenem deluje Godvvin izhajal iz metodološke predpostavke, da je vsaka družba doživela ,,stanje anarhije" v
nasprotju s sodobnim ..političnim stanjem". Model moderne anarhistične družbe bi se moral v mnogih pogledih razlikovati od prvotnega
zgodovinskega ..stanja anarhije", in sicer v taki kvaliteti intelektualnega
življenja, ki bi jo posameznik obvladoval samo z ,,razmišljanjem in raziskovalnim duhom".
Godvvina so še posebej pritegnili zakoni, na katere pa ni gledal kot na
proizvod modrosti prednikov, temveč kot na proizvod njihovih strasti,
njihove boječnosti, njihove zavisti in njihovih ambicij. Zdravilo, ki ga
zakoni dajejo, je zanj hujše od zla, ki naj bi ga zdravilo odpravilo. Le če
bi družba odpravila zakone, sodišča in države, bi prišlo postopoma do
take družbe, ki bi temeljila na pravičnosti. Takšno družbo sije mogoče
zamisliti le pod pogojem, da so skupnosti dovolj majhne in popolnoma
avtonomne. Tudi za pravico do lastnine je sodil, da jo je treba nujno
podvrači vrhovnemu kriteriju pravičnosti; svoje poglavje o lastnini, k i j e
Godvvina pripeljalo do apologije komunizma, pa je avtor v drugi,
popravljeni izdaji tega dela močno ublažil, tako da je iz njega izginila
prej vidna komunistična sled.
Fundamentalno načelo Godvvinove politične misli je v neprekinjeni
povezanosti pravičnosti s srečo. Njegovo teorijo tako deli izredno optimistični pogled na človekovo naravo in potemtakem ne preseneča, da
ni niti za hip okleval v prepričanju, d a j e nastajanje takšne idealne družbe že na poti. Da je človek zmožen takšne najvišje stopnje svoje duševnosti, je Godvvin podprl z izvirno Humovo idejo, da se je človek rodil
brez kakršnihkoli prirojenih idej. Zlo je mogoče izbrisati z razlago in

pravim razumevanjem njegovih vzrokov, in to tako tisto zlo. k i j e moralnega. kot tudi tisto, ki je čisto fizičnega izvora. Človekove duhovne
zmožnosti so neskončne, z njihovo pomočjo se je mogoče uspešno
upreti bolezni in morda celo smrti. Za Godwina je bilo samo po sebi
razumljivo, da država pušča posameznike v nevednosti o njihovih resničnih zmožnostih in pravih interesih: stotine žrtev je tako vsako leto
žrtvovanih na oltarju pozitivnega prava in političnih institucij.
Lastnina je bistveni vir vsega zla in jo je treba zato odpraviti. Vse je
pravzaprav mogoče podvreči racionalni presoji, upoštevajoč pri tem
načelo pravičnosti: ..Želiš mojo mizo? Naredi si eno zase; če pa ti je v
tem pogledu moja bolj všeč, bom jaz naredil eno zate. Jo želiš takoj?
Dajva, primerjajva nujo tvoje potrebe z mojo irf pustiva pravičnosti, da
odloči." Godwin je bil pripravljen svoje nestrinjanje s kakršnokoli
obliko prisile pripeljati do njenih najbolj skrajnih logičnih meja. Sovražil je uniformnost, ki jo povzroča ravnanje po urnem mehanizmu, pa
tudi sama glasba se mu je zdela enako sumljiva, ker potegne s seboj podreditev igralčeve oziroma poslušaleeve individualnosti. Kakršnokoli
ponavljanje idej drugih ljudi je stalo na poti svobodne uveljavitve duha
posameznikov, ki so bili po logiki svoje volje ali nasilno dolžni oponašati tujo misel.
Ta ista načela je Godwin apliciral tudi na družino kot institucijo, ki
zlorablja dvakratno; najprej podreja eno osebnost drugi, drugič pa zato,
ker temelji na lastnini. Spolnost in reprodukcija sta zanj samo po nepotrebnem zapletala položaj racionalnega človeka v racionalni družbi, kajti v dani družbi niti ni mogoče z zanesljivostjo trditi, kdo je oče vsakega
posameznega otroka, poleg tega pa je treba vzgojo človeka itak postaviti
na izključno racionalne temelje brez kakršnihkoli emocionalnih ali
zunajracionalnih momentov. Sploh pa utegneta postati vzgoja in izobraževanje otrok nekega dne, ko bo znanost razkrila skrivnost človekove
fizične nesmrtnosti in večne mladosti, nepotrebna.
Politično oblast lahko opravičujeta le dva legitimna smotra: zatiranje
nepravičnosti proti posameznikom v dani skupnosti in skupna obramba
proti zunanji invaziji. Godvvin sprejema le omejeno združevanje z minimalnimi administrativnimi cilji: le toliko, kolikor je potrebno za to. da
se preveri tožba posameznikov v dani skupnosti, toda tudi v takem primeru mora biti takšno združevanje čimbolj decentralizirano. Kakorkoli
so že bili prevratni Godwinovi družbeni cilji, pa se je skrbno izogibal
kakršnimkoli kalkulacijam, ki bi pritegovale uporabo nasilja. V tej zvezi
je značilna njegova misel, da je on sam sicer'drzen in smel po svojem
prepričanju, toda ne tudi v praktičnem življenju.
Na koncu svojega življenja pa vse do konca devetnajstega stoletja, ko
so ga znova odkrili anarhistični avtorji, ki so iskali racionalno opravičilo
za svoja revolucionarna hotenja, je bil Godwin skoraj popolnoma pozabljen mislec. Odtlej naprej pa ostaja njegovo sporočilo lep primer za vse

tisto, kar dolguje anarhizem dobi prosvetljenstva, predvsem tisti različici anarhizma torej, ki se v nasprotju z vero v nujnost nasilne spremembe sklicuje na napredek in razvoj uma kot pravima in edino zveličavnima pogojema za nastanek nove, od vseh zunanjih omejitev osvobojene
in resnične družbe. Toda niti revolucionarni temperament in neracionalna doktrina nista mogli napojiti anarhističnih spoznanj toliko, kolikor
jih je lahko politična izkušnja francoske revolucije.
Čeprav je Hobbes na drugi strani anarhistične idejne formule, pa je
njegovo gledanje nedvomno relevantno za našo razpravo o anarhizmu in
terorju; če ne drugače, že zaradi tega, ker je mnogim kritikom anarhistične ideje podlaga. Je primer ,,negativnega''anarhista; zanj je stanje
anarhije daleč od tega, da bi to bil raj, temveč je samo druga beseda za
nasilje in nered. V naravnem stanju ne vidi nikakršnega ekonomskega
napredka - le-ta lahko temelji samo na varnosti in sodelovanju - kajti
takšno družbo nenehno obvladujeta strah in nevarnost nasilne smrti.
Skrajne razlike med nazori Hobbesa in Godwina ne morejo zakriti nekaterih dovolj očitnih identičnih pogledov in celo izhodišč. Oba avtorja
izhajata v svoji socialni analizi iz posameznika ter njegovih osebnih
potreb in želja, ne pa iz družbe, države ali določenega fiksnega družbeno-zgodovinskega stanja. Hobbesu ni tuje Godwinovo razumevanje družbe kot agregata posameznikov in Godwinu ne Hobbesova definicija
svobode kot odsotnosti zunanjih pritiskov na posameznika v državi,
toda to samo iz strogo omejenih in praktičnih razlogov — zaradi zagotovitve splošne varnosti, sicer pa zagovarja Hobbes radikalni egalitarizem
v tem smislu, da so se vsi ljudje enako dolžni pokoravati vladarju. Hobbes ne verjame v ,,naravno" vzvišenost nekaterih družbenih skupin nad
drugim delom družbe - aristokracija ni superiorna po naravnem načelu,
temveč na osnovi družbene pogodbe.
Toda medtem, ko so pri Godwinu strasti podrejene racionalnosti, je
pri Hobbesu racionalnost služabnik strasti. Hobbes priznava, da je država mehanizem prisile, in anarhisti tu ne mislijo drugače; toda napak bi
bilo trditi, da je Hobbes v družbi, ki je zasnovana na dogovoru med
ljudmi, zahteval od njenih pripadnikov brezpogojno vdanost. Očitno je,
da Hobbesovo pojmovanje svobode kot odsotnosti zunanjih omejitev za
posameznika predpostavlja nenavadno razvito uveljavitev individualnosti in s tem povezano znatno mero osebne svobode.
Filozofija Maxa Stirnerja (1806—1856) kot jo je izrazil v svojem
glavnem delu Edini in njegova lastnina (Der Einzige und sein Eigentum),
je zaradi skrajno individualističnega poudarka dobila pomembno mesto
v evoluciji anarhistične ideje, poleg tega pa tudi šteje med predhodnike
eksistencialistične filozofije. Skrajno individualistično razumevanje sveta izhaja že iz njegovega fundamentalnega prepričanja, da niso družba in
moralne ideje nič drugega kot ,,himere", ki ovirajo razvoj svobodne

osebnosti. Najvišji zakon delovanja je bil zanj lastni ,.ego" tistega, ki
deluje; država in njene ..fiktivne cilje po zagotovitvi skupnega dobrega"
si je prizadeval zamenjati s ..asociacijo egoistov". V družbi šteje človek
le kot delovna sila. v ..asociaciji" pa bi štela človekova polna moč, vsa
njegova individualnost. Človeka ne more zanimati tisto, kar je božansko, človeško, resnično, dobro, pravično ali svobodno, temveč predvsem tisto, kar je on kot posameznik, kot enkratna individualnost „nič ne more biti višje od mene samega". Posameznik lahko razpolaga s
svojo močjo le takrat, ko se zave samega sebe. Stirner ne zaupa intelektualnim abstrakcijam in ne verjame v to, da bi bilo mogoče napovedati
prihodnost onkraj razpoložljivih izkušenj posameznikov.
...laz" in država sta za Stirnerja dva nepomirljiva sovražnika; država
ni nič drugega kot tiranija enega človeka ali katerekoli skupine. Njeni
minimalni in maksimalni cilji se ujemajo s tem. da omejuje, nadzira in
podreja posameznika nekemu splošnemu smotru. Pri tem uporablja
cenzuro in policijo, s katerima preprečuje vsakršno svobodno aktivnost,
pravzaprav je zatiranje le-te tudi njena dolžnost, ki jo odreja v imenu
svojega instituta samoohranitve: ..Država mi ne da. da bi svoje misli
uporabljal in razvil do njihove polne vrednosti ter jili sporočal drugim
ljudem . . . razen če ne gre za njene . . . v nasprotnem primeru pa me
država zaustavi."
Stirner je idejo komunizma sprejel le pod pogojem, kolikor le-ta prispeva k totalni emancipaciji in dezalienaciji žrtev v sodobni družbi, toda
da bi se mogla v neokrnjenem obsegu razviti njihova individualnost, se
mu je zdelo nujno iti onkraj komunizma. V komunističnem sistemu je
delavec po Stirnerjevem prepričanju še vedno suženj dela, ki mu ga vsiljuje družba, poleg tega se mora še podrejati skupnim odločitvam, ki
jih sprejmejo asociacije delavcev: Stirner ni mogel ali hotel videti razlike
med lojalnostjo, ki jo mora človek izkazovati tiranu, od lojalnosti, ki jo
je zahteval utopični komunist Weitling s svojo idejo harmonične družbe. Komunisti vidijo le delavca in ne tudi človeka za njim. Odprava privatne lastnine za Stirnerja ni bila dovolj prepričljiv družbeni znak, ki bi
prispeval k totalni osvoboditvi človekovega „ega", temveč lahko tak
ukrep le še bolj napravi ljudi odvisne od družbe. Komunizem sicer res
napada državo, toda to dela samo zato, da bi jo izročil še bolj strašnemu
tiranu, to je totalni družbi.
Max Stirner si je prizadeval rehabilitirati posameznika v času. ko je
filozofsko polje obvladoval Heglov anti-individualizem. Za Stirnerja je
bil vsak posamezni človek neponovljivo človeško bitje. Zanj ni bilo druge svobode kot tiste, ki si jo je posameznik izboril zase, na podarjeno
svobodo ni gledal drugače kot pa na ..ukradeno blago". Tudi ni sodnika
zunaj mene samega, da bi sodil, ali delam prav ali napak; karkoli naredi
človek, lahko naredi le kot edinstveni, enkratni posameznik. ,,Ne drža-

va, ne družba in ne človeštvo ne morejo gospodariti nad tem hudičem."
..Imaš pravico, da si, karkoli ti omogočajo tvoje m o č i . "
Ljudi pa še prav posebej uklenjajo moralni predsodki, predsodki, ki
jih javno mnenje uporablja proti posameznikom s tem, ko ljudje pozivajo policijo, da zaščiti družbo pred to ali ono obliko nemoralnega obnašanja; prav taka javna strast bolj ščiti policijo kot institucijo, kot pa
lahko to stori kakršnakoli oblast. Moralnosti je bila tako dodeljena vloga ..notranje sile. od katere ne morem osvoboditi samega sebe", ta oblika despotizma pa je zame desetkrat slabša kot prej. ker seje prikradla v
samo mojo zavest. Osrednja vloga je pri taki družbeni represiji nad posameznikom dodeljena izobraževalnim institucijam in celotnemu izobraževalnemu procesu.
Za Stirnerja je bilo življenje v družbi pravzaprav nekaj nemogočega:
,.Ne težimo k življenju v skupnosti, temveč k ločenemu življenju."
,,Ljudstvo je mrtvo! Dober dan meni samemu!" ..Sreča ljudi je moja
nesreča!" ..Če je nekaj dobro zame, je to v redu. Mogoče pa je, d a j e
slabo za druge: potem naj se sami pobrigajo za sebe!" Stirner s e j e v
skladu s takšnimi svojimi nazori lotil političnih partij: posebej g a j e
mučila praksa konformizma v teh za tisti čas novih in modernih oblikah
političnega življenja: ,.V partiji se mora posameznik pokoriti vsepovsod
in kjerkoli, pri tem mora popolnoma odobravati njena temeljna načela." Partijski program mora biti zanj nekaj samoumevnega in zunaj vsakega dvoma, partiji je treba pripadati z dušo in telesom. Če greš iz ene
partije v drugo, te obravnavajo kot odpadnika. Stirner je na mesto partije postavil idejo politične asociacije: ..Vedno bom našel dovolj veliko
število ljudi, ki bodo želeli asociirati z menoj, ne da bi morali zato nujno priseči na mojo zastavo." Asociacija se razlikuje od partije predvsem po tem bistvenem družbenem znaku, da se v njej človek svobodno
združuje in da ji lahko tudi na isti način odtegne svojo svobodo.
Stirner gleda na združevanje posameznika izključno in samo z egoističnega stališča, ki vse pripisuje le posamezniku - kolektivnost je zanj
le c/uanrire neglieable. Kasnejši socialanarhistični kritiki Stirnerja so
morali opozoriti na teoretično šibkost, predvsem na dejstvo, da Stirner
ne razreši in še manj problematizira vprašanje ..geometrije" in ne le
aritmetične ekstrapolacije individualnih interesov. V klasičnem liberalizmu je mogoče zaslediti enako dosledno nasprotovanje državnemu
vmešavanju, ki dela človeka odvisnega od zunanjih zahtev in avtoritet;
takega človeka, pravi eden od duhovnih očetov klasičnega liberalizma
Humboldt, je sicer mogoče občudovati v tistem, kar počenja, obenem
pa je mogoče zaničevati to, kar tak človek je. Vendar Humboldt v
nasprotju s Stirnerjem ne zagovarja takoimenovanega ..primitivnega
individualizma", kajti za Humboldta se izolirani človek ne more nič
bolj razviti od človeka, ki ga da družba v okove.

Pierre Joseph Proudhon (1809—1865) je prvi uporabil pojem anarhije v zvezi z zamišljeno družbo brez avtoritete oblasti; prvi pa je tudi
inavguriral politično gibanje, ki je svojo anarhistično ..ideologijo" utemeljilo na načelu popolne individualne svobode. Proudhonov figurativni
opis negativnih družbenih „znakov" razredne družbe morda še najbolje
razkriva njegovo radikalno privrženost anarhistični politični viziji: ,,To.
da ti vladajo, pomeni, da te nadzirajo, opazujejo, vohunijo, usmerjajo,
uzakonjajo, uravnavajo, omejujejo, etiketirajo. indoktrinirajo. pridigajo,
nadzorujejo, ocenjujejo, presojajo, cenzurirajo in ukazujejo ljudje, ki
nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline. Da ti vladajo, pomeni, da
si pri vsakem delu, pri vsakem opravku, pri vsakem gibanju zabeležen,
registriran, popisan, obdavčen, označen, odmerjen, vrednoten, obremenjen, patentiran, odpuščen, pooblaščen, potrjen, ukorjen, preprečevati,
reformiran, oštet, kaznovan. Pomeni tudi. da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa dolžan plačevati prispevke, dresiran, moraš se
odkupiti, ogoljufan, izkoriščan, monopoliziran, izsiljevan, izžeman,
varan, okraden, nadalje, pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru te
zatrejo, kaznujejo, zaničujejo, nadlegujejo, preganjajo, zmerjajo, potolčejo, razorožijo, zadušijo, zaprejo, ustrelijo, sodijo, obsodijo, preženejo,
žrtvujejo, prodajo, izdajo, in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo,
sramotijo in onečastijo. Temu se pravi vladanje, to sta njegova pravica
in morala."
Zanimivo je, d a j e Stirner Proudhona prištel med ..avtoritarne komuniste", ki zavračajo individualizem v imenu družbenih dolžnosti, medtem ko se je Proudhon posmehoval Stirnerju podobnim čaščenjem
..individuua". Proudhon si je zadal nalogo najti sintezo oziroma bolje
..ekvilibrium" med hotenji posameznika in interesi družbe. Tako kot
Stirner je tudi Proudhon v komunističnem sistemu videl predvsem razvrednotenje osebnosti v družbenem imenu, toda tudi individualistični
utopizem se mu ni zdel nič manj naraven, kajti ljudje ..imajo mnogo
skupnih interesov in mnogo skupnih stvari".
V svojem znamenitem delu z naslovom Kaj je lastnina (Qu est-ce que
la propriete) je Proudhon zapisal znameniti stavek, da je lastnina tatvina, čeprav je treba takoj dodati, da Proudhon s tem ni mislil nasplošno
zanikati privatne lastnine, temveč le lastnino, kot je le-ta razumljena v
rimskem pravu, se pravi v smislu ,,rabe in zlorabe". Na lastninske pravice je Proudhon nasprotno še vedno gledal kot na najboljšo zaščito pred
posegi države. Menil je, da lastnikov kapitala, zemlje in sredstev za delo
ni treba naposredno razlastiti, temveč je treba le preprečiti, da bi se
kapital obrestoval. V mislih je imel ,,izmenjalno banko", ki naj bi teme-,
ljila na vzajemnem zaupanju vseh tistih, ki sodelujejo v proizvodnji in
ki bi bili pripravljeni izmenjavati svoje proizvode po njihovi stroškovni
vrednosti. Za nominalno sredstvo bi služili delavski čeki, ki bi pomenili

število delovnih ur. potrebnih za izgotovitev vsakega posameznega blaga. V takem sistemu, ki ga Proudhon imenuje ..mutuellisme", bi bilo
treba vse izmenjalne usluge jemati ekvivalentno. Na idejo ekvivalentnosti in plače, ki bi temeljila na številu delovnih ur. so bile pozneje naslovljene mnoge kritike, tudi, če ne predvsem, iz anarhističnih vrst. Eden
anarhistični!; kritikov je omenil možnost, ki da jo je Proudhon spregledal, da bi lahko ..bile tri Petrove ure vredne toliko kot pet Pavletovih".
Toda kot kaže, je Proudhon tudi že sam anticipiral takšno kritiko in je
zato v delu Theorie de la Propriete, ki je izšlo šele po njegovi smrti,
revidiral svojo prvotno idejo. Nadomestil jo je z novo idejo ..enakega
plačila za enako delo", zaradi česar je treba delo meriti na ta način, da
se kombinirata njegovo trajanje in intenziteta ter da se odštejejo stroški
za izobraževanje.
Na ta način bi se bilo mogoče po Proudhonovem mnenju odpovedati
nuji kakršnekoli nasilne ekspropriacije. Tudi ni Proudhon gojil nobenih
upov v metodo socialne revolucije, temveč v le na svojstven način razumljeno socialno in ekonomsko emancipacijo delovnih ljudi: to je, revolucija proti državi ne more biti action direete. tako kot ne more biti to v
primeru ekonomske osvoboditve. Načelo državne in ekonomske prisile
naj bi zamenjalo načelo ..mutuellisme", ki bi se lahko naslonilo le na en
tip prisilnega pravnega normiranja, to je v primeru nespoštovanja dogovorjenih pogodbenih obvez. Kasneje (še posebej v delu Du principe
fede'ratif) je Proudhon podvomil v možnost, da je mogoče državo
popolnoma odpraviti, in se je zato raje zavzel za ,,drugo najboljšo"
družbeno obliko, prva je bila ,,anarhija" iz njegovih zgodnjih del, to je
za federalizem. Družbena oblika anarhije oziroma ,,le gouvernement de
chacun par soi-meme" ni bila, tako kot demokracija ne, še nikoli v zgodovini popolnoma uresničena, in je zato predložil idejo federalistične
decentralizacije, ki je najbolj blizu in pri roki za to, da se ublaži represivnost države.

V Proudhonovem gledanju na revolucijo leta 1848 je še posebej mogoče razbrati specifično anarhistično razlago revolucij, ki niso rezultat
kakšne zunanje spodbude, temveč nahajajo svoj izvir v ,,skrivnostni
m o č i " , ki se na zunaj razkriva kot spontana dejavnost ljudi. Ljudje se
znajo vedno najbolje ravnati takrat, ko prisluhnejo svojim lastnim
instinktom in je zato treba pri množicah računati predvsem z njihovo
,,osebnostjo" in ,,avtonomijo". Socialna revolucija potemtakem niti ne
nastane in tudi ne more imeti nič skupnega s kakšno vnaprej skonstruirano teorijo ali preroškim diktatom. Resnična organska revolucija lahko
nastane le kot produkt univerzalnega življenja in ne aktivnosti katerekoli osebe.

Proudhon je prvi anarhistični avtor, k i j e zagovarjal idejo ..univerzalnega" in ..sintetičnega" delavskega samoupravljanja. Pod samoupravljanjem je razumel naslednje:
vsak pridruženi posameznik naj bi imel nedeljivi delež v lastnini
podjetja;
vsak delavec bi moral prevzeti svoj del pri težkih in manj prijetnih
delovnih nalogah;
delavec bi se moral spoznati z vsemi delovnimi opravili in instrukeijami, da bi si pridobil najširšo možno vzgojo:
- funkcioniranje bi morali voditi pridruženi delavci sami:
- plačilo mora biti v skladu z naravo delovnega mesta, s kvaliteto
obvladanja določene veščine in s stopnjo odgovornosti;
- vsakdo naj bi si sam določal svoj delovni čas in delovne dolžnosti;
asociacijo bi lahko vsakdo zapustil kadarkoli;
pridruženi delavci bi sami izbirali svoje voditelje, inženirje, arhitekte in računovodje; program delavskega samoupravljanja potrebuje še
posebej ,,industrijske" in ..trgovske" strokovnjake, ki naj bi učili delavce poslovanja, v zameno pa bi dobili fiksne plače in ..prostor za vse pod
sončnimi žarki revolucije".
Proudhon ni hotel živeti v iluziji, da bo država tolerirala samoupravljanje. tako kot so po njegovem to najavljali ..avtoritarni socialisti".
Pridruženi delavci se ne smejo ..podrediti državi", temveč morajo ..biti
sami država". Na kongresu Prve internacionale v Bruslju (1868) je bila
sprejeta ..proudhonistično" inspirirana resolucija, ki je postavila za nujno, da pripada kolektivna lastnina družbi, to je. da se jo podeli asociacijam delavcev - država pa naj ne bi bila nič več kot samo še federacija
različnih skupin delavcev. V letu 1848 je že obstajalo več sto takšnih
delovnih asociacij, ki pa so se vedno bolj utapljale v partikularizmu in v
način delovanja, ki je bolj spominjalo na kolektivne delodajalce, kot pa
na dejansko samoupravljanje. Mnogi managerji so hitro svojo vlogo
izenačili z vlogo buržoaznega delodajalca, delavci pa so imeli premajhno
izobrazbo in revolucionarno voljo, da bi lahko kaj spremenili. Devet let
pozneje, ko jih je od prejšnjega velikega števila delovnih asociacij ostalo
le še kakih dvajset, je Proudhon samo še bolj poudaril ,.univerzalni" in
..sintetični" pomen samoupravljanja. Zdaj se mu je zdelo bolj potrebno,
da se ustvari ..fond ljudi" kot pa večja ..masa kapitala": delavec se namreč ne rodi kot član asociacije, temveč lahko to le postane. Cilja samoupravne prihodnosti Proudhon ni videl toliko v tem, da enostavno
..popelješ nekaj sto delavcev v asociacijo", temveč predvsem v ..ekonomski preobrazbi celotne nacije. ki šteje šestintrideset milijonov ljudi".
V samoupravljanju je Proudhon videl edino delavčevemu dostojanstvu
primerno obliko življenja, medtem ko je imel obstoječi svet za delavce
samo za svet brez kakršnegakoli upanja.

Proudhonova ideja samoupravljanja ni v nasprotju z enim od temeljnih norm buržoazne politične ekonomije — konkurenco, nasprotno,
sodil je, da sta asociacija in konkurenca v medsebojni odvisnosti. Zanj ni
bilo v socialistični misli bolj obžalovanja vredne napake od tiste, k i j e
predpostavljala, da je konkurenca znamenje nereda v družbi. V konkurenci je videl ..izraz socialne spontanosti" in garanta ,,svobode" v asociaciji. Toda v konkurenci je Proudhon poleg tega vendarle videl tudi
izvor neenakosti in tisto, kar je izrazil z mislijo, da „pripada pri konkurenci zmaga velikim bataljonom" in da sama „konkurenca ubija konkurenco". Zakon konkurence in samoupravljanja vodita v „centralizacijo"
in „velike enote". Vendar se je Proudhon skrbno izogibal temu, da bi
bilo mogoče ,.ekonomsko centralizacijo", ki jo je imel za zaželeno in
nujno, enostavno raztegniti tudi na ,,politično centralizacijo", ki ji je
bil kot anarhist nenaklonjen. Zaradi bojazni pred vsem tistim, kar je
dišalo po političnosti, je Proudhon za dalj časa odložil vprašanje teritorialnega upravljanja. Ko se je pozneje vendarle soočil še s tem problemom, se ga je lotil s povsem nedvoumnega anarhističnega zornega kota.
V lokalnem obsegu naj bi se ljudje povezovali v ,.naravno skupino", ki
bi tvorila mesto ali politično enoto, ki bi se odlikovala po enotnosti,
samostojnosti in avtonomiji; podobne take skupine bi se lahko na osnovi skupnih interesov in vzajemne varnosti združevale v višjih skupinah.
Takšne avtonomne komune bi v bistvu predstavljale „suvereno bitje" z
vsemi pravicami vladanja in upravljanja, urejanja davkov, razpolaganja z
lastnino in dohodkom, organiziranjem šol in nameščanjem učiteljev itd.
Komuna je sinonim za kolektivno politično življenje, ki zanika vse omejitve, je torej samoomejujoča; vsaka zunanja prisila ji je po Proudhonu
tuja.
Prihodnja anarhistična družba bi imela tako po Proudhonovem prepričanju dvojno strukturo. Prva, ekonomska, bi se kazala kot federacija
samoupravnih delovnih asociacij, druga administrativna, pa v obliki
federacije komun. Ta slednja, ki je dozorela šele na koncu Proudhonovega miselnega dozorevanja in ki ji je bil vse bolj naklonjen — na koncu
se je že bolj imel za federalista kot pa anarhista - je predstavljala odgovor na veliko in novo vprašanje njegovega in pravzaprav tudi našega
časa, in sicer: kako upravljati velike dežele oziroma kako zagotoviti
enotnost in z njo preprečiti razpad družbe na mikrokozmične tvorbe?
V sistemu imperializma, komunizma in absolutizma, ki jih je imel
Proudhon za sinonime, gre za „unitaristično absorpcijo", s katero so
mesta in ,.naravne skupine" vedno obsojene na izgubo identitete v
korist nove, višje in v bistvu umetne konglomeracije, ki ji je mogoče
enostavno reči tiranija. Resnična enotnost in resnična centralizacija
lahko zraste le iz vzajemne pogodbe, to je iz federativnega sporazuma,
ki bi ga sklenile različne teritorialne enote. Centralizacijo se v tem pri-

meru gradi na svobodnih ljudeh in od spodaj - od periferije k centru in
ne obratno. Vse funkcije v taki in tako centralizirani družbi morajo biti
samostojne in samoupravne; bolj kot je razpotegnjeno njihovo žarišče,
toliko močnejša je centralizacija. Tako pojmovana federacija pomeni po
Proudhonu razrešitev večnega problema med svobodo in avtoriteto, ki
jo lahko zagotovi le tak novi družbeni red, v katerem se bodo ljudje
združevali po načelu ..federacije federacij". In P r o u d h o n j e bil neomahljiv v prepričanju, da ,.dvajseto stoletje napoveduje ero federacij".
Z nastopom Mihaila Bakunina ( 1 8 1 4 - 1 8 6 7 ) je anarhizem svojo izključno individualno obarvanost prevesil v kolektivno. Za oznako kolektivističnega anarhizma bi se lahko začasno izposodili opredelitev samega Bakunina: da je kolektivni anarhizem proudhonizem v razvitejši
obliki, prignan do svojega nadaljnjega logičnega zaključka. Bakunin je
zagovarjal tako družbo, ki naj bi jo sestavljale svobodne kmetijske in
industrijske asociacije. Stari liberalni oziroma stirnerjanski tezi, k i j e na
problem svobode gledala izključno skozi očala absolutne samopotrditve
posameznika brez kakršnekoli vmesne družbene inediacije, je postavil
nasproti svojo vizijo človekove osvoboditve s kolektivnim delom in v
družbenih okvirih. Država pa naj bi bila skupaj z drugimi cerkvenimi,
birokratskimi, vojaškimi in ekonomskimi institucijami zapisana usodi
iztrebitve. Zahteval je torej popolno odpravo države - zanj je bila to
samo stranski proizvod religije in znamenje nizke civilizacijske stopnje,
ki je bila sicer zgodovinsko nujno zlo, toda njen propad bodo na enak
način pogojevali zgodovinski razlogi. Država je po Bakuninu ..abstrakcija, ki požira življenja ljudi", pojav, ki se razrašča v totalitarizem države, to je tako silo svetovne kontrarevolucije, ki temelji na ,,velikanskih
proračunih, stalnih armadah in ogromni birokraciji": pošast vsemogočnega državnega razpolaganja z najbolj strašnimi sredstvi, kijih daje na
razpolago m o d e m a centralizacija. Izobraževanje otrok bi bilo prepuščeno družbi, odpraviti bi bilo treba pravico do dedovanja in poroke, lastnina nad produkcijskimi sredstvi pa bi morala preiti na komune in
delavske asociacije.
Reprezentativni sistem je po Bakuninu daleč od tega, da bi lahko
ljudi zaščitil pred kontinuiranimi posegi oblastne aristokracije. Splošna
volilna pravica je le trik, past in varnostni ventil, ki pomagajo zakriti
despotsko moč države, ki temelji na policiji, bankah in armadi. Bakunin
in njegovi simpatizerji so bojkotirali volilne procedure pa tudi volilne
zveze z radikalnimi buržoaznimi strankami, nekakšne ..ljudske fronte":
te slednje predvsem iz bojazni, da bi delavci, potem ko bi bili izvoljeni v
parlament in bi se navadili na buržoazne življenjske pogoje, prenehali
biti delavci in bi se prelevili celo v večje buržuje, kot so to ..klasični
buržuji".

Bakunin je Marxovim teoretičnim in političnim stališčem dodajal
nekaj, česar pri slednjem ni mogoče srečati; in tako stališče je podvrgel
neusmiljeni kritiki. Tako je imel za utopično, da bi mogli vsi delavci
postati intelektualci, ki naj bi obvladali vsa področja znanosti, filozofije
in politike socializma, napovedal pa je, da se bo manjše število intelektualcev polastilo univerzalne diktature kot personificiranega ..glavnega
inženirja" svetovne revolucije, ki naj bi poveljeval vsem odporniškim in
revolucionarnim gibanjem v svetu. ,,Doktrinami" socialisti ciljajo na to.
da bi ljudem nataknili novi jarem, namesto da bi jim pustili, da sami
uničijo državo — država bi na ta način dejansko prišla v roke ,,dobrotnikov, varuhov in učiteljev - voditeljev komunistične partije". V kakršnikoli demokratični obliki bi že prišel ..doktrinami" socializem na
praktično površje, le-to ne bi moglo prikriti bistvenega dejstva, da gre
samo za diktaturo. Tako uničenje države pozna, sodi Bakunin. samo
eno alternativo - „rdečo birokracijo". Bakunin je take misli povzel v
enem samem nedvoumnem stavku; ,.Vzemimo, da bi enega najbolj radikalnih revolucionarjev postavili na čelo vse Rusije in mu dali diktatorsko pooblastilo . . . ne bi minilo leto dni in že bi bil slabši kot sam car."
Bakunin si je vsaj v deklarativnem smislu prizadeval združiti tako
individualistično kot tudi socialistično pozicijo. Družba se lahko
povzdigne na višjo razvojno stopnjo le, če izhaja iz svobodnega posameznika. Posameznik ima do družbe le tiste dolžnosti, ki jih je s svojo
svobodno voljo prenesel nanjo. Vsakemu je treba prepustiti svobodno
odločitev, da se združuje ali ne združuje; če to hoče, mu je treba tudi
pustiti, da „gre in živi v puščavi ali v gozdu med divjimi zvermi". Na
svobodo je gledal kot na absolutno pravico, ki pripada vsakemu človeku, njegovo delovanje ne more biti podvrženo nobenim drugim sankcijam kot tistim, ki jih določa njihova lastna zavest in volja — njegova
prva odgovornost je odgovornost do samega sebe. Svobodo je mogoče
braniti le s svobodo, v nasprotnem primeru se lahko njeni zagovorniki
zapletejo v ..nevarno protislovje". Pa tudi ..nemoralnost" v določeni
družbi je posledica odsotnosti prave svobode; kar pa zadeva zločin, je
Bakunin nanj gledal kot na bolezen, ki zahteva prej ..zdravljenje" kot
pa maščevanje družbe.
Kot ..kolektivni" anarhist seje Bakunin dobro zavedal, d a j e kdo lahko svoboden le, če so tudi drugi svobodni; kajti človek je predvsem
oboje, to je tako ..najbolj individualna kot tudi najbolj družbena izmed
vseh živali". V totalni izolaciji posameznika je videl le znamenje intelektualne, moralne in materialne smrti. Med intelektualci in množičnimi
gibanji obstaja po njegovem tesna dialektična prepletenost; „Vse družbeno življenje je enostavno nadaljevanje vzajemne odvisnosti med posamezniki in množicami. Celo najbolj nadarjeni in najbolj inteligentni

posamezniki . . . so v vsakem posameznem trenutku oboje - zagovorniki in proizvod želja in dejavnosti množic."
Bakuninov koncept revolucije je izhajal iz enako dosledno izpeljanega anarhističnega razumevanja. Socialne revolucije ni mogoče izpeljati
z dekreti ali pa organizirati od zgoraj, lahko je le rezultat intenzivne
spontane in kontinuirane akcije množic. Revolucija se pojavi „tako kot
tat v noči", povzroči jo ..moč dogodkov". Revolucije dolgo tlijo v globinah instinktne zavesti množic, toda potem tudi nenadoma eksplodirajo in to iz navidezno banalnih vzrokov. Še pred svojim dokončnim prehodom na politično filozofijo anarhizma leta 1864 je bil Bakunin vmešan v številne konspiracije in tajne družbe, ki jili je prevevala tipična
blankistična ideja, da mora hoditi akcija manjšine pred prebujanjem
širokih množic. Tako načelo je Bakunin prinesel s seboj v anarhistično
pozicijo; ostal je prepričan, da je zavestna avantgarda nujna: „Če naj
revolucija triumfira nad reakcijo, morata imeti enotnost revolucionarne
misli in akcije organ v samem središču ljudske anarhije, ki je samo življenje in izvor vse revolucionarne energije." Majhna ali večja skupina
ljudi, ki ima eno in isto idejo in skupni namen, lahko sproži ..naravni
učinek na množice": ..deset, dvajset ali trideset ljudi, ki so si v vsem na
jasnem, ki imajo dobro organizacijo, ki vedo kaj hočejo in kam hočejo,
jili z lahkoto potegne za seboj še sto, dvesto, tristo ali celo več". V tej
zvezi se je zdelo Bakuninu potrebno le dobro organizirati in v pravilni
idejni luči usmeriti „generalštabe" voditeljev gibanja množic.
V samoupravljanju je Bakunin videl idejo, ki lahko na široko odpre
perspektive družbenega načrtovanja (planiranja) v svetovnem, obsegu.
Delavske kooperativne asociacije, kot jih imenuje Bakunin. bi sčasoma
lahko prerasle lokalne in celo državne meje in s tem preobrazile celotno
strukturo človeške družbe, ki tako ne bi bila več razdeljena na narode,
marveč na industrijske enote. Rezultat bi bila ..prostrana ekonomska
federacija", na čelu katere bi stala vrhovna skupščina; tu bi bilo mogoče
s pomočjo ,,natančnih in preciznih statističnih podatkov, ki bi pokrivali
ves svet", uravnovešati ponudbo in povpraševanje, prav tako pa bi bilo
mogoče usmerjati in distribuirati industrijsko proizvodnjo med različnimi deželami, tako da bi popolnoma izginile krize, nezaposlenost, stagnacija, gospodarska in kapitalska škoda.
V nasprotju s Proudhonom se je Bakunin zavedal nevarnosti koeksistiranja - privatnega in socialističnega sektorja; opozarjal je na prežečo
nevarnost, da bi kapitalistično okolje okužilo delavske asociacije in bi
se tako znotraj njih pojavil „novi razred izkoriščevalcev dela proletarcev". Prava revolucija je le tista, ki preobrazi privatno lastnino v kolektivno lastnino. V takšni družbeni organizaciji bi bili delavci sami svoji
kolektivni kapitalisti in delodajalci. Le tiste stvari, ki dejansko služijo
samo osebni rabi, bi ostale v privatni lastnini. Bakunin je sodil, da so v
samoupravljanju kali popolne ekonomske osvoboditve delavskili mno-

žic, vendar se te lahko razvijejo samo. če postanejo kapital, industrijska
sredstva, surovine in kapitalska oprema kolektivna lastnina delovnih
asociacij, tako v industrijski kot tudi v poljedelski proizvodnji, in če so
le-te svobodno organizirane in med seboj federirajo.
Sindikalnemu gibanju je Bakunin pripisal izredno pomembno vlogo;
imel g a j e za ,,naravno organizacijo množic" in za „edino resnično učinkovito sredstvo", ki je na razpolago delavcem v njihovem boju zoper
buržoazijo. Sindikalnemu gibanju je pripisoval večjo vlogo v organiziranju delavskih sil kot pa samemu početju ideologov. Federacija delovnih
sindikatov je imela v Bakuninovi zamisli vlogo planske in integrativne
ustanove, ki jo je bilo pogrešati v Proudhonovi ideji samoupravljanja in
je dopuščala, da so posamezne delavske asociacije zasledovale predvsem
svoje egoistične cilje. Asociacije produktivnih delavcev bi se svobodno
povezovale v okviru komun, s čimer bi le-te odvzele državi njeno stoletja trajajočo in monopolno moč nad ,,spontanim življenjem in spontano
aktivnostjo". Komuna je Bakuninu pomenila idealno sredstvo ekspropriacije produkcijskih sredstev v korist samoupravljanja; na čelu komune je bil svet voljenih delegatov z določenimi pozitivnimi mandati, ki bi
jih lahko volilno telo vedno odpoklicalo. Svet komune bi izmed svojih
članov volil izvršni komite za vsako posamezno področje revolucionarnega upravljanja v komuni. Delitev odgovornosti na čimvečje število
ljudi pomeni alternativo predstavniškemu sistemu, v katerem ima majhno število voljenih delegatov monopol nad vsemi funkcijami, medtem
ko ostanejo ljudje popolnoma pasivni.
Med komuno in nacionalnim federalnim organom pa je nujno vzpostaviti nekakšno vmesno telo v obliki province ali regije oziroma svobodne federacije avtonomnih komun. Da ne bi tudi federalizem zdrknil v
egoizem ali izolacijo, je treba koncept svobode nasloniti na načelo solidarnosti, ki pa ne more v ničemer ogroziti absolutno avtonomnega
statusa komun. Vezi, ki jih gradi tako ustvarjena solidarnost, so mnogo
trdnejše od tistih, ki jih vzpostavi aparat prisile in ki ga združuje institut
države.
Omeniti je treba Bakuninove ideje, ki se nanašajo na problem dekolonizacije. Bakunin ni dvomil v to, da se bodo zatirani narodi prebudili
in da ..imperialistična Evropa" ne bo zmogla držati 800 milijonov Azijcev v suženjstvu. Vsakemu narodu je priznaval pravico biti tisto, kar je;
nihče mu nima pravice vsiljevati svojih običajev in navad, jezika, svojega
mnenja ali zakonov. Tudi ni skrival, da „močno simpatizira z vsaka
nacionalno vstajo proti katerikoli obliki zatiranja", posebej pa ga je še
zanimalo vprašanje, v kateri smeri in h kakšnemu družbenemu cilju
pelje vsako posamezno prebujanje malega naroda. Tako kot je Bakunin
verjel v to, da ne more biti resničnega federalizma brez socializma, je
tudi narodnoosvobodilnemu boju postavil kriterij, ki naj bi zadostil

..tako ekonomskim kot tudi političnim interesom množic" in ne le
vzpostavitvi mogočne države. Če pa se tak revolucionarni boj odvija brez
ljudstva in mu stoji na čelu le privilegiran razred, se bo le-ta nujno sprevrgel v ..retrogresivno. uničevalno in kontrarevolucionarno gibanje".
Bilo bi samo obžalovati, če bi dekolonizirane dežele odvrgle s sebe
zunanjega izkoriščevalca samo zato, da bi znova padle v sužnost svojih
notranjih političnih in religioznih gospodarjev. Nacionalno vprašanje je
Bakunin postavljal v drugi plan, kajti dejanska osvoboditev je odvisna
od socialne revolucije, ki se mora nujno zliti v reko svetovne revolucije
- v vedno bolj rastočo federacijo revolucionarnih ljudstev.
Če je Proudhon obogatil anarhistično politično misel z idejami, je
mogoče za Bakunina reči, d a j e bil kasnejšim anarhistom primer anarhistične gorečnosti v akciji. Bakuninu ni mogoče odvzeti (soodgovornosti za prvi veliki razcep v mednarodnem revolucionarnem delavskem
gibanju na anarhistično in komunistično vejo, kakor tudi ne zasluge za
prvo odločilnejše povezovanje ruskega revolucionarnega gibanja z evropskimi revolucionarnimi tokovi. Toda od Bakunina izhaja tudi prepričanje, ki so ga pozneje gojili tako mnogi anarhisti kot tudi drugi revolucionarji - o vrlini nasilja zaradi nasilja samega, in čvrsto zaupanje v tehniko terorizma. Bakuninovo osebnost je dobro označil njegov prijatelj in
kritik Visarion Belinski: ,,Čudovit človek, globokoumni, preprost in
levji značaj — tega pri njem ni mogoče zanikati. Toda njegove zahteve,
njegova otroškost, njegovo bahaštvo, njegova brezvestnost - vse to
naredi prijateljstvo z njim nemogoče. On ljubi ideje in ne ljudi. Hoče
dominirati s svojo osebnostjo in ne z ljubeznijo." V tem smislu bi bilo
mogoče pritrditi Francu Venturi, d a j e Bakunin bolj uspel v ustvarjanju
revolucionarne miselnosti kot pa revolucionarne organizacije. Enako pa
velja pritrditi Marxu, da je Bakunin ..človek brez teoretičnega znanja",
kar je tudi sam Bakunin potrdil s svojo nenaklonjenostjo teoretiziranju
in s tem, ko je Marxa obsodil, da „pogublja delavce s tem, ko hoče iz
njih narediti teoretike". Revolucija se po Bakuninu ne dela tako, da
ljudi učiš, temveč tako, da jih pripelješ do upora in revolucije, k i j e že
sama po sebi vzgojna.
Ni mogoče zaobiti še neke specifične Bakuninove vneme, k i j e povezana z njegovo idejo ustanavljanja tajnih revolucionarnih društev po
načelu ,.stroge hierarhije in brezpogojne poslušnosti" in je burila njegovo revolucionarno domišljijo do te mere. d a j e izdajal članske izkaznice
neobstoječih organizacij, na katerih je na primer pisalo: „Nosilec te
izkaznice je pooblaščeni predstavnik Ruske sekcije svetovne revolucionarne zveze štev. 2771." Na koncu njegovega življenja je policija v več
državah začela jemati tako osnovane tajne organizacije enako resno kot
Bakunin sam.

Za razvoj Bakuninove politične misli in še posebej za anarhizem je
pomembno njegovo kratkotrajno prijateljstvo s Sergejem Nečajevim. ki
g a j e Bakunin na začetku občudoval kot enega ..mladih fanatikov, vernikov brez bogov in herojev brez fraz". Vpliv Nečajeva na Bakuninaje
le-tega posebej močno preusmeril v apologijo terorja kot najbolj učinkovitega sredstva, s katerim je mogoče rušiti obstoječe vrednote in moč
države. Nečajev je bil revolucionar samouk, nemočna, osamljena osebnost. oziroma kot ga označuje eden vidnejših analitikov anarhizma
James Joll. ..deloma pozer. deloma fanatik, deloma idealist in deloma
zločinec". Občudoval je dela Filippa Buonarottija, poskus atentata na
Aleksandra 11. leta 1866 in s e j e popolnoma posvetil konspirativnemu
življenju. Skupaj s Petrom Tkačevim sta napisala Program revolucionarne akcije, ki je vseboval tako nekatere Bakuninove ideje kot tudi
Tkačevo idejo neobhodnosti ,.železne" in centralizirane discipline.
V omenjenem delu sta avtorja postavila kategorično vodilo, da morajo
biti revolucionarji vdani le revoluciji, da se morajo tedaj odreči vsakršnemu lastništvu, poklicu pa tudi družinskemu življenju. Tkačevo
razočaranje nad Bakuninovo tezo o revolucionarnem razpoloženju
ruskega kmeta je tega pripeljalo do kritike Bakuninove različice anarhizma. ki da je „hermafrodit" (dvospolnik) med idealom anarhije in idejo
države. Namesto Bakuninovega idejnega sistema je Tkačev predlagal
jakobinski tip partije, ki bi se odlikovala z železno disciplino prekanjene
teroristične taktike.
Ko se je Nečajev v zadnjih letih Bakuninovega življenja srečal z njim,
sta se hitro spoprijateljila in sad tega prijateljstva so nekatera njuna
skupna dela: Revolucionarni katekizem, Princip revolucije in več manifestov. ki jim je bil skupen poziv k brezobzirnemu terorju v boju proti
državi. Roparstvo sta obravnavala kot eno najbolj častnih dejanj življenja ljudstev v Rusiji, kajti ruski ropar d a j e resnični in edini revolucionar. ki ni obremenjen s frazami in retoriko iz knjig. Ljudska revolucija
se tako rodi kot vzajemni učinek upora ropaijev z uporom kmetov.
Revolucionarja mora podnevi in ponoči prevevati samo ena ideja, ideja
neizprosnega uničenja. Bakunin in Nečajev sta za revolucionarno
priznala le eno aktivnost, in sicer uničenje, pri katerem je moč uporabiti najrazličnejša sredstva - od strupa pa vse do noža, vrvi itd. ,.V takšnem boju posvečuje revolucija vsa sredstva enako." V njunih skupnih
spisih je tako zaslediti strastno hvalnico terorju in nasilju zaradi teroija
oziroma nasilja samega, kar pa bi težko našli v drugih Bakuninovih
delih. To seveda samo znova dokazuje, do kakšne stopnje je Bakunin
padel pod vpliv Nečajeva. Teoretična apologija nove politične metode
la propagande par le fait oziroma individualnega terorizma pa je po
zaslugi obeh avtorjev pomenila novo razširitev politične prakse in teorije anarhizma.

Ko se je Nečajev vrnil v Rusijo, je ubil enega od študentov članov
svoje organizacije, od Hercnove hčere je izsiljeval denar, začel pa je
tudi intrigirati proti samemu Bakuninu. Na k o n č u j e Bakunin spregledal
svojo veliko zmoto, predvsem to, da je nasedel sprijenemu in dvomljivemu političnemu špekulantu: „Bili smo bedaki, in kako bi se nam Hercen smejal,.ko bi bil še živ, in kako prav bi imel, ko bi nas ozmerjal.
Toda sedaj se ne da več ničesar narediti. Pogoltnimo grenko pilulo in
bodimo bolj pametni v prihodnje."
Po Bakuninovi smrti leta 1876 so se tudi anarhistične vrste m o č n o
razredčile. Kropotkin, še posebej pa Malatesta in drugi osamljeni anarhistični aktivisti so začeli opozarjati na „čistost" anarhistične doktrine,
ki da je še vse preveč „obarvana z marksizmom". Bolj kot so se anarhisti počutili osamljeni in v manjšini, bolj so se oprijemali skrajnih političnih sredstev. V tem času so anarhisti videli rešitev revolucije v politični taktiki ,.propagande z dejanji". Errico Malatesta in njegov sodelavec Carlo Cafiero sta se nemudoma s še kakšnimi tridesetimi oboroženimi pristaši podala v italijanske planine v okolici pokrajine Benevento.
Skupina je v neki manjši vasi uničila župnijske arhive, razdelila zaplenjeni denar davčnega izterjevalca med reveže ter poskušala uveljaviti
„libertarni komunizem" v skromnem vaškem obsegu. Toda zelo kmalu
se je aktivnost te skupine skorajda brez pravega odpora končala z vdajo policijskim silam. Vredno je omeniti, da s e j e Malatesti in Cafieriju v
tej akciji pridružil tudi ruski revolucionar Sergej Kravčinski. Kasneje
so ga v londonskih revolucionarnih krogih dobro poznali pod imenom
Stepnick; leto dni zatem je na ulicah Petrograda z nožem zabodel
šefa ruske tajne policije, udeležil pa se je tudi vstaje v Bosni proti Turkom. Stepnick je poleg tega znan kot avtor priročnikov za gverilsko
bojevanje in doma izdelana eksplozivna sredstva.
Anarhistična taktika ..propagande z dejanji" tedaj ni bila le nekakšna
ruska posebnost. Leta 1878 je neki mladenič vrgel bombo med parado v
Firencah v čast pravkar umrlega Viktorja Emanuela II.; nihče ni bil
ubit in anarhisti so se javno odrekli, da bi imeli kakršnokoli zvezo z
atentatorjem. Manj kot leto dni pozneje je Giovanni Passante brezuspešno poskušal zabosti novega kralja Umberta I. z nožem, na katerem je
pisalo ,,Živela internacionalna republika!" Toda tudi tokrat ni bilo
mogoče vzpostaviti nobene zveze med atentatorjem in anarhisti iz internacionale. Kmalu zatem je bila vržena bomba na ljudi med neko parado
v čast kraljeve rešitve pred smrtjo, ki mu jo je namenil atentator; bomba je ubila štiri ljudi in deset ranila. Odslej naprej je policija strogo nadzirala gibanje anarhistov, jih aretirala in preganjala. Nekateri vladarji so
tudi sami poskušali atentate izkoristiti za dvig svoje popularnosti, med
njimi kralj Umberto L, ki je po neuspelem atentatu nanj demagoško

izjavil, da so takšne epizode pač del ..poklicnega rizika"; atentatorju je
zamenjal smrtno kazen z zaporom, medtem ko je njegovi materi uredil
dosmrtno pokojnino.
Tudi v Franciji je anarhizem vedno bolj pomenil sinonim za terorizem. Leta 1886 je Charles Gallo vrgel med uslužbence pariške borze
steklenico vitriola in trikrat ustrelil. Nihče ni bil mrtev. Med sojenjem
je vzkliknil: „Živela revolucija! Živel anarhizem! Smrt buržoaznemu
sodstvu! Živel dinamit! Banda idiotov!" Leta 1893 je Auguste Vaillant vrgel z balkona poslanske zbornice bombo, ki pa ni ubila nobenega
poslanca. Vaillant je bil obsojen na smrt in je v zadnjih minutah svojega
življenja še vzkliknil: ,,Vive 1'anarchie! Moja smrt bo maščevana." Prerokba se je izkazala za resnično; leto dni kasneje je štiriindvajsetletni
Italijan Santo Jeronimo Caserio do smrti zabodel predsednika francoske
republike Sadija Carnota, ki je zavrnil pomilostitev Vaillanta. Ko je bil
leta 1886 zaradi neke tatvine aretiran Clement Duval, je pri aretaciji
napadel policaja. Na sojenju se je branil z naslednjimi besedami: „Policaj me je aretiral v imenu zakona, jaz sem ga udaril v imenu svobode."
Na sojenju, branil g a j e Labori, kasnejši Dreyfusov zagovornik, je svoje
rope opravičeval, češ da mu je šlo za redistribucijo bogastva, kajti ,,kadar ti družba ne da pravice do fizičnega obstoja, si jo moraš sam vzeti".
Potem ko je bil obsojen na zaporno kazen, je vzklikal: ,,Živela anarhija!
Živela socialna revolucija! Oh, če bom le zopet prišel na svobodo, vas
bom vse razstrelil!"
Teden dni po izvršitvi smrtne obsodbe nad Vaillantom je Emile
Henry na javnem mestu nastavil bombo, ki je ranila dvajset ljudi (eden
je pozneje poškodbam podlegel) in povzročila večjo materialno škodo.
Ko so ga na sojenju obtoževali, da pobija nedolžne ljudi, je odvrnil: „11
n'y a pas d'innocents." Njegov zagovor pomeni prav gotovo eno najbolj doslednih in paradigmatičnih apologij uporabe nasilnih metod:
,.Prepričan sem, da je obstoječa družbena' organizacija slaba; hotel sem
se boriti proti njej, da bi to pospešilo njen propad. V tak boj me je potegnilo globoko sovraštvo, ki se je vsak dan samo še večalo, ko vidiš v
družbi tisto, kar se ti upira - v družbi, kjer je vse nizkotno, strahopetno, kjer vse pomeni oviro razvoju človeških strasti, plemenitim hotenjem srca, svobodnemu poletu misli . . . Hotel sem pokazati buržoaziji,
da njeno uživanje ne bo več popolno, da bodo njeni nesramni triumfi
moteni, da bo njeno zlato tele s strašnim treskom padlo s svojega piedestala, dokler je ne bo zadnji udarec spravil na tla v blatu in krvi."
Bomba naj bi bila tedaj odgovor na krivice, ki jih povzroča buržoazna družba; anarhisti ne morejo spoštovati človeškega življenja, ker da
ga ne spoštuje buržoazna družba. Kako naj anarhisti, sodi Henry, varujejo življenje buržoaznih žena in otrok, ko pa v buržoazni družbi niso

varovana življenja istih žena in otrok, k i j i h imajo anarhisti radi. ..Ali
niso nedolžne žrtve tudi tisti otroci, ki v siromašnih mestnih četrtih
počasi umirajo od anemije, ker jim doma primanjkuje kruha, ali tiste
žene. ki postajajo vedno bolj blede v naših tovarnah in se izčrpavajo, da
bi zaslužile tisto malo denarja, in so še zadovoljne, če jih beda ne prisili
v prostitucijo . . . Gospodje buržuji bi lahko imeli vsaj toliko poguma,
da bi se strinjali, da so naše represalije popolnoma legitimne!" Emile
Henry je svoje dejanje izrecno povezal z internacionalnim anarhističnim
gibanjem oziroma z njegovimi mučenci: obešenimi anarhisti v Chicagu.
s sekanjem njihovih glav v Nemčiji, zadavljenjem v Jeruzu. streljanjem
v Barceloni, giljotiniranjem v Montbrisonu in Parizu itd. Buržoaziji je
tudi zagotavljal, da ne bo mogla nikoli uničiti anarhizma: ,,Njegove
korenine so preveč globoke: rodil seje v samem srcu korumpirane družbe, ki je v razpadu; anarhizem je nasilna reakcija proti etabliranemu
redu. Anarhizem je izraz egalitarističnih in svobodnjaških aspiracij. ki
rušijo obstoječo avtoriteto; je vsepovsod, zato g a j e nemogoče uničiti.
Končal se bo s tem, ko vas bo dokončal."
Tudi v Združenih državah Amerike so anarhiste vedno bolj imeli
odgovorne za vsakršno teroristično akcijo. Johann Most, po rodu Nemec in najbolj znan anarhistični ..apostol"
izdajal je tudi anarhistični
časopis Freiheit
je oblasti še posebej opozoril nase z brošuro Znanost
o revolucionarnem
vojskovanju (..priročnik za uporabo in pripravo
nitroglicerina, dinamita, strelnega bombaža, eksplozivnega živega srebra. b o m b . vžigalnikov, strupov itd."). Med bolj znanimi anarhisti moramo omeniti še Augusta Spiesa, prav tako urednika znamenitega nemškega anarhističnega časopisa v ZDA z naslovom Arbeiterzeitung,
ki se
ni bal na njegovi prvi strani ob streljanju policije na delavce zapisati:
..Maščevanje! Delovni ljudje! K orožju!" August Spiesje ostal znan še
po svojih dramatičnih besedah: ..Prišel bo čas. ko bo naš molk v grobu
močnejši od glasov, ki jih danes dušite."
V popolnem nasprotju z doktrino glorifikacije terorja, kakor s t a j o
zagovarjala Nečajev in rusko gibanje Narodna volja, je tista ekskluzivno
etično naravnana različica anarhizma, ki jo je zagovarjal Lev Tolstoj
( 1 8 2 9 - 1 9 1 0 ) . Ta je predlagal, naj bi zakon dobrotljivosti oziroma nenasilje postala edina usmerjevalca v človeško utemeljenem družbenem
življenju. Čeprav se ni proglašal za anarhista - če je že nanesla priložnost,
je uporabil izraz ,,krščanski anarhist" - pa je s svojimi kritičnimi stališči do države in lastninskih pravic nedvomno zavzel bolj ali manj tipično anarhistično pozicijo, Svoje zaključke je razvijal iz duha Kristusovega nauka in nuje, ki jo narekuje um. Na državo je gledal kot na obliko
vladavine, za katero stojijo slabiči, ki se naslanjajo na brutalno silo: razbojniki so zanj mnogo manj nevarni za ljudi kot pa dobro organizirana
oblast. Tolstoj se od drugih ateističnih anarhistov razlikuje po tem. da
v religiji ni videl dejavnika, ki pomaga državi zatirati svobodne posamez-

nike. seveda je pa cerkev skupaj z državo in neenakopravno porazdelitvijo lastnine podvrgel ostri kritiki. V nekem eseju je družbene reformiste opozoril še posebej na religiozno osnovo njihovih duhovnih orožij,
za katero je sodil, da predstavlja manjkajoči člen v njihovem razmišljanju. Poleg koncepcije nenasilja se je še posebej zavzel za absolutno
obsodbo vseh vojn - prava alternativa vojnam pa zanj niso mirovne
konference, temveč individualna zavrnitev sodelovanja v vojni mašineriji. Ljudje naj bi bili tedaj po njegovem zvesti krščanski oziroma točneje Sokratovi propoziciji: ,.Še vedno je bolje krivico doživeti, kot pa krivico povzročati." Da bi prišlo do anarhistične družbe, posameznikom
po Tolstojevem mnenju ni treba čakati na ,,revolucijo", marveč jo
morajo začeti živeti. Posebno in distinktivno mesto zavzema v Tolstojevem razmišljanju ideja spolne čistosti, ki bi bila za Stirnerja gotovo
samo oblika samokastracije; pri Tolstoju je bila bolj odgovor na prakso
ponižujoče družbene rabe, na katero je bila spolnost tiste čase obsojena
(spolnost kot moda razvratnošti ali poželjivosti mladih aristokratov po
kmečkih dekletih).
Princ Peter Kropotkin (1842- 1921) je razvil, kot je to sam označil v
svojem znanem prispevku za Encvclopedio Britannico, znanstveno-komunistično smer anarhizma. Prizadeval si je pokazati globoko in logično utemeljeno zvezo med moderno filozofijo naravoslovnih znanosti
in anarhizmom ter na tej predpostavki razviti znanstveno anarhistično
analizo tendenc, ki so že prišle do svojega vidnega družbenega izraza in
ki napovedujejo nadaljnjo smer družbene evolucije. Na anarhistični
komunizem, ki si mora izdelati tudi svojo lastno etično alternativo na
temelju najširšega načela ..vzajemne pomoči", je Kropotkin gledal kot
na edino različico komunizma, ki ima možnost uresničitve v civiliziranih družbah - komunizem in anarhija predstavljata tedaj dva pojma
evolucije, ki drug drugega dopolnjujeta. V komunistični družbi bi se
morale dobrine razdeljevati v skladu s potrebami ljudi in ne na osnovi
njihovega delovnega prispevka. Ljudem bi bilo potrebno zagotoviti tak
življenjski standard, kakršnega so v Kropotkinovem času uživali srednji
sloji, v zamenjavo pa bi ljudje delali pet ur dnevno; luksuzne dobrine bi
ljudem pripadale le, kolikor bi del svojega prostega časa namenili delu
v svobodnih asociacijah, ki so si zastavile najrazličnejše cilje, od izobraževalnih in literarnili pa vse do znanstvenih, umetniških, športnih in
drugih. Tudi ekološka problematika, ki se ji je Kropotkin med prvimi
posvetil, zavzema v njegovem delu vidno mesto.
V svojih Spominih Kropotkin navaja zanimivo podrobnost, ki da ga
je dokončno pripeljala na anarhistično pozicijo. Pri urarjih iz Jure je
med svojim bivanjem v Švici videl, da se medsebojno poznajo, da delajo
v svojih domovih, kjer se lahko tudi svobodno pogovarjajo. Videl je. da
je njihova intelektualna raven mnogo višja od delavcev, ki že od svoje

zgodnje mladosti naprej preživljajo večino časa v tovarnah. Tudi egalitaristični odnosi, neodvisnost in izvirni duh urarjev so ga prevzeli.
Na začetku svoje anarhistične kariere je tudi Kropotkin svoje revolucionarne upe dajal teroristični taktiki. V časopisu Le Revolte, ki g a j e
osnoval leta 1879 v Švici, je stalo zapisano naslednje programsko stališče: ,,Za permanentni upor s pomočjo izgovorjene besede, s pisanjem,
z bodalom, puško, dinamitom . . . Vsako sredstvo, k i j e zunaj okvirov
legalnosti, je za nas dobro." Toda Kropotkina so mnogo izučile izkušnje,
ki si jih je pridobil v anarhističnih političnih skupinah, ko so policijski
agents provocateurs
neredko namenoma ustanavljali „anarhistične"
skupine; taki ,,anarhisti" so uporabljali skrajno „teroristično" retoriko
- v resnici pa je to bila past, v katero so se ujeli neoprezni anarhisti.
Kropotkin je bil skupaj z Erricom Malatesto nemalokrat žrtev takih in
tako insceniranih iger. Znano je celo to, d a j e francoska policija vrsto let
izdajala anarhistični časopis in da je poslala na anarhistično srečanje v
London leta 1881 svoje predstavnike. Tudi italijanska policija je imela
svojčas v Parizu dva nadarjena agenta ..anarhista", znana po imenu Dante in Virgil, ki sta svoje nadrejene obveščala o nakanah posameznih
anarhistov in sta nenavadno dobro obvladala anarhistično politično in
revolucionarno kulturo.
Potem ko je Kropotkin, še predno je zapustil Rusijo in se za stalno
naselil v Angliji, zagovaijal strategijo oboroženih skupin, ki naj bi zanetile revolucijo med kmečkim prebivalstvom, pa je v Angliji kmalu presedlal na stališče, da lahko pisana beseda in propagandno delo več pripomoreta k revoluciji kot pa teroristična bomba ali bodalo atentatorja.
Kropotkin je bil nenaklonjen „nečajevizmu" in sploh kakršnemukoli
terorju, vendar je priznaval izjemne situacije, v katerih je nasilje upravičljivo, to je v revoluciji. Ko so leta 1905 prispele do njega novice o
revoluciji v Rusiji, se je na primer začel vaditi v streljanju s puško. V
vrsti člankov iz leta 1890 je od vsakega pravega revolucionarja zahteval,
da je z ljudstvom in med njim, ne pa da deluje izolirano. Prav tako je
posvaril pred .,iluzijo, da je mogoče poraziti koalicijo izkoriščevalcev z
nekaj kilogrami eksploziva". Kot alternativo je raje predlagal množično
sindikalno gibanje, ki naj bi zajelo „milijone proletarcev". D a j e bil tak
preobrat Kropotkina k anarhistični politični filozofiji nenasilja tudi
bistvena poteza njegove osebnosti, potijuje zapis danskega kritika Georga Brandesa: ,,Redkokdaj je mogoče srečati revolucionarja, ki bi bil
bolj plemenit in nežen . . . Nikoli ni bil maščevalec, temveč je ostal vedno mučenec. Ne zahteva od drugih, da se žrtvujejo; sam se žrtvuje."
Kadar je Kropotkin meril na terorizem, je imel v mislih v prvi vrsti
tisti usodnejši terorizem, ki je „vedno metoda oblasti". Pojem r e v o l u cionarna oblast" se mu je zato zdel vedno protisloven, kajti revolucija
mora predvsem oblast odpraviti. Enako kritično stališče je imel do ma-

ščevanja, toda ni pozabil dodati, da je tudi maščevanje človeška lastnost, ki je ni mogoče izluščiti iz upravičenih uporov zatiranih; pravzaprav pa je zase in za druge, ki niso občutili trpljenja, tako kot ga občutijo delavci, sodil, da ne morejo biti sodniki dejanj tistih, ki živijo v
samem ..središču pekla".
Vse do konca svojega življenja je ostal zvest načelu nasprotovanja
državi. Na slavnostnih večerjah angleške kraljevske geografske družbe je
na primer dosledno zavračal, da bi pil na zdravje kraljici; ko se je leta
1917 vrnil v Rusijo, je zavrnil ponujeno mesto v začasni vladi, in potem
ko so boljševiki zavzeli oblast, je zavrnil ponudbo Lunačarskega, da bi
vlada subvencionirala ponovno izdajo njegovih del. V brošuri z naslovom Država je pokazal na dvojno represivno vlogo države, prvič v obliki
njene postavljenosti nad družbo in drugič v obliki teritorialne koncentracije in koncentracije mnogih, če že ne vseh funkcij družbenega življenja v rokah manjšega števila ljudi. Sodil je, da so ljudje živeli tisoče
let v družbi, preden so sploh spoznali državo. V Evropi se je po njegovem država pojavila šele v 16. stoletju, ko so se v njenem pojavu združile tri sestavine: vojskovodja, rimski sodnik in duhovnik.
Pohodi v Sibirijo so Kropotkina pripeljali do prepričanja, da lahko
ljudje več in bolje delajo, če sodelujejo na enakopravni in svobodni podlagi. Za razliko od llobbesa je sodil, da pri primitivnih plemenih, torej v
„preddružbenem stanju", urejajo socialno življenje običaji in instinkti,
ne da bi bili zato potrebni še zakoni in oblast. V takšnih primitivnih
družbah ne pravladuje ,,boj vseh proti vsem", temveč kooperacija in
vzajemna pomoč. Na Kropotkinovo gledanje je vplivala Darvvinova evolucijska teorija. Svoje glavno in najbolj obsežno teoretično delo Vzajemna pomoč je napisal kot kritiko Huxleyeve razlage Darvvinove teorije.
Huxley je namreč gledal na življenje s stališča golega boja za obstanek,
medtem ko je Kropotkin za zakon narave proglasil ravno zakon kooperacije in vzajemne pomoči. Kropotkin je imel nenehno pred očmi Darwinov primer slepega pelikana, ki ga njegovi tovariši oskrbujejo z
ribami.
Človek je za Kropotkina že po svojem izvoru socialno in nedolžno
bitje. Njegovi instinkti kooperacije so se v zgodovini že neštetokrat potrdili. bodisi v primitivni skupnosti, v grški mestni skupnosti - polisu, bodisi v srednjeveški mestni skupnosti. Šele kasnejša čezmerna obtežitev
družbe z institucionalno mašinerijo (od zakonov do države), korupcija
in pripravljenost ljudi, da oddajo svoje naravne pravice in moč predstavniškim telesom, so pripeljali do sedanjega družbenega stanja. Prvobitne
instinkte je po Kropotkinu mogoče znova obuditi k življenju na dva
načina, in sicer z ustreznimi sredstvi ekonomske organizacije, ki temelji
na kooperativni podlagi, in z novim pristopom k moralnim sistemom, ki
bi morali izvirati iz načela „vzajemne pomoči". Kropotkin je del svoje

razlage močno naslonil na moralno filozofijo tedaj mladega francoskega
filozofa M. Guyauja, k i j e avtor dela Esquissc d 'une morale sans obligation nisanetion. V njem zagovarja načelo, da so lahko motivi človekove
akcije v njem samem, kar je na kratko izrazil z naslednjima dvema stavkoma: ..Je puis done je dois" in ,,Tisti, ki ne deluje tako. kot misli,
misli nepopolno".
Za dosego ,,anarhističnega komunizma" je nujno z revolucijo totalno
reorganizirati družbo. Nujnost revolucije izhaja iz dejstva, „ d a j e v družbi vse povezano in d a j e zatorej nemogoče kaj reformirati, ne da bi se s
tem načela celotna struktura". „Tisti trenutek, ko udariš po privatni
lastnini, eni od njenih pojavnih oblik — zemlji ali industriji, boš prisiljen udariti tudi po vseh drugih." Enako neobhodno je potrebno izvesti
razlastitev, na katero pa je treba gledati le kot na sredstvo, ki služi
temeljnejšemu cilju — družbenemu napredku.
Ko se je po februarski revoluciji leta 1917 Kropotkin vrnil v Rusijo,
se je nemudoma angažiral v obrambi boljševiškega režima pred številnimi napadi v tujini, obenem pa je protestiral zoper to, d a j e novi režim
prepovedal izhajanje neboljševiških časopisov, in proti tu in tam izvajani praksi jemanja talcev. Nekaj pred svojo smrtjo je izdal še Poslanico
delavcem Zahoda, v kateri je z obžalovanjem obsodil nastajanje ,,močne
birokracije": ..Zdi se mi, da seje ta poskus zgraditi komunistično republiko na podlagi močne centralizirane države in pod železnim zakonom
diktature ene partije končal s strašnim in popolnim polomom. Rusija
nas uči, kako ne uvajati komunizma." Stotisočglava množica, kolikor je
štela skoraj dva kilometra dolga procesija po moskovskih ulicah leta
1921, ko je Kropotkin umrl, je bila zadnja velika javna demonstracija
anarhistične ideje v Rusiji. Med mnogimi zastavami so se poleg rdečih
vile tudi črne, na katerih je bila z rdečimi črkami izzivalno izpisana
dosledno anarhistična misel: ..Tam, kjer vlada avtoriteta, ni mogoče
govoriti o svobodi."

III. Nadaljevanje a n a r h i s t i č n e ideje
Naraščajoče revolucionarno razpoloženje v Združenih državah Amerike leta 1919 je bilo med razlogi, da so ameriške oblasti posegle po drastičnih sredstvih v boju proti ..komunistični" in ..anarhistični" nevarnosti.
Enima Goldman ( 1 8 6 9 - 1 9 4 0 ) in Aiexander Berkman ( 1 8 7 0 - 1 9 3 6 ) sta
bila tako med prvimi izgnana iz ZDA v Rusijo, kjer so ruski boljševiki in
anarhisti oba toplo sprejeli. Oba sta bila zelo znani osebnosti v mednarodnem revolucionarnem in še posebej anarhističnem gibanju. Enima Goldman je medtem že več kot trideset let propagirala anarhistične ideje in
prakticiranje svobodne ljubezni. Po vseh ZDA je predavala o temah, ki so

segale od Ibsena pa do kontracepcije in homoseksualnosti, medtem pa
je tudi urejala anarhistično revijo Mati zemlja (Mother Earth). Oblasti so
jo velikokrat zaplenile, še posebej pa jih je skrbela njena kampanja proti
naboru med 1. svetovno vojno. Berkman je bil njen tesni prijatelj in
sodelavec, ki je bil enako strasten borec za stvar anarhizma, za resničnost in pravičnost. Ko je leta 1916 med parado v San Franciscu eksplodirala bomba, sta Berkman in Enima Goldman takoj zaslutila, da bo
obdolžitev kot ponavadi zopet padla na anarhiste. Nista se motila, policija je aretirala oba sindikalna voditelja, brez uspeha pa je ostal poskus
policije, da bi obdolžila tudi Berkmana. Ta je organiziral kampanjo v
podporo obeh delavskih voditeljev, ki je dobila nepričakovan odmev:
nova boljševiška vlada je zagrozila, da bo aretirala ameriškega diplomatskega predstavnika v Rusiji, če ameriške oblasti ne oprostijo obeh delavskih voditeljev.
Čeprav sta Goldmanova in Berkman že prej imela določene zadržke
do boljševikov, sta med svojim bivanjem v Rusiji svoje nezaupanje do
njih še poglobila. Zaradi svojih kritičnih pomislekov sta imela kmalu
opravka s tajno policijo. Odnosi z oblastjo so se še bolj zaostrili, ko je
Berkman zavrnil, da bi prevedel Leninovo Državo in revolucijo, z izgovorom, da se z delom ne strinja. Oba je močno prizadelo, da so bili
mnogi anarhisti zaprti in da jim ni bila omogočena udeležba na Kropotkinovemu pogrebu, pa čeprav je Lenin v osebnem razgovoru Enimi
Goldman zatrdil, da ni v zaporu noben anarhist, ki je to samo po svojih idejah. Vrhunec pa so zaostreni odnosi dosegli, ko je boljševiška
vlada v krvi zatrla upor kronstadtskih mornarjev, med katerimi ni manjkalo anarhističnih inspiracij, čeprav tudi ni mogoče trditi, da so upor
zanetili anarhisti. Toda v programu, ki so ga izdali uporniški mornarji,
je stala tudi naslednja zahteva: ..Svoboda govora in tiska za delavce in
kmete, za anarhiste in leve socialistične partije."
Konec leta 1921 sta se Enima Goldman in Alexander Berkman
razočarana dokončno odločila zapustiti Rusijo. Za nekaj časa sta se
nastanila v Nemčiji in nato v Franciji. Berkman je še naprej pisal za
anarhistično in sindikalno gibanje, enako Enima Goldman, ki se je
pozneje še m o č n o angažirala na strani republikanske Španije.
Med plejado anarhističnih mislecev in aktivistov ni mogoče zaobiti Italijana Errica Malateste ( 1 8 5 0 - 1 9 3 2 ) , kije bil aktiven v sedemdesetih letih
prejšnjega, pa vse do dvajsetih let tega stoletja. Kropotkinovo idejoskupne
lastnine je združeval z marksistično predpostavko o nujnosti organizirane politične moči delavskega razreda. Močno je simpatiziral z italijanskim anarhosindikalističnim gibanjem, ki je imelo večji vpliv med
gradbenimi, železniškimi in železarskimi delavci v severnih mestih, po
vojni pa se je vključil v agitiranje za delavsko zasedbo in upravljanje
tovarn. Istočasno pa je nenehoma opozarjal na nevarnost birokratizaci-

je sindikalnih voditeljev. Pripadal je tistim anarhistom, ki so na začetku
pozdravili boljševike, že novembra leta 1921 pa so jih razglasili za največjega sovražnika revolucije.
Preden se je Trocki lahko pohvalil, da je k o n č n o „sovjetski oblasti
uspelo z železno metlo pomesti z anarhizmom v Rusiji", je moralo preteči nekaj let, v katerih je anarhistično gibanje v pooktobrski Rusiji
doživelo svoj vrhunec in padec . . . Prvo vidnejšo in ,.konstruktivno"
revolucionarno vlogo so ruski anarhistični revolucionarji imeli že v revoluciji leta 1905. Pravzaprav se je ravno v eni od majhnih skupin med
splošno stavko v tovarnah Petrograda, kjer je izstopal ruski anarhist
Volin (V. M. Eicheubaum) ( 1 8 8 2 - 1 9 4 5 ) na pobudo samih delavcev pojavila prvič ideja sovjetov. Trocki. k i j e postal nekaj mesecev pozneje predsednik petersburškega sovjeta.je tisti čas opisal z naslednjimi besedami:
..Dejavnost sovjeta je bila v bistvu organizacija anarhije. Njegov obstoj in
njegov nadaljnji razvoj sta bila v znamenju konsolidacije anarhije."
Februarska revolucija leta 1917 je pripeljala do tega, da so delavci na
svojo iniciativo zasedli tovarne in oživeli delo sovjetov ter s tem presenetili celo poklicne revolucionarje. Lenin je sam priznal, da so bili delavci
in kmetje ..stokrat bolj na levi kot boljševiki"; manjkale pa so jim revolucionarne izkušnje in ideološka priprava, kar jim je lahko dala le boljševiška partija, ki je kljub maloštevilnosti razpolagala z revolucionarno
ideologijo in čvrsto organizacijsko strukturo. Boljševiška partija je imela
na razpolago prvorazredne kadre in kadar so bili v akciji, so delovali „s
polno vnemo, uničujoče in silovito", kot je moral priznati Volin.
V prvih dneh oktobrske revolucije so anarhisti videli veliko priložnost za svojo vlogo. Prvi kongres tovarniških svetov v oktobru je predlagal ..kontrolo nad proizvodnjo in to, da kontrolne komisije ne bi bile
le enostavna preiskovalna telesa, temveč . . . od tistega trenutka naprej
celice prihodnosti, ki se pripravljajo na prenos proizvodnje v roke delavcev". Enako spodbudno pa je bilo za mnoge anarhiste geslo „vsa oblast
sovjetoni". Na tretjem kongresu sovjetov v začetku leta 1917 je Lenin
izjavil, da so ..sedaj anarhistične ideje dobile življenjsko obliko". Sedmi
partijski kongres pa se je še istega leta zavzel za podružbljanje proizvodnje preko ustreznih delavskih organizacij od sindikatov do tovarniških
komitejev, za enake plače, za sodelovanje vseli članov sovjetov v upravljanju države, za postopno odpravo države in denarja itd. Na sindikalnem kongresu (1918) je Lenin opredelil tovarne predvsem kot samoupravne komune proizvajalcev in potrošnikov". Za razpoloženje anarhistov v tem času do vseh omenjenih ukrepov je morda značilno hitro
navrženo mnenje anarho-sindikalista Maxinioffa. češ „da so se boljševiki
odrekli ne le teoriji postopnega odmiranja države, temveč marksistični
ideologiji na sploh". Skratka, da ,.so postali neke vrste anarhisti".

Vendar je v politični praksi sovjetskega revolucionarnega življenja
začelo prihajati do vedno večjih konfliktov, najprej na lokalni ravni,
kjer boljševiški voditelji posameznim anarhističnim voditeljem niso
mogli dovoliti, da bi se šli ,.svojo" politiko. Alexander Berkman s i j e
zapomnil, da mu je ob neki priložnosti, ko sta se pogovarjala o takih
konfliktih, Lenin dejal, „da si v sedanjih razmerah ni mogoče dovoliti
luksuza svobode". Med anarhisti so se začele pojavljati prve kategorične
obsodbe ..vodilne vloge" partije. V o l i n j i h j e teoretično formuliral takole: „Ključna ideja anarhizma je preprosta: nobena partija ali politična
in ideološka skupina, tudi če to iskreno želi, ne bo nikoli osvobodila
delavskih množic, če se bo postavila nadnje ali zunaj njih zato, da bi
jim ,vladala' ali jih vodila. Resnično emancipacijo lahko prinese le neposredna akcija . . . prizadetih, delavcev samih, z njihovimi lastnimi razrednimi organizacijami (proizvodnimi sindikati, delavskimi komiteji,
kooperanti itd.) in ne pod zastavo katerekoli politične partije ali ideološkega telesa. Njihova emancipacija mora sloneti na konkretni dejavnosti in samoupravljanju, pri čemer jim lahko revolucionarji pomagajo,
da delajo med množicami, ne pa da jih nadzorujejo in so nad njimi . . . "
Volin pa ni ostal le pri bolj ali manj kategoričnih teoretičnih sodbah,
temveč je začel v svojem glasilu Golos Truda konec leta 1917 in v začetku leta 1918 objavljati tudi ostrejše politične besede: ..Potem ko bodo
enkrat konsolidirali in legalizirali svojo oblast, bodo boljševiki - ki so
socialisti, politiki in oboževalci države, to je centralistični in avtoritativni ljudje akcije - začeli urejati življenje države in ljudstva z vladnimi
in diktatorskimi sredstvi, ki jih bodo vsiljevali centri . . . Sovjeti bodo
postopoma postali enostavni izvršni organi volje centralne vlade . . .
Vzpostavljen bo avtoritarni politični državni aparat, ki bo deloval od
zgoraj in si bo prizadeval poteptati vse z železno pestjo . . . Gorje tistim,
ki se ne bodo razumeli s centralno avtoriteto."
Državljanska vojna, tuje intervencije, dezorganizacija transporta, pomanjkanje strokovnjakov in mnogi drugi težki problemi, pred katerimi
se je znašla nova sovjetska oblast, so le-to pripeljali do sprejetja mnogih
izrednih ukrepov, centralizacije in politike ,,trde roke". Organi delavskega samoupravljanja so se morali v takih razmerah vedno bolj uklanjati
centralnim avtoritetam in državi: njihove funkcije so se omejile na urejanje pretežno administrativnih zadev in na tista področja, ki so se nanašala na manj pomembne zadeve ah čisto izvrševanje direktiv iz centra.
Anarhisti na te sprejete ukrepe niso gledali kot na rezultat objektivnih
oziroma od revolucije neodvisnih zunanjih vzrokov. Po njihovem prepričanju je šlo izključno za radikalizacijo interne logike avtoritativnih
idej boljševizma in za posledice čezmerno centralizirane in zbirokratizirane politične volje. Volin je bil celo mišljenja, da sta prav nesposobnost
države in njena želja po usmerjanju in kontroli vsega onemogočili reog-

ganiziranje ekonomskega življenja dežele ter povzročili paralizo industrije in neuspehe v kmetijstvu.
Do konca leta 1921 so boljševiki uspeli z bolj ali manj nasilnimi
ukrepi zatreti anarhistično gibanje v Rusiji, k i j e štelo nekaj tisoč aktivistov, v glavnem v mestih, vendar je bilo razen propagandnih vezi brez
kakršnekoli čvrste organizacijske povezave. Ni mogoče zanemariti tistega večjega števila anarhistov, ki so se podredili zakonom .,zgodovinske
nujnosti" oziroma cilju dokončanja državljanske vojne inuničenjakontrarevolucije. Večje težave so imele sovjetske oblasti z uporniškim kmetom
Nestorjem Mahnojem ( 1 8 8 9 - 1 9 3 5 ) , ki sije v Ukrajini utrdil m o č n o ruralno anarhistično organizacijo tako v ekonomskem kot v vojaškem pogledu. Takoj po oktobrski revoluciji je Malino v Ukrajini organiziral učinkovite gverilske sile, ki so se borile s kontrarevolucionarno marionetno vlado
Ukrajine. Dal je vedeti, d a j e njegova vojska, ki je nosila črne zastave,
zvesta stvari anarhizma. V mestih, ki jih je osvobodila vojska Nestorja
Malinoja, so običajno nalepili plakate, na katerih so bile zapisane naslednje tipično anarhistične misli: „Svoboda delavcey in kmetov je njihova
last in je ni mogoče z ničimer omejiti. Na delavcih in kmetih samih je,
da delujejo, da se sami organizirajo, da se med seboj dogovarjajo o vseh
vidikih svojega življenja, tako kot jim to ustreza in kot si to želijo . . .
Mahnojevci ne morejo dati drugega kot pomoč in nasvet . . . V nobenem primeru pa ne morejo, niti tega ne želijo, vladati."
Kljub pomembnim zmagani Mahnojeve vojske proti beli kontrarevoluciji. pa je boljševike začela vedno bolj skrbeti njegova politika pozivanja
delavcev, kmetov in vojakov iz Rdeče armade na anarhistične kongrese,
saj bi utegnila razrušiti nujno potrebno enotnost v boju za učvrstitev
revolucije. Posamezni .,mahnojevci" pa so pozivali delavce v Rusiji, naj
..kategorično in do konca nasprotujejo kakršnikoli obliki sodelovanja s
sovjeti, ki so postali čista politična telesa, organizirana na avtoritarni,
centralizirani in etatistični osnovi". Mahnojeve lastne napake, predvsem
pa njegova vidna teoretična in politična nedovršenost kakor tudi
dovolj vidni nemoralni stil zasebnega življenja, so ga vse bolj onemogočali med svojimi lastnimi ljudmi. Leta 1921 je Rdeči armadi uspelo
d o k o n č n o zlomiti odpor ,,mahnovščine" v Ukrajini, sam Malino pa se je
zatekel v Romunijo in kasneje v Francijo, kjer je tudi umrl.
Italijanski anarhisti so tako kot ruski na začetku s simpatijami
spremljali revolucionarne dogodke v Rusiji. V tem pogledu je bilo značilno stališče enega bolj znanih anarhistov, k i j e v članku z nedvoumnim
naslovom „Avto-demokracija" pozdravil boljševiški režim „kot najbolj
praktični eksperiment v integralni demokraciji na najširši osnovi" in kot
„antitezo centraliziranega državnega socializma". Skupino okoli tednika
L 'Ordine Nuovo, ki g a j e urejal levi socialist Antonio Gramsci, so podpirali mnogi anarhisti, še posebej pa anarho-sindikalistični aktivisti med

kovinarji. Ordine Nuovo je v tem času zagovarjal tovarniške svete kot
,,organe, ki ustrezajo prihodnosti komunističnega upravljanja tako v
vsaki posamezni tovarni kot tudi v družbi nasploh". Zanimivo pa je. da
so anarhisti hitro začeli opozarjati na nevarnost, da bi tovarniški sveti
degenerirali v organe razredne kolaboracije. Anarhisti so tudi z naklonjenostjo gledali na Gramscijevo kritiko Angela Tosca, ki je zagovarjal
togo koncepcijo ,,diktature proletariata", po kateri bi bili tovarniški
sveti samo organ transmisije komunistične partije, in ki je Gramscijevo
v tem pogledu bolj elastično, ..organsko" stališče proglasil za ,,proudhonistično".
Toda že okrog leta 1920 so se italijanski anarhisti začeli obračati
od boljševiškega pojmovanja delavskega samoupravljanja, ki d a j e , kot je
to izrazil eden njihovih voditeljev Maurizio Garino. le ..podlaga nove
države, k i j e neizbežno centralizirana in avtoritarna".
Tudi vplivni Malatesta je svoje anarhistične sodruge posvaril, da seje
ruska revolucija sprevrgla v revolucijo, ki služi le še interesom ene partije oziroma voditeljem te partije, in da bodo ista sredstva, s katerimi
boljše viki branijo revolucijo (kazni, izvršni organi in oborožene sile), že
takoj naslednji trenutek uporabljena, tokrat v rokah novih diktatorjev,
proti delavcem samim. Malatesta je še napovedoval, da bodo revolucionarni kadri, posebej je omenil Lenina in Trockega, med prvimi žrtvami svojih lastnih metod. Na kongresu italijanske anarhistične zveze leta 1921
so anarhisti za vedno potegnili črto med sabo in boljševiki: ruski vladi
so odrekli sleherno pravico predstavljati oktobrsko revolucijo in jo razglasili za ,,glavnega sovražnika revolucije".
V Španiji je anarhizem zavzel takšen vpliv kot nikjer drugje v svetu;
špansko revolucionarno politično življenje je zaznamoval za skorajda
celih sedemdeset let. V devetnajstem stoletju je imel veliko odziva in
pristašev med kmeti v Valenciji, Kataloniji in Andaluziji, prav tako pa
tudi med delavci v mestih. Težko je pojasniti prave družbene razloge za
ta pojav, morda je še najbližja objektivnemu odgovoru tista razlaga
pojava anarhizma, ki le-tega pojasnjuje z dejstvom, da so se v Španiji v
devetnajstem stoletju razklenili fevdalni družbeni odnosi, ne da bi mesto fevdalizma tudi takoj zavzela moderna industrijska in finančna organizacija. Špansko podeželje je ponujalo mnogo ,.revolucionarnega" gradiva, tako kot na primer na Siciliji, so tudi v Andaluzijskem družbenem
življenju roparji zavzemali pomembno družbeno mesto - mnogi med
njimi so postali legendarne osebnosti s tem, ko so se borili proti osrednji
oblasti, plenili bogataše in razdeljevali naropano ubožnim.
Anarhistična doktrina je tako samo racionalizirala tisto, kar je kmet
dolgo čutil, da ga duši: veleposestnik, država in cerkev. Že leta 1844 je
morala španska vlada ustanoviti posebne vojaške enote (Guardia Civil)
za zatiranje roparjev. Med prvimi in bolj znanimi anarhisti izstopata

Fermin Salhocheo in Anselmo Lorenzo, ki ju je odlikovala preprostost
in zmernost. Še posebej za andaluzijske anarhiste je veljalo, da so se
vzdrževali kajenja, hazardnih iger in pitja, posebno stroga moralna merila so imeli za spolno življenje in nikoli niso izgovorili besede bog. Prvi je
ostal v celibatu, drugi pa se ni hotel nikoli poročiti, čeprav je bil vseskozi s svojo ,,companero".
Anarhosindikalistična usmeritev je bila dominantna v sindikalnem
organiziranju, tako da so tudi ob nastanku Confederacion Nacional de
Trabajo (CNT) leta 1911 v Barceloni v njenem vodstvu prevladovali
anarhisti. Španski anarhosindikalisti so za svoj vzor jemali francoske
anarhiste, sami pa so se ponujali za zgled anarhistom v Južni Ameriki.
Anarhosindikalisti so poleg značilnih anarhističnih idej prevzeli še politično strategijo generalne stavke.
Tako kot druge anarhiste v s v e t u j e tudi španske oktobrska revolucija popolnoma prevzela. Na madridskem kongresu CNT je bila sprejeta
resolucija, ki je oktobrsko revolucijo imenovala ,,epopejo ruskega ljudstva, k i j e naelektrila svetovni proletariat". CNT seje pridružila komunistični internacionali z besedami ..tako, kot se lepotica preda moškemu,
ki ga ljubi". Lep primer navdušenja do oktobrske revolucije je pokazal
eden vodilnih španskih anarhistov Salvador Cordon, k i j e celo spremenil
svoj priimek v Kordonjev.
Toda že na drugem kongresu tretje internacionale leta 1920 v Moskvi
je delegat španskega anarhosindikalizma imel pomisleke na besedilo
dokumentov, ki so vključevali izraze „zavzetje politične oblasti", d i k tatura proletariata", ter se zavzel za organsko razumevanje razmerja
med komunističnimi partijami in sindikati in ne za mehanično podreditev boja sindikatov interesom in pragmatičnim ciljem komunističnih
partij. Angel Pestana je ob diskusijah o načrtovani rdeči sindikalni internacionali, ki naj bi bila gola transmisija komunistične internacionale,
podal anarhistično stališče do revolucije, po katerem ..revolucija ni in
ne more biti delo partije. Največ, kar lahko partija naredi, je to, da
povzroči coup d'etat. Coup d'etat pa ni revolucija." Pestana je preživel
več mesecev v Moskvi in ko se je globoko razočaran vrnil v Španijo, ni
imel poguma, da bi svoje gledanje na rusko revolucijo prenesel španskim
tovarišem; zdelo se mu je, da bi to bilo enako dejanju ,.umora", če bi
razbil upe, ki jih je oktobrska revolucija zbudila med španskim delavstvom in še posebej med španskimi anarhisti. Prvi, k i j e začel razkrivati
španskim anarhistom drugačno dimenzijo gledanja na oktobrsko revolucijo, je bil francoski anarhist Gaston Leval. Leta 1922 seje CNT odločila izstopiti iz rdeče sindikalne internacionale. Toda tudi anarhiste so
začeli zapuščati tisti, ki jih je razočaralo njihovo spremenjeno stališče
do oktobrske revolucije. Med njimi sta bila Joaquin Maurin in Andres
Nin, ki sta ustanovila komunistično partijo Španije. Maurin je v nekem

propagandnem članku kmalu za tem napovedal vojno do zadnjega diha
svojim bivšim anarhističnim tovarišem, prav tako pa so iz nasprotnega
tabora prihajale enake grožnje - znanilke kasnejših tragičnih spremljevalcev španske revolucije.
Vse tja do prvih španskih revolucionarnih dogodkov so anarhisti živeli pod znamenjem, kot se je izrazil znani anarhist Jose Peirats, ,,obsesije
z revolucionarno konstrukcijo", iz katere seje porodilo več ^konstruktivnih" idej. Na prvem mestu gre omeniti idejo neposredne vaške demokracije; na njenem čelu bi stal svet komune, ki bi ga izvolili na generalni
skupščini vseh prebivalcev, komuna pa bi se sestajala vedno takrat,
kadar bi to zahtevali člani njenega sveta ali na neposredno zahtevo prebivalcev. Odgovorne funkcije ne bi smele imeti nikakršnega izvršnega ali
birokratskega pridiha. Avtonomija komun bi morala biti dosledno spoštovana, vendar ne tudi za ceno solidarnosti s provincionalnimi in regionalnimi federacijami komun. Aktivni delavci bi dobivali produkcijske
karte, na katerih bi bilo zabeleženo opravljeno delo, ki bi se ga dalo
zamenjati za ustrezne materialne dobrine, medtem ko bi neaktivni člani
prejemali le običajne potrošniške karte. Vsem ljudem bi moral biti zagotovljen dostop do znanosti, umetnosti in raziskovanja; s tem ko bi bili
vsi obenem fizični delavci in intelektualci, bi odpadla tudi delitevljudi na
fizične in umske delavce. Poseben status bi morale komune nakloniti naturistom, skratka ljudem, ki se ne morejo prilagoditi razmeram industrializirane družbe. Taki družbi je tuja kakršnakoli kazenska politika, sprejema le metode zdravljenja in prevzgoje ljudi v primerih, ko je narušena
njihova harmonija, bodisi v odnosu do družbe, bodisi v odnosu do države. V razmerah seksualne svobode bi tudi morale odpasti skrajnosti,
povezane s problemom erotičnih strasti.
Eden najuglednejših anarhistov in voditeljev španske revolucije Diego
Abad de Santillan je idejo svobodne komune obrazložil takole: „Naš
ideal je komuna, ki je združena, federirana in integrirana v totalno ekonomijo dežele in tudi drugih dežel v revoluciji." Ker so zemlja, tovarne,
rudniki in transportna sredstva rezultat dela, je nujno, da so vsem na
razpolago. Prav tako je sodil, da je „socializirana ekonomija, ki je
usmerjana in načrtovana, imperativna nuja, ki ustreza težnjam razvoja
modernega ekonomskega sveta". Z natančno organizacijo ekonomskega
sveta bi se bilo mogoče izogniti krizam in večjim pomanjkljivostim,
kajti statistika bi omogočala natančen pregled in kontrolo nad ekonomskim življenjem. ,,Policaji ne bi bili več potrebni, ko bi najvišja avtoriteta temeljila le na podatkih in na statistiki." Santillan je imel nenehno
pred očmi po eni strani nevarnost, da bi se v revolucijo prikradla država
in birokratski aparat, po drugi strani pa seje zavedal, da zmagovita revolucija ne more čez noč preskočiti prehodnih ekonomskih oblik oziroma
tistega, kar so po njegovem imeli klasiki marksizma za „ekonomske

zakone". Tako npr. v nasprotju s skrajnimi anarhisti ni menil, d a j e treba takoj odpraviti bančni in monetarni sistem, temveč da ju je treba
preobraziti in začasno uporabljati, da bi se pripravil prostor prihodnji
novi ekonomski obliki. Španski anarhisti se tako niso znašli nepripravljeni na revolucijo.
Zmaga ljudske fronte na volitvah leta 1936 je nenadoma sprostila
najširše družbene energije: kmetje so nehali plačevati davek veleposestnikom, poljedelski delavci so kolektivizirali ali zasedli zemljo in jo začeli obdelovati, po vaseh so odpravljali režimske organe in začeli ustanavljati nove na načelu samouprave, železničarji so začeli stavkati in postavili zahtevo po nacionalizaciji železnic, v Madridu so gradbeni delavci, v
Barceloni pa industrijski delavci in delavci v javnih službah zahtevali
popolni delavski nadzor itd. Na prvi pogled se je vsepovsod, kjer je
prišlo do revolucionarnih situacij, zdelo, kot da so država, policija, armija in administracija popolnoma izgubili svoj raison d'etre. Ljudem p a s e
je zdelo pomembno delati revolucijo tudi v ,,majhnih" stvareh, tako so
se npr. odpovedali pitju črne kave in videli v tem sestavni del moralnega
napredovanja.
George Orvvell. k i j e sodeloval kot prostovoljec v mednarodni brigadi
v Španiji, je v Poklonu Kataloniji zapisal naslednje vtise o Barceloni:
..Praktično vsako poslopje, ne glede na velikost, so zavzeli delavci in ga
okrasili z rdečimi ali črnimi zastavami anarhistov . . . Cerkve so tu in
tam skupine delavcev popolnoma razdejale. Na vsaki trgovini in restavraciji visijo napisi, ki pravijo, da so le-te kolektivizirane . . . Napitnine so
z zakonom prepovedane . . . Predvsem pa vlada vsepovsod vera v revolucijo in prihodnost, občutek, da s e j e nenadoma pojavilo obdobje enakosti in svobode. Ljudje se poskušajo obnašati kot človeška bitja in ne kot
kolesje v kapitalističnem stroju. V brivnicah so viseli anarhistični razglasi (brivci so bili po večini anarhističnega prepričanja), ki so slovesno
naznanjali, da brivci niso več sužnji. Na ulicah je bilo videti barvne plakate, ki so pozivali prostitutke, naj to prenehajo biti . . . "
V Kataloniji se je velika večina (več kot 90 odstotkov) poljedelskih
delavcev odločila pridružiti poljedelskim kolektivom, v okviru katerih
so na generalni skupščini, katere člani so bili vsi delavci, izvolili upravni
odbor, ki je bil zadolžen za ekonomsko upravljanje. Vsi člani upravnega
odbora, z izjemo sekretarja, so še naprej opravljali fizična dela, delavci
pa so bili razdeljeni na skupine, ki so štele po 10 ali več članov in vsaka
med njimi je izbrala delegata, ki se je vsak večer udeleževal sestankov
upravnega odbora. V zvezi z lokalnimi zadevami je komuna velikokrat
sklicevala vse prebivalce na sestanke generalne skupščine, kjer so poročali in se dogovarjali o tekočih dejavnostih. Razen osebne lastnine in
poleg tega še osebnih prihrankov, domačih živali, ohišnice ipd., je vse
drugo bilo v skupni lasti. Plačilo je večinoma temeljilo na potrebah dru-

Zine; delovni člani družine so dobivali dnevno plačo v obliki posebej
označene pezete, ki s o j o lahko zamenjali za potrošniško blago v komunalnih trgovinah. Najemnina, elektrika, zdravniška pomoč in oskrba,
izobraževanje, zdravila, pomoč starim ljudem in podobno je bilo brezplačno. Otroci so bili dolžni obiskovati šolo vse do 14. leta in prepovedano jim je bilo fizično delo.
Samoupravljanje v komunalnem okviru se je raztezalo na področje
širših, tj. kantonalnih ali regionalnih federacij komun in to brez kakršnihkoli vmesnih organov posredovanja, se pravi neposredno. Seveda bi
bilo napačno gledati na te procese kot da so zgolj delo anarhistov: za
njimi so stali tudi mnogi, kot so temu rekli anarhisti. ..anarhisti, ne da
bi za to vedeli", drugi aktivisti komunističnega, socialdemokratskega in
katoliškega prepričanja. Kmalu so se pokazali ekonomski in kulturni
rezultati samoupravljanja v poljedelskih kolektivih. Med prve je štelo
širjenje obdelanih površin, racionalnejša uporaba človeške, živalske in
mehanske energije, med druge pa širjenje pismene kulture in izobraževalne dejavnosti, gledališke in filmske predstave po vaseh itd. Lord
Brockway. član angleške neodvisne laburistične stranke, je po obisku
nekaterih kolektivov poročal: ..Življenjska moč kmetov, njihov entuziazem in način, kako prispevajo k skupnemu naporu, ter ponos, ki ga pri
tem kažejo, vse to je vredno samo občudovanja."
Do podobnih spodbud samoupravnega povezovanja je prišlo tudi v
industriji, še posebej v Kataloniji, na najbolj industrializiranem področju Španije. Leta 1936 so na tovarnah v Barceloni cele štiri mesece vihrale rdeče in črne zastave sindikalne organizacije CNT, upravljali pa so
jih revolucionarni delavski komiteji, ne da bi bili pri tem odvisni od pomoči ah vmešavanja države. Istega leta je sindikalna konferenca, k i j e
zastopala šesto tisoč delavcev, v Barceloni sprejela zahtevo po podružbljanju industrije, ki j o je katalonska vlada tudi takoj institucionalizirala. Poleg samoupravnega principa pa je bil postavljen še vedno institut državne kontrole. Tovarne, ki so bile organizirane po načelu samoupravljanja. je vodil prav tako kot poljedelske kolektive upravni odbor.
Ta je štel pet do petnajst članov, ki so jih iz različnih panog imenovali
delavci na svojih zasedanjih generalne skupščine. Njihov mandat je trajal dve leti, s tem da se jih je vsako leto izmenjala polovica. Upravni
odbor je imenoval menežerja. ki so mu delegirali večino ali samo del
njegovih pooblastil. Za večje tovarne je vlada določila še svojega nadzornika v upravnem odboru. V tem primeru samoupravljanje ni bilo dosledno izpeljano, temveč je šlo bolj za „skupno" upravljanje tovarniških
..oblasti" z vladnimi. Delavci so na generalni skupščini ali pa na zasedanju generalnega sveta določene industrijske veje lahko odpoklical! kateregakoli člana upravnega odbora. V tistih podjetjih, ki so še ostala v
privatnih rokah, so delavci izvolili delavski odbor, ki je nadziral proiz-

vodni proces in pogoje dela, in sicer v ..tesnem sodelovanju z delodajalcem".
Peirats in drugi so na področju delavskega samoupravljanja kmalu
začeli opozaijati na bolj ali manj prikrite težnje „po buržoaznem
kooperativizmu" oziroma neke vrste lokalnem egoizmu, ki se je kazal
najpogosteje v tem, da s e j e vsaka posamezna produkcijska enota ukvarjala sama s seboj in samo v okviru svojih lastnih interesov. Tako je bila
še naprej omogočena stara delitev na „bogate" in ,.revne" kolektive
(velike in majhne plače, veliko in malo surovin itd.). Tako kot pri samoupravljanju v poljedelstvu so se tudi v industrijski samoupravi pokazali
dobri proizvodni rezultati. Socializirana industrija s e j e še posebej dobro
obnesla v boju proti fašizmu, s tem ko je močno pospešila vojaške dobave republikanski vojski. Občudovanja vredno je bilo delovanje mestnih
javnih služb pod samoupravljanjem.
Nekateri pomembni družbeni sektorji pa so ostali zunaj dometa:
banke so bile v državnih rokah, kreditna politika in zunanja trgovina pa
v privatnih. CNT sije znotraj ljudske fronte prizadevala formirati ,.konfederalno banko", ki naj bi se v finančnem pogledu povezala s samoupravljanjem. Toda v vedno bolj zaostrenih razmerah državljanske vojne
in prodiranja frankistične kontrarevolucije so se take ideje zdele vedno
bolj „utopične", m o č n o pa so se začeli rahljati tudi odnosi med samimi
zavezniki, še posebej med monarhisti in komunisti, ki so skupaj z liberalnimi buržoaznimi krogi sodelovali v isti vladi. Dolgotrajna anarhistična opozaijanja ljudstva pred „prevarantsko" politiko in primarnostjo
„ekonomike" so morala zato tudi med političnimi partnerji ljudske
fronte prinesti dovolj huda protislovja. Po njihovem mnenju bi tedaj že
sama ekonomska ekspropriacija pripeljala do ,,likvidacije buržoazne
države". S tem ko so anarhisti prišli v vlado, najprej v Kataloniji in
potem tudi v Madridu, je njihovo podcenjevanje politike sprožilo določeno nelagodje, ki pa so ga opravičevali z zgodovinsko nujnostjo „enotne f r o n t e " (do tega spoznanja se ruski anarhisti niso povzpeli!) pred
nevarnostjo kontrarevolucije. Seveda ni med anarhisti manjkalo mnenj,
ki so sodelovanje anarhistične večine v vladi proglasili za enostavni
,,flirt politikov z razrednim sovražnikom".
Vredno bi bilo sistematično raziskati implikacije Stalinovega vmešavanja v notranjepolitična ravnotežja med posameznimi političnimi silnicami španske revolucije. Stalin prav gotovo ni zavzemal do španskih
anarhistov drugačnega stališča od tistega, ki ga je imel do ruskih, da ne
omenjamo še posebej njegovih „simpatij" do idej socializma, v katerem
bi imela država kaj malo opravka, in njegovih siceršnjih mednarodnih
„kalkulacij" in državnih interesov, ki se niso vedno ujemali z interesi
Sovjetske zveze. Prav gotovo so tudi ti politični razlogi metali senco na
notranjepolitično dialektiko zaostrovanja političnih bojev med politi-

enimi partnerji španske revolucije, ko je bila le-ta dvakratno obkoljena:
od notranje ..frankistične" reakcije in zunanjega fašističnega intervencionizma.
Anarhisti so imeli španskega ministra za kmetijstvo Vincenta Uribeja za ..stalinista", ki je resda oktobra leta 1936 legaliziral nekatere
ruralne kolektivizacije, v resnici pa da vendarle ni bil naklonjen ..kolektivističnemu d u h u " in si je na vsak način prizadeval demoralizirati
kmečki živelj v podružbljenih kolektivih. Njegovo ministrstvo je namreč
priznavalo samo tiste kolektivizacije, ki so pristale na izredno strogo in
komplicirano pravno proceduro. Tistim, ki seji niso uklonili, so zapadle
vse pravice in so jih lahko postavili izven zakona, oziroma točneje, njihova lastnina je lahko ponovno prišla v privatne roke. Anarhiste so še
posebno vznemirile obljube komunističnega ministra Uribeja leta 1936
manjšim zasebnim lastnikom zemlje, da jim bosta komunistična partija
in vlada dala na razpolago orožje in uvožena gnojila, ki jih je že prej
zavrnil podružbljenim kmetijskim gospodarstvom. Uribe je skupaj s
svojimi partijskimi tovariši in ministrom za gospodarstvo Katalonije
Juanom Comorero osnoval nekakšno (za anarhiste vsekakor reakcionarno) zvezo manjših in srednjih veleposestnikov ter trgovcev, k i j e kmalu
zatem dobila pravico prevzeti nabavo prehrane za Barcelono, s čimer je
ta prešla iz sindikatov na zasebne trgovce.
Na začetku leta 1937 so se v Kataloniji močno zaostrili odnosi med
anarhisti in komunistično PSUC (Partida socialista unificado da Cataluna) zaradi vprašanj, povezanih z racionalizacijo prehrane v Barceloni.
Socialisti so namreč odpravili racioniranje in komiteje, ki so jih postavili na noge anarhisti. V Aragonu pa so se anarhistični oboroženi oddelki pritoževali, da zaradi diskriminacije anarhistov ne dobivajo dovolj
orožja in municije, in so zahtevali odstop svojih ministrov v vladi. Ko so
republikanci vztrajali na združitvi vseh policijskih enot in ukinitvi revolucionarnih straž, so anarhistični člani Catalan Generalitat tudi dejansko odstopili, vendar je kasneje v imenu solidarnosti v ljudski fornti
prišlo do preklica odstopa.
Še posebej težak je bil položaj aprila 1937 v Barceloni, kjer so skrajni
anarhisti postali brezobzirno kritični tako do svojih lastnih voditeljev
kot tudi do socialistov in komunistov. V Kataloniji je anarhistični časopis Solidaridad Obrera odkrito napadel komuniste, hkrati pa so začeli
na svojo roko ukrepati skrajneži na obeh straneh: najprej je bil ubit
komunistični mladinski voditelj, dva dni pozneje pa so našli ubite tri
anarhiste, vključno z županom obmejnega mesta Puigcerde, ki sije prizadeval spraviti obmejno stražo pod anarhistični nadzor. Za prvi maj, ki
naj bi bil tradicionalni praznik solidarnosti delavskega razreda proti
skupnemu zatiralcu, so se morale vse prizadete strani v imenu ,.miru"
odločiti proti kakršnimkoli manifestacijam ali demonstracijam. Danes je
na razpolago že veliko dokazov, ki govorijo v prid domnevi, da so posa-

mezne ,,incidente" režirali Francovi agenti, da bi tako do konca sprli
rivalske politične organizacije španskega delavskega razreda in liberalne
buržoazije.
Ob enem večjih porazov španskih republikanskih enot maja leta
1937 se je koalicijska vlada odločila v imenu ..centralizacije" ukiniti
samoupravo v kmetijskih organizacijah v pokrajini Aragon. Takoj zatem
je motorizirana divizija generala Listerja šla v spremstvu tankov v akcijo
proti kolektivom. Te so razpustili, v mnogih primerih pa so tudi aretirali
njihove bolj odgovorne osebnosti. Po nekaterih podatkih je bilo v teh
akcijah okoli trideset odstotkov kmetijskih kolektivov popolnoma uničenih. Podobne vojaške akcije so bile izvedene še v Levantu, Castilji in
v obeh pokrajinah Huesca in Teruel. V partijskem tisku so padale obtožbe ..zločinov prisilne kolektivizacije". Prihajale so tako z ene kot druge
strani; anarhisti so govorili o ..agresiji" nad Aragonom. medtem ko je
komunistična stran bolj ali manj glasno obtoževala pokole, ki da so jih
izvršile trupe anarhista Durrutija v Aragonu in anarhistična milica v
Madridu na poti na fronto.
Anarhistični viri so nadalje obtoževali, da so oficirji Listerjeve divizije s pištolami grozili aragonskim kmetom, naj podpišejo lastništvo nad
,,osvobojeno" zemljo. k.o pa so Listerjeve enote odšle, so se začele
znova vzpostavljati kmetijske zadruge, čeprav ne več v istem obsegu in
z isto močjo kot prej. Toda tudi v komunistični partiji je bilo čutiti, da
so vojaški posegi v Aragonu demoralizirali borce na aragonski fronti;
ogrožena je bila žetev zaradi pomanjkanja delovne sile in sploh življenje
ruralnega gospodarstva, še posebej nevaren pa se ji je začel dozdevati
nenaden vzpon srednjega razreda zemljiških posestnikov.
Podobne obtožbe so anarhisti uperili na ..vladno birokracijo" in
..avtoritarne socialiste", ki da sabotirajo samoupravljanje v industriji.
Republikanska osrednja vlada ni odobrila posojil katalonski samoupravni industriji navzlic temu, d a j e anarhistični minister za gospodarstvo v
katalonski vladi Fabregas ponudil milijon pezet za varščino. ,,Stalinistič n i " minister za gospodarstvo Comorera je zaustavil dotok surovin v
samoupravne tovarne, ki jih je preusmeril v privatni sektor, republikanske uniforme pa d a j e raje uvažal iz tujine, kot da bi jih naročal od katalonske tekstilne industrije, itd.
V imenu kritične vojne situacije in že omenjene potrebe po ..centralizaciji" je centralna vlada vedno bolj posegala z dekreti v samoupravno
konstituirane kolektive, dokler ni bilo samoupravljanje popolnoma
odpravljeno. V tovarne so vse bolj pogosto prihajali ..inšpektorji" in
..direktorji", kadri centralne vlade, v glavnem na novo sprejeti člani
komunistične partije, kar je po prepričanju anarhistov samo še bolj
demoraliziralo španski delavski razred. Enima Goldman si ni mogla kaj.
da ne bi leta 1938 takole izrazila pohvalo anarhističnemu samoupravneLV1II

mu eksperimentu: ..Kolektivizacija zemlje in industrije žarita kot največji dosežek kateregakoli revolucionarnega obdobja. Tudi če bi Franco
zmagal in bi bili anarhisti pokončani, bo ideja, ki s o j o splavili, živela še
naprej."

IV. S o o č e n j e nekaterih teoretskih a r g u m e n t o v med
a n a r h i z m o m in k l a s i č n i m m a r k s i z m o m
Klasična marksistična misel — tu mislimo predvsem na Marxa, Engelsa in Lenina - se je bolj kot le mimogrede na substancialno teoretični
in kritični način soočala z anarhističnim naukom o družbi in revoluciji.
Na anarhizem tedaj ni gledala kot na slučajen družbeni pojav, ki vznikne le v „zmotnih glavah", temveč je zgodovinsko konkretno analizirala
njegov družbeni temelj, to je njegov pravi in najbolj bistveni izvir, čeprav
ne tudi edini. Zdi se. da postklasična marksistična misel ni vedno znala
obvladati te velike teoretične dediščine in je bila zato nemalokrat obsojena na teoretično zamudništvo ali, kar zadeva problem anarhizma, na
ovinkasto pot, preden je zmogla do konca identificirati njegov pravi
racionalni in eksistencialni temelj. Tak primer je morebiti znana obsodba anarhistov, ki jo je izrekel Trocki: ..Ste bedni, izolirani posamezniki:
ste propadli. Vaša vloga je odigrana. Pojdite tja, kamor spadate, to je na
smetišče zgodovine."
Treba pa je reči. da na sodobne manifestacije anarhizma ni mogoče
gledati vedno in natančno iz iste idejno-družbene razdalje, ker se v zgodovinskem toku epreminjata oba, tako ,,opazovalec" kakor tudi ..opazovani" objekt. Marksizmu tudi ni tuja trditev, d a j e poleg zgodovinskega opazovanja totalne družbe tudi sam podvržen kriteriju zgodovinskosti. Zgodovinskosti (historičnosti) pa ne smemo zamenjati s historicizmom, ki potegne s seboj relativizacijo vsega spoznanega v družbi in ki
tedaj na pretekla dmžboslovna spoznanja ne gleda kot na zgodovinske
,,konstante", temveč le kot na vedno preseženi teoretični kontinuum.
Na koncu našega pregleda razvoja anarhistične družbene misli bomo
poskušali razviti nekatere, po našem mnenju, najbolj bistvene teoretične
,,konstante" klasičnih marksističnih spoznanj, ki zadevajo vprašanje
anarhizma (in terorizma). Glede na prostor, ki nam je v tej publikaciji
odmerjen, se bomo omejili na identifikacijo predvsem tistih klasičnih
zastavitev, ki ponujajo možnost problematizacije anarhističnih prvin
družboslovnega mišljenja danes in tukaj ter marksistično nadaljevanje
kritične analize tega teoretičnega, čeprav ne samo teoretičnega fenomena.
Marx in Engels sta se z anarhizmom soočila vsaj v treh njegovih klasičnih različicah: s Stirneijevo, s Proudhonovo in z Bakuninovo. V

prvem spoprijemu, se pravi s Stirnerjem, bi z nekoliko poenostavitve
lahko rekli, da so prevladovali ..filozofski" razlogi, čeprav pa so že tukaj kritične implikacije zadevale zanemarjeno praktično-politično
oziroma organizacijsko plat v anarhizmu, k i j e potem prišla bolj v ospredje v spopadu s Proudhonom, predvsem pa v številnih spopadih s filozofijo, politično in praktično politično dejavnostjo Mihaila Bakunina.
Marx in Engels sta se v Nemški ideologiji (1845) in v substancialno
zasnovani kritični analizi med drugimi še posebej posvetila Stirnerjevim
idejam. Toda že na začetku je treba opozoriti na \larxovo in Engelsovo
metodološko omejitev idej — in ta mora veljati tudi za njihovo kritiko da same ,,ideje sploh ne morejo ničesar izpeljati"; največ, kar zmorejo,
je to, da lahko pripeljejo le ,,čez ideje starega sveta,", ne pa tudi ,,čez
staro stanje sveta". Že v Sveti družini (1844) pa sta Marx in Engels
postavila naslednji pomembni pogoj za ..izpeljavo idej" in sicer ,,ljudi,
ki zmorejo praktično silo".
Poleg te omejenosti sta klasika marksizma v Stirneijevi absolutizaciji
„samonajdenja individua" videla tudi tisto bistveno omejenost, ki abstrahira vprašanje o „fizični in socialni spremembi, ki se dogaja z individui in spočenja spremenjeno zavest". Stirner se sploh ne dokoplje do
socialne sinteze in vidi na primer v proletarcu le individua in za trenutek celo samo ..posamezne kričače", ki ne zmorejo kolektivnega dejanja. S skrajno subjektivizacijo glagola „imeti" Stirner ne more prepoznati vsakokratnega specifičnega razmerja ..privatne lastnine do produkcije", kjer bi mu le-to kazalo „imeti kot zemljiški posestnik, imeti kot
rentnik, kot trgovec, kot tovarnar, kot delavec" itd.
Anarhistična filozofska izpostavitev posameznikov pozablja na materialno podlago njihovega življenja, na tiste ..dejanske razmere, kijih ne
omogoča državna oblast, temveč ravno obratno, ki pomagajo ustvarjati
oblast, državo itd. Individui tedaj stopajo v medsebojne odnose in še
posebej v vsak posamezni zgodovinski tip takih družbenih odnosov le v
odvisnosti od dane ,,razvojne stopnje svojih produktivnih sil in potreb".
Marx in Engels sta celotno Stirnerjevo miselno konstrukcijo označila za
idealistično; tako, ki še od daleč ne zadeva bistva zakonitosti družbenega razvoja. Nasproti Stirnerjevemu gledanju sta postavila svoje diametralno nasprotno stališče, da se lahko posameznik polno razvija in uživa
največjo možno stopnjo svobode le v skupnosti z drugimi posamezniki.
Po klasičnem marksističnem gledanju se država lahko odpravi le potem,
ko se odpravijo razredi — toda le-te mora Stirner še prej sploh „priznati". Stirnerjeva anarhistična filozofska izhodišča si pravzaprav sama
blokirajo pot k dejanski in družbeno optimalni osvoboditvi posameznika.
Na eno glavnih Proudhonovih del z naslovom Sistem
ekonomskih
protislovij ali filozofija bede (1846) je Marx odgovoril z Bedo filozofije
(1847). Marx je pozneje v pismu J. P. Schvveitzerju leta 1865 še enkrat
povzel svoje stališče do Proudhonove teoretične pozicije. Glavni Marx-

ov očitek je letel na to, da Proudhon ni prodrl v skrivnost metode znanstvene dialektike in se je tako ustavil pri rezultatih, kakršne je pač mogoče pričakovati od iluzij spekulativne filozofije; nadalje, da je podvrgel kritiki Proudhonove „čenče o ekonomskih kategorijah kot o večnih
idejah", ki bi jih ta moral jemati kot teoretske izraze zgodovinskih produkcijskih odnosov, ki ustrezajo določeni razvojni stopnji materialne
produkcije". Marx je menil, d a j e deloma tudi sam sokrivec, ,,ker je med
njunim osebnim stikom v Parizu leta 1844 navduševal Proudhona za
Hegla, ki pa ga ta zaradi svojega neznanja nemškega jezika ni mogel
nikoli prav doštudirati, kaj šele dojeti. Proudhon po Marxovem mnenju
ni uspel kot človek znanosti, čeprav si je to postavil za cilj. namreč
dvigniti se nad buržuje in proletarce. Ostal je v bistvu ..malomeščan, ki
ga nenehoma zanaša sem in tja med kapitalom in delom, med politično
ekonomijo in komunizmom".
Podcenjevanje političnega in absolutizacija ekonomskega momenta
sta naletela pri Marxu na kritični odziv. Proudhon namreč ni bil naklonjen političnemu združevanju in političnim oblikam boja delavskega
razreda, z utemeljitvijo, da združevanje ovira redni razvoj industrije,
preprečuje izpolnjevanje naročil, moti trgovino in pospešuje samo prodiranje strojev, s čimer da postaja odveč delavčevo delo in kar vpliva na
nižje mezde. Marx je nasprotno tako s politične kot z ekonomske strani pokazal na navzdržnost koeksistranja ,,doseženih produktivnih moči" z ,,obstoječimi družbenimi razmerji". Proudhonu ne pride na misel,
da se od vseh produkcijskih instrumentov največja produktivna moč
nahaja prav v revolucionarnem razredu.
Marx je moral v Bedi filozofije odgovoriti tudi na Proudhonovo in
sploh značilno anarhistično bojazen, da bi lahko politično organiziranje (tudi) novega razreda pripeljalo samo do novega razrednega gospostva oziroma do nove odtujene politične moči. Taki bojazni Marx nasprotuje z razlago, da končna osvoboditev delavskega razreda predpostavlja odpravo vseh razredov in s tem tudi njihovih antagonizmov, s
čimer bo politična moč izgubila svoj pravi razlog obstoja. Politična
moč ni nič drugega kot ravno ..uradni povzetek antagonizma v občanski družbi". Boj med proletariatom in buržoazijo je razredni boj. ki kot
tak neizbežno vodi k revolucionarni razrešitvi; anarhiste tedaj ne bi smelo presenečati, če se takšna nič kaj neprotislovna ali nenasilna družbena
situacija končuje s prav tako ..brutalnim protislovjem" kot bistvenim
elementom ..končne rešitve". Zgodovinsko prenagljeno je nenazadnje
Proudhonovo odpovedovanje politični revoluciji, ki bo spremljevalec
sleherne družbene evolucije vse dotlej, dokler bodo obstajali razredi in
s tem razredna nasprotja. V nasprotju s Proudhonovim imperativom
pravičnosti kot ekvilibriuma antagonizmov, je Marx tedaj predlagal
revolucijo kot odpravo antagonizmov oziroma odpravo njihovega
temeljnega vira.

Takšno idejno-družheno vrednotenje rezultatov Proudhonovih prizadevanj v Bedi filozofije sta Marx in Engels pozneje ponovila tudi v Komunističnem
manifestu, kjer sta Proudhona uvrstila v inačico ..konservativnega ali buržoaznega socializma", za katero je značilno dvoje:
prvič, ,.hočejo obstoječo družbo, odštevši elemente, ki jo revolucionirajo in razkrajajo", v končni posledici jih zanima le družba z ..buržoazijo brez proletariata", in drugič, praktični vidik, ki je v tem, da se skuša
..delavskemu razredu priskutiti vsako revolucionarno gibanje, dopovedujoč, da mu ne more biti v prid ta ah ona politična sprememba, temveč le sprememba materialnih življenjskih razmer" - s to spremembo
pa taki ..socialisti" še zdaleč ne mislijo na revolucionarno odpravo meščanskih produkcijskih razmer, temveč le na administrativne izboljšave,
ki buržoaziji pomagajo zmanjšati stroške vladanja.
Marx pa ni podcenjeval Proudhonovih poskusov, ki jih je imel kljub
povedanemu za ,,epohalne, če ne po novi vsebini, pa vsaj po novem in
drznem načinu, da vse pove". Tudi Proudhonov stil se je Marxu zdel
izredna pridobitev, k i j e avtoiju omogočala, d a j e ,,samostojen celo tam.
kjer ponavlja le staro". Že za Proudhonov spis Kaj je lastnina? je Marx
sodil, da je sem in tja globoko in uporniško čustvo proti nesramnosti
dejanskega stanja in da nosi s seboj določeno ..revolucionarno resnobo". Pravega odgovora na vprašanje, ki si g a j e Proudhon zastavil z omenjenim spisom, pa v njem ni mogoče najti, saj je bolj nekakšen ,.sramotilni spis", temveč šele v Filozofiji bede, kjer se Proudhon poskusi v
,,analizi sodobne politične ekonomije".
Z istega zornega kota, čeprav ožje, seje h kritiki Proudhona in njegovih nadaljevalcev povrnil tudi Engels v eseju z naslovom O avtoriteti
(1873), kjer so ga vznemirila pavšalna zanikovanja ..načela avtoritete".
Engelsu se je zato zdelo nujno potrebno vrednostno rehabilitirati to
načelo, ki mu je pomenilo po eni strani ..nadrejanje tuje volje naši
volji", po drugi strani pa to, da „predpostavlja avtoriteta podrejanje".
Ravno v imenu odprave avtoritete v prihodnosti se mu je zdelo, da si
avtoritete, kljub njenemu slabemu zvenu in neugodnostim, kijih sproža,
ni mogoče kar tako in poljubno odmisliti. Nobena organizacija na primer ni mogoča brez avtoritete - organizacija, razumljena v najširšem
pomenu te besede, pa ni nič drugega kot ,,prepletenost med seboj odvisnih procesov" oziroma - v dveh besedah - ..kombinirana dejavnost".
Avtoriteta je predvsem relacionalni pojem (ni absolutno dobre ali absolutno slabe avtoritete, kot tudi ni absolutno dobre ah absolutno slabe
avtonomije), ki je podvržen „spreminjanju v različnih fazah družbenega
razvoja".
Engels je bil pripravljen soglašati s prepričanjem anarhističnih kritikov avtoritete samo do tiste kritične točke, po kateri naj bi ,.socialna
organizacija prihodnosti dopuščala avtoriteto le v mejah, ki jih neogibno določajo produkcijski odnosi". Skupna točka z marksizmom bi
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lahko bila vzpostavljena v primeru, če bi se ..antiavtoritarci" omejili le
na kritiko politične avtoritete, proti državi". Socialisti so si enotni, da
bosta država in politična avtoriteta izginili s prihodnjo socialno revolucijo, se pravi, ,,da bodo javne funkcije izgubile svoj politični značaj in se
spremenile v navadne upravne funkcije, ki bodo varovale resnične družbene interese". Engels se sploh ne more strinjati z anarhistično zahtevo,
,,da se avtoritarna politična država na mah odpravi, še preden so
odpravljeni družbeni odnosi, ki s o j o ustvarili". Engels s tem meri na to,
da je lahko tudi odprava sedanje avtoritete revolucionarno dejanje in
kot tako tudi samo do neke mere avtoriteta, ki pa ne misli to tudi za
vedno ostati. Anarhisti, ki jim gre vsaj v besedah za revolucijo, pozabljajo. d a j e ravno revolucija ..najbolj avtoritarna stvar na svetu".
Med bolj znanimi Engelsovimi kritičnimi spoprijemi s Proudhonom
in proudhonizmom omenimo še njegov članek O stanovanjskem vprašanju (1869- 1876), v katerem je Proudhona in proudhonizem uvrstil
med tiste nosilce „praktičnih predlogov, kako naj se odpravijo vsa socialna zla", ki so se pojavljali že v času, „ko je bilo proletarsko gibanje še
v svoji otroški dobi". Engels je videl alternativo ..nepraktičnim", „za
vse primere uporabnim praktičnim rešitvam", v ..pravilnem spoznavanju
kapitalističnega načina produkcije z vseh njegovih različnih strani".
V Marxovi in Engelsovi kritiki Stirnerjain Proudhona beseda anarhizem sploh ni bila uporabljena; anarhizem je postal eksplicitni objekt
njunega kritičnega soočenja šele v spopadu z idejami in političnim delovanjem Mihaila Bakunina. Okvir teh spopadov je nudila Prva internacionala, k i j e na svojem haaškem kongresu leta 1872 sprejela sklep o izključitvi Mihaila Bakunina iz njenih vrst. Marxa in Engelsa ter še štiri druge
njene člane je zadolžila, da pripravijo argumentirano poročilo o dejavnosti Mihaila Bakunina oziroma njegove Alianse socialistične
demokracije. Poročilo, k i j e imelo naslov Komplot proti mednarodnemu
delavskemu združenju (1873). je Bakunina in njegove somišljenike obtožilo,
da ..pod krinko najbolj skrajnega anarhizma svojih napadov ne usmerjajo proti obstoječim vladam, temveč proti revolucionarjem, ki se ne podrejajo ortodoksiji Alianse in njenemu vodstvu". Bakuninu pa ni šlo pravzaprav za nič drugega kot za to, da se s svojim sektaškim programom
vtihotapi v Internacionalo, se polasti njenega vodstva ter jo na koncu
dezorganizira. Voditelja Prve internacionale je še posebej skrbelo to, da
uporabljata Bakunin in njegova Aliansa „v njenem imenu podle zločine,
tolovajstvo in en umor, za kar vladni in buržoazni tisk dolžita naše združenje". Bakuninova družba seje odkrito razglašala za novo družbo Jezusovo, ki da ima pravico in dolžnost uporabiti vsa mogoča jezuitska sredstva za dosego svojih ciljev. Internacionala pa je bila celo prej kot buržoazija njena prava tarča napadov. Edino pravo zdravilo proti tajni in
skrivnostni družbi, ki s e j e zapisala intrigantskemu delovanju, je komisi-

ja Internacionale videla v ..najpopolnejši" javnosti, kajti šele razkritje
njihovih ..skrivnosti" jo naredi neučinkovito.
..Jezuit revolucije"
Mihail Bakunin se je samo navidezno bojeval
proti centralizaciji države, proti ,,avtoritatizmu in centralizaciji nemških
komunistov", v resnici pa so njegove zahteve po ,,avtonomiji sekcij",
,,svobodni federaciji avtonomnih skupin" in podobno narekovali povsem osebni interesi za razbitje Internacionale, ne njeno mesto pa bi
potem stopila tajna, hierarhična in avtokratska Aliansa. Ko bi si Aliansa
preuredila Internacionalo po svoje, niso bili sestavljalci poročila prav
nič v dvomili, da bi takšna politična organizacija daleč prekosila teokratično državo jezuitov, ki je obstajala na ozemlju današnjega Paragvaja v
16. in 17. stoletju. Vsa praktična dejavnost tako Nečajeva kot Bakunina
podpira takšna sklepanja. Iz njunega ..programa" je mogoče izluščiti
kot ..bistveno" predvsem naslednje:
1. Iz dvomljivi]] političnih in moralnih ravnanj ,,deklasirancev iz
višjih družbenih slojev" se kujejo ,,hvala in ultrarevolucionarne vrline".
2. S skrivnostno posvetitvijo se loči od množic načrtno izbrana
manjšina delavcev, k i j e potem pritegnjena v ,,goljufivo intrigantsko igro
tajne vlade".
3. Vsa propaganda sestoji iz zapeljevanja mladine z lažmi o silni razširjenosti in moči tajne družbe pa s prerokbami o hitro bližajoči se in
nenadni revoluciji.
4. Namesto ekonomskega in političnega boja se predlagajo „uničujoča dejanja kriminalne sodrge kot najvišjega utelešenja revolucije".
Poročilo citira pomembno misel iz zaupne okrožnice generalnega
sveta z naslovom Domnevni razkoli v Internacionali
(Les pretendus
scissions dans rinternationale - 1872), ki je v glavnem Engelsovo delo
in podaja prav gotovo eno najbolj jasnih in preciznih opredelitev idejne
razlike med marksisti in anarhisti: ,,Anarhija, to je paradni konj svojega
mojstra Bakunina, ki je od vseli socialističnih sistemov prevzel le naslove. Vsi socialisti pod anarhijo razumejo tole: ko bo cilj proletarskega
gibanja, odprava razredov, dosežen, potem izgine oblast države, ki rabi
tamu, da zadržuje veliko proizvajajočo večino pod knuto maloštevilne
izkoriščajoče manjšine, in funkcije vladanja se spremenijo kratkomalo v
funkcijo- upravljanja. Aliansa se stvari loteva na nasprotnem koncu.
Anarhijo v vrstah proletarcev proglaša za najzanesljivejše sredstvo, da bi
zlomili mogočna družbena in politična sredstva oblasti, ki so skoncentrirana v rokah izkoriščevalcev. Prav v trenutku, ko stari svet grozi zmleti Internacionalo, zahteva pod to pretvezo od nje, naj svojo organizacijo
nadomesti z anarhijo."
Za dialog marksizma z anarhizmom so teoretično relevantne, čeprav
nemalokrat prezrte, Marxove pripombe k Bakuninovemu delu Državnost in anarhija (Gosudarstvennost i Anarhiia). ki jih je zapisal leta
1874. Na Bakuninovo vprašanje, nad kom da naj bi vladal proletariat,
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ko se bo dokopal do pozicije vladajočega razreda, Marx odgovarja, da
se z golo osvojitvijo politične oblasti proletariat še ni avtomatično tudi
otresel svojih razrednih sovražnikov in stare družbene organizacije.
Proletariat mora zato v prihodnjem obdobju še vedno uporabljati sredstva prisile, to še posebej na področju ekonomskih pogojev, na katerih
temeljita razredni boj in obstoj razredov.
Marx sodi za Bakunina, da ta v bistvu ne razume vprašanja socialne
revolucije, pozna da le nekaj političnih fraz o njej, medtem ko ekonomski pogoji zanj sploh ne obstajajo; zanj je volja in ne ekonomski pogoji
temelj socialne revolucije. Bakunin ostaja zato vseskozi suženj more o
avtoriteti. Šele v brezrazredni družbi država po Marxu izgubi svojo prejšnjo bistveno razredno določenost, kajti s tem, ko tudi družbene funkcije izgubijo svoj politični značaj, vstopijo v družbeno resničnost novi
in kakovostno spremenjeni pogoji: prvič, ni več nobenih oblastnih
funkcij; drugič, razdelitev splošnih funkcij je postala le še upravno vprašanje, v katerem ni več prostora za dominacijo; in tretjič, tudi volitve
izgubijo svoj sedanji politični značaj. Pravo vprašanje, ki bi ga moral
tedaj Bakunin nasloviti na prihodnost brezrazredne družbe, bi se lahko
glasilo le: ,,Kakšne oblike si navzamejo upravne funkcije v pogojih
delavske države?"
Leto dni pozneje se je Marx v Kritiki gotskega programa (1875) še
bolj opredeljeno izjasnil o družbeni vlogi države v komunizmu. Marxa je
v gothskem programu Socialistične delavske stranke Nemčije hudo
motil tam zapisani izraz „svobodna osnova države". Ne gre za to, piše,
da se osvobodi država, ki je itak ,,svobodna", temveč za tako razumljeno svobodo, v kateri bo država nehala biti organ, k i j e družbi nadrejen,
in bo le še organ, ki ji bo podrejen. Svoboda raste po Marxu premosorazmerno z omejevanjem ,,svobode države". Vse dotlej, dokler bo
obstajala država, bodo ljudje ostajali nesvobodni; osvobojeni človek ne
more uresničiti svoje svobode v državi, temveč ko se je osvobodi, to
je v višji fazi komunistične družbe. Engels je to Marxovo stališče podčrtal in naprej razvijal v pismu Augustu Beblu, ko mu je v Marxovem in
svojem imenu predlagal, da se v gothskem programu, kjer je govor o
partijskih ciljih, vsepovsod črta beseda „država" in se jo zamenja z besedo „občina" (Gemeinvvesen), se pravi z dobro staro nemško besedo, ki
prav lahko nadomešča francosko komuno.
Danes zveni aktualno Marxovo razmišljanje o tem, ,kakšno spremembo bo doživela državnost v komunistični družbi", še posebej pa
odgovor, da se v znanstvenem pogledu niti za malo ne približamo odgovoru, pa četudi „tisočkrat povežemo besedo ljudstvo z besedo država".
Ključni problem oziroma bistvo spora med anarhisti in marksisti je v
marksistični opredelitvi vloge države v prehodnem obdobju med kapitalistično in komunistično družbo, v katerem ne more biti le-to nič drugega kakor „revolucionarna diktatura proletariata".
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Temeljna razlika med anarhizmom in marksizmom v razumevanju
države je v tem, da gre marksizem dlje od proglašanja, d a j e država zlo.
in dlje od tega. d a j o proglasi za glavno družbeno zlo. ali še več.za glavni
vzrok in izraz človekove nesvobode. Za marksiste je manifestiranje človekove svobode oziroma nesvobode skozi državo nekaj sekundarnega,
derivatnega - odločilni vzrok in glavna oblika človekove svobode je v
območju proizvodnje, v ujetosti človeka v okvire meščanske delitve
dela v proizvodnji. Od tod potem tudi logična marksistična revolucionarna zahteva po zrušenju razmerij dominacije in sužnosti svetu buržoazne ekonomije - šele od tod naprej se lahko odmiranje države nasloni
na svoj pravi izvir postopnega odpravaljanja. V nasprotju z anarhisti
pokažeta torej Marx in Engels najprej na avtoritarnost v svetu proizvodnje in šele potem na avtoritarnost države — najprej na ..despotizem
kapitala" in šele potem, derivativno, na ,.despotizem države". V že
omenjenem Engelsovem članku O avtoriteti je zapisana v tej zvezi izredno globoka in za revolucionarno družbeno prakso zavezujoča misel:
..Avtomatični mehanizem velike tovarne je veliko hujši tiran, kakor so
bili kdajkoli mali kapitalisti, ki zaposlujejo delavce."
Marx in Engels sta tako naravnana teoretična sporočila, ki so opredeljevala bistvo razmejitve med marksizmom in anarhizmom, zapisala še
ob številnih drugih priložnostih. V pismu Theodorju Cunu leta 1872
je Engels na rovaš Bakunina zapisal naslednje: ,,Potemtakem, če je država glavno zlo, se je treba znebiti predvsem države in kapitalizem bo šel
po zlu sam po sebi. Mi pravimo drugače: odpravite kapital, to je prilastite v vseh produkcijskih sredstev v rokah majhnega števila ljudi, in država
se bo sama po sebi razsula. Razlika je bistvena. Brez prednodne socialne
revolucije je odprava države čisti nesmisel; odprava kapitala je sama po
sebi socialna revolucija in potegne za seboj spremembo v celotnem produkcijskem načinu." Enako poučna je tudi Engelsova pozicija o istem
vprašanju, ki jo je zapisal v pismu Van Pattnu mnogo pozneje, in sicer
leta 1883: ..Anarhisti postavljajo stvari na glavo. Izjavljajo se za to, da
mora proletarska revolucija začeti s tem, da ukine politično organizacijo države . . . Toda uničiti jo v takšnem trenutku, bi pomenilo uničiti
edino sredstvo, s katerim lahko zmagoviti proletariat uveljavi komajda
osvojeno politično m o č , obvlada svoje kapitalistične sovražnike in izpelje ekonomsko revolucijo v družbi, brez česar bi se cela zmaga prevesila
v nov poraz in v množični pokol delavcev, podoben tistemu po Pariški
komuni."
Izkušnje Pariške komune so obema klasikoma marksizma morda celo
odločilno pripomogle, da sta se lahko, ne da bi ju omejevali kakršnikoli
spekulativni nagibi, na dovolj celovit in do kraja premišljen način soočila z anarhistično dogmo ..takojšnje odprave države" kot prvega koraka
revolucije, ki naj bi uničil avtoriteto, v kakršnikoli obliki ali preobleki
se že nahaja. Na razpravah v Internacionali sta v luči izkušenj Pariške
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komune radikalno nastopila proti anarhističnim pozivom, da se mora
proletariat odreči političnemu boju in partijam, dovolj da so samo strokovne organizacije. V zvezi z razpravami o uporabi nasilja v političnem
boju je v eni svojih razprav v Internacionali povedal naslednje: ..Prisiljeni smo povedati vladam naslednje: vemo. da imate za seboj oboroženo
silo, ki je uperjena na proletarče: proti vam bomo delovali z miroljubnimi sredstvi, kjerkoli bo to mogoče, orožje pa bomo uporabili, kadarkoli
bo to nujno."
Lenin je ostal v vprašanju, ki zadeva anarhizem, na identični teoretični
sledi kot oba klasika marksizma. Izvirno predstavitev stališča klasikov
marksizma do anarhizma je imel za eno poglavitnih nalog v boju z oportunizmom, ki si je problem anarhizma prizadeval izkoristiti za popačenje marksističnega razumevanja države. V Državi in revoluciji (1917) je
Lenin zato rekonstruiral Marxovo stališče do države, da proletariat
potrebuje ..revolucionarno in prehodno obliko" države, se pravi samo
začasno. Kar zadeva državo, ima za poučno Engelsovo analizo izkušenj
Pariške komune: ,,Komuna je nehavala biti država, kolikor ji ni bilo
treba zatirati večine prebivalstva, temveč manjšino (izkoriščevalce):
buržoazni državni stroj je razbila; namesto posebne sile za zatiranje je
stopilo na prizorišče prebivalstvo samo." Država se je tako vedno bolj
oddaljevala od svojega običajnega pomena, tako d a j o je mogoče ,,na
določeni stopnji njenega odmiranja imenovati za nepolitično državo".
Marksisti in anarhisti se med seboj pri vprašanju o odpravi države
nikakor ne ločujejo glede cilja. Ločuje jih marksistična podmena. ..da
je za dosego tega cilja nujno potrebno začasno uporabiti orodje, sredstva in metode državne oblasti prar/ izkoriščevalcem, kakor je za uničenje razredov nujno potrebna začasna diktatura zatiranega razreda".
Lenin opozarja, da Engels v svojem znanem odstavku o ,,odmiranju
države" v Anti-Duhringu
anarhistom ne očita, da se zavzemajo za
odpravo države, temveč to, da učijo, da je mogoče državo odpraviti
,,čez n o č " .
Za Lenina je ključno, kako se postaviti proti anarhistom; običajne
socialdemokratske kritike anarhizma, ki so le-tega reducirale na stavek:
„Mi priznavamo državo, anarhisti pa ne!", je Lenin poimenoval „najčistejša malomeščanska trivialnost". Anarhistično vztrajanje na takojšnji
odpravi države je mogoče razložiti z oportunizmom socialdemokratov,
ki se izmikajo problemu odprave države ,,in ga prepuščajo tako rekoč v
izključno .obdelavo' anarhistom". Anarhisti so zato poceni prišli do
..pravice obtoževati takšno socialno demokracijo, da se izveneija svoji
nalogi, revolucionarno vzgajati delavce". V spisu „Levičarstvo",
otroška
bolezen komunizma je Lenin imel pred očmi prav to, ko je anarhizem
označil za svojevrstno „kazen za oportunistične grehe delavskega razreda".
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V Državi in revoluciji je Lenin kritično ocenil brošuro G. V. Plehanova z naslovom Anarhizem in socializem (1894) predvsem zaradi tega.
ker je ..popolnoma obšla tisto, kar je v borbi proti anarhizmu najbolj
aktualno, najbolj pereče in politično najbolj bistveno, namreč odnos
revolucije do države in vprašanje države sploh". Za ,,filistrsko" in
,,skrajno neokusno" je označil razpravljanje Plehanova o tem, da „anarhista ni mogoče ločiti od bandita". Enako kritični kvalifikaciji ne bi
moglo uiti danes tudi Stalinovo razpravljanje v njegovi nedokončani
brošuri Anarhizem
in socializem (1906—1907), ki anarhizem poleg
reformizma in marksizma sicer uvršča mad tri glavne tokove, na katere
se deli socializem, vendar se tako kot Plehanov tudi on izogne določitvi
bistvene razlike, ki mehanično reducira razliko med marksizmom in
anarhizmom, s formulama ,.vse za osebnost" (anarhizem) in ,,vse za
množice".
Več kot samo zanimivo podrobnost pomeni srečanje med Leninom
in Kropotkinom. Kropotkin je visoko cenil Leninovo delo Država in
revolucija, in sicer predvsem zaradi njegovega poudarka na nujnosti
odmiranja države. Za Kropotkina je bila ideja odmiranja države sploh
eden najpomembnejših rezultatov Marxovega mišljenja in tu se mu je
zdel Lenin mnogo bližji takšni izvorni Marxovi poziciji kot pa večina
socialdemokratov. Po drugi strani pa je tudi Lenin cenil Kropotkina,
še posebej njegovo delo Zgodovina francoske revolucije, za katerega je
menil, da bi ga bilo treba izdati v Rusiji v nakladi sto tisoč izvodov:
poleg tega se je še zavzel za izdajo kompletnih zbranih del Kropotkina.
Na Kropotkinovo pobudo, ki se ji je Lenin rad odzval, sta se sestala
maja leta 1919. Oba sta se v razgovoru strinjala, da imata identične
družbene cilje. Kropotkin je govoril o nevarnosti birokratizacije družbenih odnosov v pooktobrski Rusiji, ki da ji podlegajo tudi še dovčerajšnji revolucionarji, Lenin pa mu je zatrdil, da tako on kot boljševiki
nasprotujejo birokratom in birokraciji, vendar da birokracije zaradi
objektivnih in subjektivnih razlogov ni mogoče zatreti tako hitro, kot
bi to bilo želeti.
Na Kropotkonov oris rastočega zadružnega gibanja po svetu je Lenin
pripomnil, da je pomanjkljivost gibanja v zanemarjanju politične strani
življenja, kar demoralizira delovne množice in jih odvrača od takojšnjega boja. Lenin je v tej zvezi izrazil tudi dvom v to, da bi kapitalistični svet bil pripravljen sprejeti alternativo zadružnega gibanja, in d a j e
večja verjetnost, da bo delavca, ki je v kapitalizmu, kakor tudi pod
pogoji zadružnega gibanja samega, brez sleherne prave politične moči,
buržoazna logika brez kakršnegakoli usmiljenja potisnila v sužnost
kapitalu.
Lenin je imel za potrebno, da omeni nujnost neposredne in revolucionarne akcije množic, ki naj zamenja boj in nasilna dejanja posameznih
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jo na nekoristnih mestih. Samo množično politično delo, od ..podzemnega" dela do množičnega revolucionarnega nasilja, lahko računa na
uspeh. Lenin je Kropotkina poskušal prepričati o tem, d a j e revolucija v
dovolj zanesljivih rokah in da njenih voditeljev ne omamljajo čari oblasti, da tudi ne podlegajo sužnosti državne avtoritete. Dodal je še, d a j e
pravo zdravilo za to, da ne pride do birokratizacije voditeljev, njihovo
delo med množicami in vračanje po izteku mandata na prejšnje delovno
mesto. Kot pomemben element proti bolezni birokracije je poudaril
prosvetljenost množic.
Za naše razpravljanje o teoretičnih ,,konstantah" klasične marksistične diskusije je nujno zaokrožiti Leninovo stališče do terorja in terorizma, čeprav ju, kot je razvidno že iz našega prikaza razvoja anarhističnih idej, ni mogoče enostavno izenačiti, ne da bi zdrknili na raven tendenciozne analize. Za Leninovo opredeljevanje do terorja oziroma terorizma je značilno, da se je moral spoprijemati z dvema ravnema razprave
o njem. Najprej seje moral braniti pred očitki, ki jih je na revolucionarno delavsko gibanje naslavljala buržoazija, češ da je proletarska revolucija le drug pojem za teror, po drugi strani pa seje moral postaviti proti
skrajno levičarskim tezam nekaterih anarhističnih in drugih zagovornikov teze, po kateri ,.teror naredi vse" in se mu mora revolucija v celoti
podrediti.
Z buržoaznimi izenačevanji proletarske revolucije s terorjem je Lenin
lahko hitro opravil, ko je pokazal na njihovo hipokrizijo. V Pismu ameriškim delavcem (1918) je moral buržoazijo opomniti na njeno revolucijo
leta 1649 in francosko buržoazijo na leto 1793: ,,Teror je bil pravičen
in legitimen, ko s e j e k njemu zatekala buržoazija v boju proti fevdalizmu. Postal pa je nekaj strašnega in navaden zločin, ko so se ga drznili
uporabiti delavci in kmetje proti buržoaziji! Teror je bil pravičen in
legitimen, ko je bil uporabljen z namenom, da zamenja eno izkoriščevalsko manjšino z drugo. Postal pa je nekaj strašnega in zločinskega, ko
se je začel uporabljati z namenom, da zruši vsako izkoriščevalsko manjšino, in v interesu proletariata in polproletariata, delavskega razreda in
revnih kmetov!" Primeri buržoaznega terorja pa posegajo, je dejal
Lenin, tudi v poslednji čas, v obdobje prve svetovne vojne, ko je mednarodna imperialistična buržoazija sprožila vojno, ki naj bi odločila, kateri jastreb bo vladal v svetu — nemški ali angleški - in v kateri je padlo
deset milijonov ljudi, dvajset milijonov pa jih je bilo pohabljenih. Te
zadnje žrtve seveda buržoazija opravičuje, medtem ko pa so zanjo žrtve
v revoluciji samo ,,zločinsko" dejanje.
Za Leninovo analizo fenomena teroija in terorizma je tedaj značilen
širši metodološki pristop, ki ta pojma na razpoznava samo v eni ekskluzivni idejni preobleki ali samo v tistih primerili, ko za njima ne stoji
državni razlog (raison d'etat) skrajno represivne meščanske politične
prakse, danes pa bi mogli to razširiti še na skrajno etatizirano politično
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prakso sploh. Za Lenina je bilo pomembnejše, da ostane zvest klasični
marksistični postavitvi problema terorja, ki je svojo kritiko v prvi vrsti
uperila proti tako imenovanemu ..strukturnemu" ali še bolje ..permanentnemu" teroiju. o katerem seje dobro izrazil Marx v Kapitalu, ko je
zapisal: ,,Če se rodi denar z naravnimi krvavimi madeži na enem licu. se
rodi kapital od glave do peta oškropljen s krvjo, ki mu sili iz vseh njegovih por." Ali če še nekoliko obširneje navedemo relevantno mesto iz
Engelsovega razpravljanja v knjigi Položaj delavskega razreda v Angliji:
..Če poškoduje posameznik drugega na telesu, in sicer tako poškoduje,
da poškodovanec umre. imenujemo to uboj. Če je storilec naprej vedel,
da utegne biti poškodba smrtna, imenujemo njegovo dejanje umor. Če
pa družba na stotine proletarcev spravi v tak položaj, da morajo nujno
umreti prezgodnje smrti in nenaravne smrti, smrti, k i j e tako nasilna kot
smrt z mečem ali kroglo: če tisočerim odtegne potrebne življenjske
pogoje in jih postavi v razmere, ki v njih ne morejo živeti; če jih z močno roko zakona prisili, da v teh razmerah ostanejo, da morajo ti tisoči
postati žrtve takih pogojev in vendar teh pogojev ne odpravi - je to
prav tako umor, kot če bi ga bil storil posameznik, samo d a j e to skrit,
zahrbten umor. umor, ki se proti njemu ne more nihče braniti, ki na
videz ni umor, ker ne vidimo morilca, ker so morilci vsi in nobeden, ker
je smrt glavne žrtve na videz naravna in ker greh družbe ni toliko v storitvi kot pozabitvi. Kljub temu pa je umor."
Tako kot je bilo to pogosto značilno za Leninovo obravnavanje posameznih družbenih vprašanj, je tudi vprašanje terorja dosledno podvrgel
metodi zgodovinske konkretnosti,
kar pomeni, da se je treba o njem
izrekati konkretno in ne enkrat za vselej in za vse primere. Seveda seje
za vse njegove konkretne opredelitve vezalo neomahljivo stališče, da
teror ne more zamenjati strategije revolucionarnega političnega organiziranja ali pa si celo podrediti revolucije. V delu Kaj delati'1 (1902) je
Lenin izhajal iz stališča, da imata ekonomizem in terorizem skupno
točko, ki je v tem, da oba ..poklekata pred spontanostjo": ekonomisti
pred spontanostjo ..čistega delavskega gibanja", teroristi pa ,.pred spontanostjo najvročekrvnejšega upora intelektualcev, ki ne znajo ali ne
morejo (podčrtal R. R.) povezati revolucionarnega dela v eno celoto z
delavskim gibanjem". Pomembno je Leninovo opozorilo, da ima ..politična dejavnost svojo logiko (podčrtal R. R.). ki ni odvisna od zavesti
tistih, ki z najboljšim namenom pozivajo . . . k teroiju . . ." in d a j e običajno tudi „pot v pekel tlakovana z dobrimi sklepi". Tako ekonomizem
kot pozivi na teror pomenijo v bistvu različni obliki ,,izmikanja" od
prve naloge ruskih revolucionarjev, ta pa je ,.organizirati vsestransko
politično agitacijo"; apologetom obeh ideoloških taktičnih različic pa
je tudi lastno, da ..podcenjujejo revolucionarno aktivnost množic", ki
je ni mogoče nikoli in z ničimer nadomestiti, in tedaj še toliko manj z
ekonomizmom ali teroijem.
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Pomembne misli, ki omogočajo tudi danes nadaljevanje marksistične
analize problema teroija in terorizma, pa je Lenin zapisal že v članku S
itn začeti? (1901): ..Načelno se nismo nikoli in se tudi vnaprej ne
bomo nikdar odpovedali terorju. Teror je ena od oblik borbene aktivnosti. ki je lahko docela primarna in celo nujna v danem trenutku spopada, ob dani razpostavitvi vojska in v danili pogojih. Toda bistvo stvari je
v tem, da nam ne vsiljuje terorja kot eno od oblik vojaške aktivnosti, ki
je tesno povezana s celotnim sistemom boja in ta sistem sooblikuje,
temveč kot samostojno in od tega boja neodvisno sredstvo posamičnega
napadanja. Če ni osrednje revolucionarne organizacije in če so krajevne
revolucionarne organizacije šibke, pa teror ne more biti nič drugega.
Prav zato odločno odklanjamo v danili okoliščinah tak način boja kot
zastarel, nesmotrn način, ki odvrača najbolj aktivne borce od prave, za
interese celotnega gibanja najpomembnejše naloge, saj dezorganizira
revolucionarne, ne pa vladajoče sile."
Kolikor imamo v dani situaciji opravka z neorganiziranimi množicami nezadovoljnežev, ki se upirajo in kažejo pripravljenost na boj, je
lahko ravno teror tisti, ki usodno preseka njihovo povezanost z revolucionarnimi organizacijami. Lenin je daleč od tega, da bi zanikal pomen
..posamičnih junaških udarcev, vendar smatra za svojo dolžnost, da posvari pred tistimi, ki pripisujejo terorju vlogo poglavitnega in temeljnega
sredstva boja". ..Teror ne more nikoli postati edina oblika bojne aktivnosti: v najboljšem primeru je primeren samo kot eden načinov odločilnega napada." Alternativa kratkovidni politiki teroija je za Lenina samo
taka revolucionarna organizacija, „ki bo zmerom pripravljena podpreti
vsakršen izbruh in bo to obrnila sebi v prid tako, da bo pomnožila in
utrdila svoje bojne vrste, pripravljene za odločilni spopad".

V. O p r i h o d n o s t i anarhizma
Ko je Georg VVoodcock leta 1960 pisal svoje znano delo o anarhizmu (Anarchism), ni mogel mimo ugotovitve, da je ta kot gibanje
mrtev. To dejstvo pa gotovo ne govori toliko o notranji zakonitosti
anarhistične ideje, kot predvsem o ozračju v neprijaznem svetu, kije z
ustoličenjem Države zasadil meč v srce med prvimi ravno ideji, k i j e
vseskozi živela s prepričanjem o nevarnosti tovrstnega ustoličenja in
imperativom boja proti temu Leviathanu. Gornja trditev pa ne more
veljati (in je seveda Woodcock niti ni na to raztegnil) za anarhistično
idejo. Ta je še zelo živa in pregnetena z libertamim potencialom, ki še
išče nove oporne točke svojega družbenega uveljavljanja, in to bodisi v
oblikah, ki se raztezajo od alternative ekološkemu uničenju pa vse do
svobodne in decentralizirane družbe kot alternative politični in ekonomski monolitnosti sveta, ki se neusmiljeno razrašča pred našimi očmi.
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Anarhizma izkušnje, k i j i h je utrpel na svoji koži kot le malokatero
gibanje (Kronstadt, Španija, tragične usode velike večine anarhističnih
teoretikov in aktivistov gibanja), niso pustile nedotaknjenega, kar je
mogoče prepoznati po tem, da anarhisti danes ne razmišljajo več o
kaki apokaliptični revoluciji, temveč jim gre bolj za to, da si v infrastrukturi družbe izborijo čim večjo mero dobrega in svobodnega. Ta
novi zgodovinski „realizem" anarhistov nekako sam po sebi predpostavlja, da ne bo nič z utopičnimi pričakovanji o popolnoma svobodni in
neodtujeni družbi, da pa je kljub temu vredno dosegati cilje, ki bodo
prispevali k temu, da bo človeški in družbeni habitus bolj zdrav, naravno čistejši in bolj svoboden.
Če je bilo v preteklosti anarhizmu naprteno kot greh to, da se je
postavljal na kritično stališče do industrijske ekspanzije in še posebej
do represivnega in avtoritarnega političnega modusa, v katerem se je
ta odvijala, so današnje družbe pripravljene prisluhniti bolj kritičnemu
kot pa zanesenemu govoru o napredku. Ta nova kritična osveščenost
pogosto tudi nezavedno uporablja argumente, ki jih je akumulirala
anarhistična družbena misel daljši čas in ki so iznenada v današnji hudi
krizi planetarne civilizacije in sploh vseh etabliranih ideologij skupaj z
njihovimi političnimi aparati doživeli svojo legitimno (če že ne povsem
eksplicitno) potrditev. Za to misel, za katero je bilo neutrudno in vseskozi dokazano, da je skregana z zgodovino in da je uperjena proti
njenemu bistvenemu naprednemu toku, mora objektivni opazovalec
danes ugotoviti, da bi bil položaj človeštva {human condition), če bi to
bilo strpnejše do nje, kaj šele, če bi jo smiselno tudi upoštevalo, danes
bistveno znosnejši.
Glavnemu razumnemu anarhističnemu sporočilu tedaj ni šlo za to,
da bi zaustavil kazalec na zgodovinski uri, temveč za to, da bi bil čas
štet tudi za človekovo dostojanstvo, svobodo in njegovo organsko ravnovesje z naravo. V tem pogledu sije anarhizem — za to trditev ni treba
biti prerok — zagotovil svojo prihodnost, ki pa je ni treba in niti ni mogoče začrtati do zadnje podrobnosti. Deroča politična in ekonomska
koncentracija moči, naraščanje hierarhičnih oblik organizacije na vseh
ravneh, razvejanost represije in njenih spremljajočih aparatov ter moč
samoomejevanja, naslonjenega na kult discipline dela, ki smo jim priča
v sodobnem svetu ne glede na obstoječe ideološke različice, naravnost
terjajo vitalno prisotnost libertarnih, socialističnih premišljevanj in delovanj, med katerimi ima zagotovljeno svoje mesto pod soncem tudi
anarhistično, čeprav ga uho pokorjenega človeka težko prestreže.
Teoretična misel anarhizma v družbenih vedah ni bila deležna pozornosti, rezervirane za bolj „priznane" sklope idej, ki uživajo množičnejšo naklonjenost ali celo predstavljajo legitimno podlago različnim družbenim sistemom. Razkrivanje avtentične podobe anarhizma ni samo
stvar propagande ali aktivističnega zanosa, temveč resno, natančno in
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dolgotrajnejše intelektualno opravilo. Spomnimo tu na to, kako težki
napori so bili potrebni in so še, da bi izluščili izvirno misel na primer
pri marksizmu ali liberalizmu, ki ju je zgodovina kljub (ali morda ravno
zato) množičnejši podpori in celo institucionalizaciji prekrila s tolikimi
naplavinami. Tudi v tem ,.arheološkem" početju gre za popolnejše in
večplastno razkrivanje avtentične ideje anarhizma, za njegove nove
zgodovinske priložnosti in s tem zagotovljeno prihodnost.
Anarhizem je kot ,.manjšinska" ideologija pač vse preveč dolgo delil
zlo usodo z vsem tistim in tistimi, ki se niso mogli ali hoteli vključiti v
tokove sivega: vistousmerjenosti, standardizacije in uniformnosti. Anarhizem je bil in je še enako preziran k o t , . b e b a s t i " Bretonci za časa francoske buržoazne revolucije in še dolgo zatem, zatirane etnične, narodnostne in verske manjšine, ..neprilagojeni" posamezniki, ženske,
homoseksualci itd. itd. Ko bo z njega nekoč odpadla stigma ,,grešnega
kozla" in ko se bo med ljudmi in v družbi zmanjšalo njegovo rezumevanje izključno z zornega kota predsodkov, bo lahko zaživel v svojem
nepotvoijenem pomenu. Ta, kot smo lahko na teh straneh videli, ni v
prvi vrsti ali sploh v kaosu, zmedi ali celo v doseganju ciljev z vsakršnimi razpoložljivimi sredstvi, temveč je to družbena teorija - enaka med
enakimi - ki razvija svoj specifični pogled na harmonijo človeka v
družbi in z njo. Giovanni Baldelli (glej njegovo delo Social
Anarchism,
Aldine, New York 1971) se je, kot le redkokateri, lotil tveganega, vendar poučnega razpoznavanja nekaj opornih vrednostnih točk, prek
katerih se anarhizem lahko sooča s prihodnostjo. Te so: primarnost
človekove osebe, svetost človekovega življenja, zavračanje prisile, cilj
ne posvečuje sredstev in zavračanje dvojih meril. Čeprav Baldelli s tem
še zdaleč ni izčrpal teoretičnega in etičnega bistva anarhizma, si vseeno
dovoljujemo zastaviti tole vprašanje: V imenu katerega (ne)razumnega
miselnega stališča je mogoče nasprotovati življenjski prisotnosti in še
bolj etični upravičenosti ideje, ki izhaja iz takih z ljubeznijo do (so)človeka in nerepresivno konstituirane skupnosti prežetih temeljnih načel?
Njihova apriorna zavrnitev gotovo najprej in največ pove o avtoritarni
drži (tudi formalni moči) nosilca zavrnitve in o njegovi nepripravljenosti
na demokratično, pluralistično zastavljen dialog z drugiin(i) kot bistvenim razpoznavnim znakom svobodne družbe.
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Zbornik

Antologija
anarhizma
1. del

William Godwin (1756 - 1836)

1. Raziskava o načelih politične
pravičnosti (1793)

i.
Predmet, obravnavan v pričujočem delu, predstavlja raziskovanje, ki
se loteva tiste oblike javne ali politične družbe, tistega sistema odnosov
in vzajemnega delovanja, ki segata preko meja posamezne družine in za
katera bo odkrito, da največ prispevata k splošnemu dobru. Kako najbolj učinkovito ohraniti posebno in neodvisno delovanje vsakega posameznika v družbenih razmerah? Kako varnost človekovega življenja, ki
je pravica slehernega, in izkoriščanje posameznikovih zmožnosti v skladu z zapovedmi njegovega lastnega razumevanja najbolj zanesljivo obraniti pred posegom v te pravice? Kakšni naj bodo posamezniki človeške
vrste, da bi čimbolj prispevali k splošnemu napredku in sreči? Raziskava, ki se je lotevamo, naj bi olajšala razrešitev teh zanimivih vprašanj.
Na začetku raziskovanja ne more biti nič koristnejšega od tega, da
preiščemo obseg vpliva, ki ga gre pripisati političnim institucijam; z
drugimi besedami, človekovo oblast, k i j e spremenila ali utegne v prihodnosti spreminjati družbene razmere njegove eksistence. V pogledih na
ta predmet so obstajale znatne razlike.
Najpogosteje sprejeta hipoteza pripisuje učinkom vlade ali družbenih
institucij (delujočih z izražanjem odredb ali drugače) prej negativen kot
pozitiven pomen. Ni dvoma, da so nameni, zaradi katerih je bila vlada
spostavljena. v svojem najstrožjem smislu negativni, da bi vlada tako
ohranila določene prednosti pred priložnostno sovražnostjo domačih
ali tujih napadalcev. Toda. ali se vpliv vlade končuje na stopnji, zavoljo
katere so bili ljudje prvič pregovorjeni, da s o j o sprejeli?
Oni, ki verjamejo, da se vlada končuje ali lahko konča na tej stopnji,
jo nujno štejejo za predmet podrejene raziskave ali kvečjemu za predmet raziskave, enakovredne nekaterim raziskavam. Človeka premerjajo

Prevod iz \Villiam Gothvin. E n q u i r c C o n c e r n i n g
Po Iit ica 1 J us t i c c , t r e t j a , d o p o l n j e n a izdaja v dveh zvezkih, G. G. in J. R o b i n s o n , London
1798. 1. str. 1 - 2 4 in 2 6 3 - 2 7 9 . II. str. 1 9 1 - 2 1 2 . Prevedel Božidar Kante. Jezikovno pregledala Julijana Bavčar.

v njegovem individualnem značaju, domačih povezavah, iskanjih in vdanosti, glede katerih ga občutki utegnejo nagniti k temu, da jih sprejme.
Omenjeno izpolnjuje glavni del slike. Za vse to misleci, katere omenjamo. predpostavljajo, da je v običajnih primerih neodvisno od vseh političnih sistemov in establišmentov. Posameznika si predstavljajo kot
nekoga, ki ima potencialno priložnost, da se spomni vlade ali da ga ta
vsaj zadeva; vendar pa se to dogaja le izjemoma - v razmerah, ki odstopajo od vsakdanjosti. Le v primerih, ko zagreši prekršek v škodo splošnega blagostanja (oziroma če tako sodijo drugi), če je kakorkoli sam
poklican, da zatira tuje prekrške, ali če skupnosti, v kateri prebiva, grozi
kakršnakoli nevarnost tuje sovražnosti, je primoran, da si v spomin
prikliče domovino. To mu vsiljuje nadaljnjo dolžnost, da se posvetuje celo takrat, ko ne grozi neposredna nevarnost - kako najbolje ohraniti
politično svobodo in preprečiti slabo upravljanje.
Zdi se, da se je veliko najboljših patriotov in najbolj popularnih piscev pri obravnavanju vladanja ravnalo po prikazanih načelih. Moralnost,
osebno srečo in politiko so obravnavah kot dve povsem različni znanosti. Toda, ko so pretresali vrline in užitke človeštva, ki naj bi bili bistveno neodvisni od civilne politike, so pravilno opazili, d a j e varnost, ki za
nekoga pomeni muko, za drugega pa užitek, odrejena z modrostjo naših
javnih institucij in s pravičnostjo pri upravljanju z le-temi. Kot tehten
dejavnik so jo vsilili pozornosti človeštva, da ne bi pozabilo, v pravičnosti ali sreči zdajšnjega trenutka, varnostnih ukrepov in ,.plemenitega
načrta oblasti" 1 , ki bi se utegnili prizadevati, da bi bila neosvojljiva za
zvijače korupcije ali predrznost tiranije. 2
Toda, medtem ko se čutimo zavezani delom teh piscev, morda pa še
bolj smelemu jeziku in obnašanju teh patriotov, se sprašujemo, ali ni
tema, ki je pritegnila njihovo pozornost, širša in pomembnejša, kot so
domnevali. Mogoče vlada ni le v nekaterih primerih branilec in v drugih
zahrbten sovražnik domačih vrlin. Morda se vtihotaplja v naša osebna
nagnjenja in neopazno uveljavlja svoj lasten duh tudi pri opravljanju
naših privatnih poslov. Mar niso prebivalce stare Grčije in Rima do
določene mere zavezovale njihove politične svoboščine zaradi odličnosti na področju umetnosti in zaradi vzvišenega mesta, ki ga zavzemajo v
moralni zgodovini človeštva? Mar niso moderne evropske vlade odgovorne za počasnost in nestalnost prizadevanj za dvig izobrazbene ravni
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Addison, Cato (Kato), I V. dejanje.

2

Te o p o m b e se bodo povečini nanašale na angleške politične pisce od Sydneya
in Lockea do avtorja
R i g h t s o f M a n (Človekovih pravic). Razumljivejše gledišče sta presenetljivo orisala Rousseau in Helvetius.

in za nevredno sebičnost, ki je značilna za prebivalce teli dežel? Ali ni
za vlade Vzhoda značilno, da so bore malo storile za kakršenkoli napredek v intelektualni sferi ali znanosti v tem delu sveta?
Če nas bosta pri obravnavanju teh vprašanj vodila skeptieizem ali
raziskovalni duh. ne bomo mogli odnehati le pri njih. Pred nami se samo
po sebi odpira široko polje špekulacij. Če se torej vpliv vlade vtihotaplja
v naša najbolj skrivna pribežališča, kdo naj bi potem določil obseg njenega delovanja? Če je ta obseg tolikšen, kdo naj bi potem specificiral
področja, od koder je njen vpliv izrinjen? Mar se ne utegne zgoditi, da
bi morali najti sledove velikih moralnih zel, ki eksistirajo v svetu, in
nesreč, ki nas tako boleče tlačijo, v političnih institucijah kot njihovemu viru. in da je njihova odstranitev mogoča le s korekcijo politične
institucije? Ali ne utegnemo odkriti, da je poskus, individualno in detajlno spremeniti moralo ljudi, nepremišljeno in jalovo početje; da mora
sprememba njihovih političnih institucij iti v korak z njihovim napredkom v vedenju, če jim hočemo zagotoviti dejanski in permanentni
napredek? Namen prve knjige bo dokazati veljavnost teh vprašanj.
V ta namen se bomo ravnali po naslednji metodi: prvič - napravili
bomo zgoščen pregled zel. eksistirajočih v politični družbi; drugič pokazali, da je treba ta zla pripisati državnim institucijam; in tretjič da le-ta niso neločljiv pogoj naše eksistence, temveč dopuščajo odstranitev in izboljšavo.

Obseg vpliva političnih sistemov bodo učinkovito ponazorili zgoščeno zbrani registri politične družbe.
Stara opazka je. da je zgodovina človeštva redko kaj drugega kot
seznam zločinov. Družba se nam priporoča s svojo namero, da bi zadovoljila naše potrebe in nam pomagala pri doseganju blagostanja. Če si
ogledamo ureditev človeškega roda pred eksistenco politične družbe, je
nemogoče, da ne bi bili prevzeti z melanholičnimi čustvi. Čeravno je
glavni namen družbe, da nas brani pred pomanjkanjem in neprijetnostmi. ga vendarle opravlja zelo nepopolno. Še vedno smo podvrženi nezgodam, boleznim, betežnosti in smrti. Lakota uničuje svoje tisoče in
kuga svoje deset tisoče. Tesnoba nas obiskuje v vseh svojih različicah in
dan za dnem preživimo v mlahavosti in nezadovoljstvu. Izbrano zadovoljstvo je redek gost in večinoma kratko.
Toda čeprav zla. ki prihajajo k nam iz strukture materialnega univerzuma. niso niti trivialna niti jih ni malo, zgodovina politične družbe
vendarle zadosti jasno kaze. d a j e človek izmed vseh drugih bitij najstrašnejši sovražnik človeku. Med različnimi vzorci, ki jih je oblikoval, da
bi uničil in trpinčil svoj rod, je vojna najstrašnejša. Presit neznatnega zla

in osamljenih zločinov na drobno, se v tej instanci vzpne do zamisli,
ko uničuje narode in redči prebivalstvo sveta. Človek usmerja morilski
stroj proti življenju svojega brata; z neutrudljivo skrbnostjo si izmišlja
rafiniranost v uničevanju. Med zabavo in pompom nadaljuje izvrševanje
svojega grozljivega namena; cele vojske občutljivih bitij, obdarjene z
najbolj čudovitimi zmožnostmi, so v trenutku pokošene. Ljudje umirajo
polagoma med agonijo in zanemarjenostjo, razmesarjeni s pomočjo
različnih metod, ki lahko prizadenejo m u k o telesu.
To je res strašen prizor! Mar se lahko med spektaklom njegovega zla
tolažimo z redkostjo, s katero se pojavlja, in s tehtnimi razlogi, ki ljudi
prisiljujejo, da se zatekajo k temu zadnjemu prizivu na človeško družbo? Pretresimo ga v vsakem izmed teh poglavij.
Doslej smo odkrili, da je bila vojna neločljiv zaveznik politične institucije. Najzgodnejše zapise predstavljajo anali osvajalcev in herojev,
Bakha, Sesostrisa, Semiramide in Kira. Ti vladarji so pod svojim praporom vodili milijone ljudi in razdejali nešteto provinc. Le majhen delež
njihovih bojevnikov se je sploh kdaj vrnil v svoje rojstne kraje; ostali so
izdihnili zaradi bolezni, nadlog in bede. Zla, ki so jih prizadejali, in
smrtnost, ki s o j o zanesli v dežele, proti katerim so bile usmerjene njihove ekspedicije, niso bila zagotovo nič manjša od tistih, ki so jih trpeli
njihovi rojaki.
Sele ko je zgodovina postala natančnejša, nam predstavi štiri velike
monarhije, to je, štiri uspešne projekte — s sredstvi prelivanja krvi, nasilja in umovor — zasužnjevanja človeštva. Skoro se zdi, da so ekspedicije
Kambiza proti Egiptu, Darija proti Skitom in Kserksa proti Grkom kljubovala verjetnosti izida z usodnimi posledicami, ki so jih spremljale.
Aleksandrova osvajanja so zahtevala nešteto življenj in izračunali so, da
je bila Cezarjeva nesmrtnost kupljena s smrtjo enega milijona dvesto
tisoč ljudi.
Rimljane lahko dejansko - zaradi dolgega trajanja njihovih vojn in
negibkosti teženj — uvrstimo domala med uničevalce človeškega rodu.
Vojne, ki so jih vodili na ozemlju Italije, so trajale več kot štiristo let,
njihov boj za prevlado s Kartažani pa dvesto let. Mitridatska vojna seje
začela s pokolom sto petdeset tisoč Rimljanov in samo v treh akcijah je
vzhodni monarh izgubil petdeset tisoč ljudi. Sula, njegov kruti osvajalec, je naslednjič obrnil orožje proti lastni deželi in boj med njim in
Marijem so spremljali izgoni, klanja in umori, ki niso poznali nobenih
ovir (niti humanost ali sramota jih nista zavirali). Tudi Rimljani so dolgo prenašali zla, ki so jih sami tako n e u t r u d n o povzročali drugim; tako
so svetu tristo let zadajali rane vdori Gotov, Vandalov, Vzhodnih Gotov, Hunov in neštetih barbarskih hord.
Izogibam se, da bi detajliral zmagovito Mohamedovo napredovanje in
nežne ekspedicije Karla Velikega. Ne bom našteval križarskih vojn proti

nevernikom, Tamerlanovih, Džingiskanovih in Aurungzebejevih junaštev ali pokolov, ki so jih izvajali Španci v Novem svetu. Raje preglejmo
zgodovino Evrope, najbolj civilizirane in priljubljene četrti sveta, ali
celo tistih evropskih dežel, za katere velja, da so najbolj razsvetljene.
Francijo so zaradi vprašanja salijskega zakona in zahteve Plantagenetov opustošile zaporedne bitke, trajajoče celo stoletje. Komaj se je ta
spor končal, so že izbruhnile verske vojne, o katerih si lahko ustvarimo
predstave iz obleganja La Rochella, kjer je od petdeset tisoč zaprtih
ljudi enajst tisoč umrlo od lakote in bede, in iz klanja v šentjernejski
noči, ko je bilo umorjenih štiridesettisoč ljudi. Ta spor je pomiril Henrik IV., sledila pa mu je tridesetletna nemška vojna za prevlado z avstrijsko hišo, potem vojaške operacije Ludvika XIV.
V Angliji se je vojna med Cressyem in Agincourtom le umaknila
civilni vojni med yorkško in lancastersko hišo. po določenem času pa
spet vojni med Charlesom 1. in njegovim parlamentom. Šele ko je revolucija spostavila ustavo, smo bili zaposleni s širokim poljem kontinentalnih sovražnosti kralja Viljema, marlboroughškega vojvode, Marije
Terezije in pruskega kralja.
In kakšne so v večini primerov pretveze, pod katerimi se lotevajo
vojne? Kateri razumen človek bi se sploh najmanj pustil vznemirjati
zavoljo izbire med stilom angleškega kralja Henrika VI. ali Edvarda IV.'? Kateri Anglež bi bil lahko razumno potegnil meč z namenom
izročiti svojo deželo podrejeni odvisnosti od Francije, kot bi se nujno
moralo zgoditi, če bi ambicije Plantagenetov uspele? Kaj je lahko bednejše od tega, da se vojskujemo osem let, namesto da bi prenašali ošabno Marijo Terezijo, da bi živeli z zmanjšano suverenostjo ali v privatnem položaju; in potem nadaljnjih osem let. da bi podpirali pirata, k i j e
izkoristil njeno nemoč?
Običajne vzroke vojne je odlično opisal Swift. „Včasih se razvname
med dvema vladarjema spor, da se odloči, kateri od obeh naj tretjemu
vzame zemljo, do katere nima nobeden od njiju nobene pravice. Včasih
se en vladar spre z drugim iz strahu, da bi se oni utegnil spreti z njim.
Včasi se začne vojska, ker je sovražnik premočan, in včasi, ker je preslaboten. Včasi naši sosedje želijo stvari, ki jili imamo mi, ali pa imajo
stvari, ki jih mi želimo; in oboji se bojujemo, dokler nam oni ne vzamejo našega ali ne dado svojega. Zelo opravičljiv razlog za vojsko je, če
kdo vdere v deželo potem, ko je ljudstvo opustošila lakota, ugonobila
kuga ali ko so ga razklale lastne stranke. Opravičljivo je začeti vojsko
proti svojemu najbližjemu zavezniku, če katero njegovo mesto nam prikladno stoji, ali napasti pokrajino, po kateri bi se naše ozemlje zaokrožilo ali spopolnilo. Če vladar pošlje svoje sile v državo, kjer so ljudje revni
ali nevedni, jih zakonito srhe polovico poslati v smrt in si ostale usužnjiti, da jih omika in odvrne od njihovega barbarskega načina življenja.
Kadar kak vladar zaprosi pomoč drugega vladarja, da ga obrani pred

napadom, velja zelo kraljevska, častna in pogosta navada, da pomočnik,
potem ko je izgnal napadalca, sam vzame ozemlje in ubije, zapre ali
izžene vladarja, kateremu je bil prišel na p o m o č . " 3
Če se od meddržavnih odnosov obrnemo k načelom domače politike
posameznih držav, ne bomo našli nič večjega razloga za zadovoljstvo.
Številni razredi človeštva so potisnjeni v stanje nizkotne revščine in so
zaradi razočaranja in stiske stalno pripravljeni storiti silo svojim srečnejšim sosedom. Edini način, uporabljen za zatiranje tega nasilja in za
ohranitev družbenega reda in miru, predstavlja kaznovanje. Bič, sekira
in vislice, grajske ječe, verige in natezalnice so najbolj preizkušene in
utrjene metode za doseganje poslušnosti ljudi in vcepljanje razumskih
lekcij v njihove glave. Redkokje se je človeška iznajdljivost razodela
popolneje kot v izmišljanju mučilnih naprav. Bičanje, tisočkrat ponovljeno. in ostudnost na hrbtu nemočne žrtve, šibanje po podplatih, izpah
udov, zlom kosti, sežig na grmadi in natikanje na kol, križanje in način
počasnih piratov na Volgi predstavljajo le majhen del kataloga. Ivo je
bil Damiens. manijak, obtožen za svoj neuspešen napad na francoskega
vladarja Ludvika XV., je bil sklican svet anatomov, ki naj bi preudaril.
kako bi se lahko uničilo človeško bitje z najpočasnejšimi in najraznovrstnejšimi mukami. Na stotine žrtev je vsako leto žrtvovanih na oltarju
pozitivnega zakona in politične institucije.
K temu dodajte vrsto vlade, ki prevladuje nad devetimi desetinami
globusa - despotizem: vladanje, kot Locke pravilno pripominja, popolnoma ,,pokvarjeno in bedno" in ,,ki ga je treba bolj obsojati kot samo
anarhijo". 4
Vsak človek, ki hladnokrvno pregleduje to sliko, bo gotovo čutil
naklonjenost do pomislekov glede nujnosti uničenja, k i j e tako prizadejano njegovemu rodu, in do vprašanja, ali so spostavljene metode za
zavarovanje človeštva pred vzajemnimi muhami najboljše, kar se jih
lahko izmislimo. V zadregi bo. za katero od obeh možnosti: - bedo, ki
je prizadejana, ali pokvarjenost, ki bedo ustvarja, naj se izreče, d a j e
vrednejša obžalovanja. Če je to nespremenljiva usoda naše narave, je
potrebno odličnost naših racionalnih zmožnosti obravnavati prej kot
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neuspeh kot pa bistveno prednost. Ne bomo zgrešili, če bomo tožili, da
smo - medtem ko smo v nekaterih pogledih nad živahni - v mnogih
pomembnih pogledih za vselej določeni, da ostanemo od teh manj
vredni.

111.
Naše videnje zel politične družbe bo postalo razumljivejše, če z
nadaljnjo in natančnejšo pozornostjo premislimo to, kar lahko označimo z njeno notranjo in domačo zgodovino.
Dve izmed največjih zlorab, ki se nanašata na notranjo politiko
narodov in dandanes v svetu prevladujeta, sta prvič - nezakonit prenos
lastnine z nasiljem in drugič - s prevaro. V deželi, kjer posameznik ne
občuti, da bi si pridobil premoženje drugega, in kjer ni silne in nemirne
želje, ki bi gnala k materialnemu okoriščanju s p o m o č j o sredstev, ki
niso v skladu z redom in pravico, bi nedvomno komajda prepoznali
krivca, razen po pripovedovanju. Če bi si lahko vsak človek s popolno
lahkoto preskrbel življenjske potrebščine in če ob tem ne bi čutil neprijetnosti. hrepeneč po njihovem presežku, bi skušnjave izgubile svojo
moč. Privatni interes bi bil očitno v skladu z javno blaginjo; civilna
družba bi postala to, kar si je poezija izmislila kot zlato dobo. Raziščimo podlago, ki pogojuje ti zlorabi.
Najprej je potrebno ugotoviti, da je v najbolj imenitnih evropskih
državah neenakost lastnine dosegla alarmantno stopnjo. Ogromen del
njihovega prebivalstva nima stanovanjskih razmer, ki bi lahko zagotovile
znosno ali varno življenje. Plačilo za njihovo skrajno delavnost komajda zadostuje za minimalne eksistenčne potrebe. Žene in otroci z
nevzdržnim bremenom podpirajo napore mož, tako da je za nižje sloje
prebivalstva velika družina postala pregovorni izraz za neobičajno stopnjo revščine in bede. Če tem tegobam dodamo bolezen ali nekatere
izmed nezgod, ki se stalno dogajajo v aktivnem in delovnem življenju,
je gorje še večje.
Zdi se, da prevladuje mnenje, d a j e v Angliji manj bede in gorja kot v
večini kontinentalnih kraljestev. V Angliji dosega letna podpora revežem vrednost dveh milijonov funtsterlingov. Po izračunih dobiva v določenem obdobju svojega življenja podporo iz tega sklada vsak sedmi prebivalec te dežele. Če temu dodamo tiste, ki zaradi ponosa, duha neodvisnosti ali želje po legalni zaposlitvi - četudi v enaki bedi - ne prejemajo take podpore, bo razmerje znatno naraslo.
Natančnosti tega izračuna ne dajem nikakršnega poudarka: dovolj
je splošno dejstvo, da se zamislimo o veličini zlorabe. Posledice, ki sledijo. so umeščene onkraj dosega protislovja. Stalni boj z revščino, še
posebej če je pogosto neučinkovit, mora nujno povzročiti, da veliko

trpinov obupa. Boleč občutek svojega potlačenega položaja jim bo sam
po sebi odvzel moč, da bi ga prebrodili. Superiornost bogataša, ki se
tako neusmiljeno izpričuje na vsakem koraku, jih mora neogibno postaviti pred nasprotne ukrepe. Revež bo zaradi tega družbeno stanje štel za
vojno stanje, za nepravičen sistem, ne za zavarovanje pravic vsakega
posameznika in za možnost zagotavljanja njegovih eksistenčnih sredstev. temveč za povečanje sistemskih prednosti v prid peščice favoriziranih posameznikov. Za vse druge pa so rezervirane želje, odvisnost in
revščina.
Drugi vir onih destruktivnih strasti, s katerimi je pretrgan družbeni
mir. je treba iskati v razkošju, sijaju in veličastnosti, ki običajno spremljajo nezaslišano blaginjo. Ljudje so sposobni z lahkoto premagovati
znatne težave, če te v celoti delijo s preostalimi pripadniki družbe, in
niso užaljeni s spektaklom brezbrižnosti in lagodnosti drugih, ki nikakor
ne zaslužijo večjih prednosti, kot so jih sami deležni. Vendar je poslabšanje njihove lastne bede grenko, če svoj položaj primerjajo s privilegiji
drugih in odkrivajo, medtem ko si neprestano in zaman prizadevajo, da
bi sebi in svojim družinam zagotovili najbolj revno udobje, da drugi uživajo v sadovih njihovega dela. K temu poslabšanju vztrajno prispeva
večina trenutno eksistirajočih političnih establišmentov. Obstaja številen razred posameznikov, ki nimajo, čeravno so bogati, niti briljantnega
talenta niti plemenitih vrlin. Ti imajo, kakorkoli visoko utegnejo ceniti
svojo izobrazbo, vljudnost, superiorno uglajenost in eleganco obnašanja,
skrito zavest, da nimajo ničesar, s čimer lahko tako gotovo zatrjujejo
svojo superiornost in držijo podrejene na distanci, razen sijaja svoje
opreme, veličastnosti spremstva in razkošnosti zabav. Reven človek je s
tem razkazovanjem prizadet, čuti svojo lastno revščino, ve, kako vztrajni so njegovi napori, da bi si pridobil vbogajme od tega obilnega razsipavanja. Pomotoma zamenjuje bogastvo s srečo. Ne more se prepričati, da
utegne olepšan zunanji videz pogosto skrivati boleče srce.
Tretjo neprijetnost, ki lahko poveže revščino z nezadovoljstvom,
predstavlja predrznost in uzurpacija bogatih. Če bi se reven človek v
drugih pogledih pripravil do filozofske ravnodušnosti in ne bi, zavedaj o č se, da ravno tako poseduje sleherno stvar, v resnici častno za človeka, kot njegov bogati sosed, gledal na njegovo imetje z zavistjo, mu
sosed ne bi dovolil takega načina. Zdi se, kot da ta ne bi mogel biti
zadovoljen s svojo lastnino, dokler ne uspe narediti iz nje spektakla, dražeč druge. Pošteno, dobro mnenje o samem sebi, s katerim bi se lahko
njegov podrejeni sicer dokopal do spokojnosti, je instrument, ki omogoča njegovo trpinčenje z zatiranjem in krivico. V mnogih deželah je pravica, po lastnem priznanju, postala predmet moledovanja in človek z
najvišjim družbenim položajem in najvplivnejšimi zvezami domala
nezmotljivo uveljavlja svoje zadeve proti nezaščitenim in zapuščenim. V
deželah, kjer se ne uveljavlja ta nesramna praksa, je pravica pogosto

zadeva drage kupčije in obče znano je. da zmaga človek z najtežjo
mošnjo. Treba je pričakovati, da zavest o teh dejstvih vpliva, da bogataš pri svojih opravkih z revežem le malo pazi na prekrške, in ga navdihuje z mirno prevzetnostjo, diktatorsko in tiransko. To posredno zatiranje tudi še ne zadovoljuje njegovega despotizma. V vseh takih deželah
so bogati neposredno ali posredno državni zakonodajalci in posledica je
stalno zvajanje zatiranja na sistem in reveži so tako oropani še tistega
občutka pripadnosti neki skupnosti, ki bi jim še utegnila ostati.
Prepričanja posameznikov in posledice njihovih želja (kajti želja ni
nič drugega kot prepričanje, zrelo za akcijo) bodo vselej v veliki meri
regulirana s prepričanjem skupnosti. Toda obnašanje, prevladujoče v
mnogih deželah, je natančno preračunano na to, da navdaja ljudi s prepričanjem. da integriteta, vrlina in marljivost ne pomenijo nič, bogastvo
pa vse. Mar človek, čigar zunanjost denotira revščino, pričakuje, da bo
dobro sprejet v družbi in da ga bodo še posebej dobro sprejeli tisti, za
katere se predpostavlja, da bodo diktirali ostalim? Mar naleti na njihovo
željo po pomoči in naklonjenosti in ali si jo sploh lahko obeta? Kmalu
se nauči, da nobena vrlina ne more odkupiti nepomembne zunanjosti.
Lekcija, ki jo stalno posluša, je: „Pojdi domov, obogati s kakršnimikoli
sredstvi, pridobi si presežke, ki sami po sebi štejejo za spoštovanja vredne; potem si lahko prepričan, da boš prijateljsko sprejet." V skladu s
tem v takih deželah gledajo na revščino kot na največjo napako. Od nje
se ubeži s prizadevanjem, ki ne pozna nikakršne ležernosti do predsodkov poštenosti. Poštenost je zatajena kot najbolj neizbrisna sramota.
Medtem ko si nekdo izbira pot brezmejnega kopičenja, se drugi spušča
v izdatke, ki naj bi ga svetu predstavili bogatejšega, kot je v resnici. Približuje pa se realnosti onega pomanjkanja, ki se ga boji. Skupaj z lastnino žrtvuje integriteto, resnicoljubnost in značaj, ki bi mu utegnili biti v
tolažbo v njegovi nesreči.
Taki so vzroki, ki — v različnih stopnjah pod različnimi vladami
sveta — odkrito ali skrivoma spodbujajo ljudi, da posegajo v tujo lastnino. Poglejmo, kako daleč dopuščajo politični instituciji pozitivne ali
negativne spremembe. Karkoli meri na manjšanje krivic, spremljajočih
revščino, hkrati zmanjšuje velikansko kopičenje bogastva in pretirano
željo po tem. Za bogastvom se ne ženemo zaradi bogastva samega in le
malokdaj zaradi čutnih užitkov, ki jih to lahko kupi, temveč iz istih razlogov, kot običajno vzpodbujajo ljudi k pridobivanju znanja, retoričnih
in drugih spretnosti — zaradi ljubezni do ugleda in strahu pred zaničevanjem. Kako bi peščica cenila posedovanje bogastva, če bi bila obsojena na samotno uživanje svoje opreme, palač in zabav, brez očesa, ki bi
se čudilo njihovi veličastnosti in brez sebičnega opazovalca, ki je čudenje pripravljen spremeniti v laskanje lastniku? Če bi ekskluzivna lastnina bogatega ostala brez občudovanja in ne bi zaničevali neprestanega

lakajstva revščine, bi koristoljubje prenehalo biti univerzalna strast.
Poglejmo, v katerih pogledih politična institucija hlapčuje tej strasti.
Prvič: v odnosu bogataš - revež je zakonodaja v domala vsaki deželi
v veliki meri naklonjena bogatašu. Tak je značaj zakonov o varstvu divjadi. s katerimi je marljivemu kmetu prepovedano ubiti žival, ki uničuje
pridelke, s katerimi bi si zagotovil eksistenco. Prepoveduje mu tudi, da
bi se oskrbel s hrano, ki se mu ponuja sama, brez iskanja. Ob uvedbi
zadnjih francoskih taks, so nekateri ukrepi prizadeli skromne in marljive. izvzeti pa so bili tisti, ki bi jih bili zmožni najbolje podpreti. Tako v
Angliji zemljiški davek v tem trenutku zbere pol milijona manj sredstev
kot pred stotimi leti. medtem ko so v istem obdobju davki na porabo
dosegli prirastek trinajstih milijonov letno. To je poskus - učinkovit ali
ne - da bi se breme z ramen bogataša naprtilo na ramena reveža. Kot
tak nam nazorno ponazarja usmeritev zakonodaje. Na temelju istega
načela rop in druge prekrške (bogatejši del skupnosti je v glavnem izvzet
iz skušnjave, da bi jih storil) obravnavajo kot glavne zločine. Spremljajo
jih najostrejše, pogostoma najbolj nehumane kazni. Bogati so opogumljeni in se združujejo pri izvrševanju najbolj pristranskih in zatiralskih
pozitivnih zakonov. Radodarno so jim razdeljeni monopoli in privilegiji,
ker so jih zmožni kupiti. Medtem pa se uporablja najbolj čuječna politika. ki naj bi preprečila zveze revežev za določitev cene dela in ti so
oropani možnosti — presoje, ki bi jim omogočila pozitivne rezultate
njihove marljivosti.
Drugič: izvrševanje zakona ni nič manj krivično kot duh zakonodaje.
Pod zadnjo francosko vlado je bilo sodniško mesto predmet nakupa;
deloma z javno ceno, ki jo je postavila krona, deloma pa s skritimi sladkarijami. plačanimi ministru. Ta je najbolje vedel, kako voditi tržišče
maloprodajne trgovine s pravico in si je lahko uravnaval nakup njenih
funkcij po najvišji ceni. Za stranko je bila. po lastnem priznanju, pravica
predmet osebnega moledovanja; in vpliven prijatelj, čedna ženska ali
ustrezno darilo so vedno imeli veliko večjo vrednost kot dobro načelo.
V Angliji izvršujejo kazensko pravo z večjo nepristranskostjo, kar zadeva sam sodni postopek: vendar pa število poglavitnih prestopkov in kot
posledica tega pogostost oprostitev na široko dopuščata privilegiranost
in zlorabo. V lastninskih sodnih zadevah je praksa na taki stopnji, ko
je njena nominalna nepristranskost v resnici neveljavna. Dolžina pravd
na vrhovnem sodišču, pogoste pritožbe od sodišča do sodišča, velikanska plačila za svetovanje, odvetnike, tajnike, uradnike, kratke razlage
tožbene zadeve, obtožnice, tožnikovi odgovori na zagovor obtoženca
ter protiodgovori in tisto, kar s e j e včasih imenovalo „veličastna negotovost" zakona, povzročijo, da je pogosto bolj priporočljivo, odreči se
lastnini kot se zanjo prepirati. Vse to jemlje obubožanemu tožniku najšibkejše upanje, da bo pritožba uslišana.

Tretjič: neenakost pogojev, ki jih običajno ohranja politična institucija. je povečini preračunana tako. da povečuje namišljeno odličnost
bogastva. V starih monarhijah Vzhoda in v sedanji Turčiji bi se nekomu
z eminentnim družbenim položajem le težko zgodilo, da bi vzbudil
implicitno popustljivost. Plah prebivalec se je tresel pred svojim nadrejenim: in bi bil mislil, d a j e malo manj kot bogoskrunstvo, če bi se bil
dotaknil tančice, ki jo je ponosni satrap ovil prek svojega sramotnega
porekla. Ista načela so prevladovala v fevdalnem sistemu. Vazal, ki je
veljal za neko vrsto živega inventarja v imetju in ki ni poznal pritožbe
na samovoljni ukaz svojega gospoda, bi si le stežka drznil domnevati, da
pripada istemu rodu. To je kajpada ustvarilo nenaraven in nasilen položaj. V človeku je nagnjenje, da gleda dlje od zunanjosti in da s sodnim
nalogom za preiskavo dobi pravno osnovo za povzpetništvo in uspešnost. Z uveljavitvijo teh dejavnikov seje do določene mere ublažila predrznost bogastva. Obenem ne smemo hliniti. da si celo mi med sabo
prizadevamo za neenakost, kar rojeva zelo usodne posledice. Neenakost
v nekaterih delih sveta prevladuje v veliki meri - popolnoma slabi in
kastrira človeško raso; v tem lahko vidimo nekatere razloge za prepričanje. da je. celo v milejšem stanju, v katerem smo jo navajeni ugledati,
še vedno vsebinsko bogata z najbolj škodljivimi učinki . . .

IV.
Obstaja široko razširjen nazor o predmetu revolucij, ki je zelo
pomemben pri določanju občutkov in vedenja, ki bi jih morali ohraniti
v pogledu na revolucijo. Pameten človek ni z ničemer zadovoljen. Skoraj nemogoče je, da bi obstajala kakršnakoli institucija, pri kateri nepristranska preiskava ne bi našla napak. Pameten človek ni zadovoljen z
lastnimi pridobitvami ali celo s svojimi načeli in prepričanji. V teh
neprestano odkriva napake, razmišlja naprej; ni konca njegovih revizij in
raziskovanj. Vlada je po svoji naravi sredstvo, zavetje za nekaj slabega,
da bi preprečila preteče zlo; potemtakem ne nudi razloge za popolno
zadovoljitev. Končne stvari morajo neprestano dopuščati napredek.
Dokazovali bi skrajno norost, če bi vztrajali na kakršnikoli stopnji razvoja in si predstavljali, da smo dosegli svoj vrhunec. Pravi politik ne
omejuje niti svojih pričakovanj niti želja znotraj kakršnihkoli posebnih
meja; lotil se je dela brez meja. Ne govori: „Naj si pridobim toliko in
bom zadovoljen; ne bom zahteval nič več; nič več ne bom deloval proti
spostavljenemu redu stvari; vse tiste, ki jih podpirajo, bom obvaroval
pred nadaljnjim nadlegovanjem." Nasprotno, celotno obdobje njegovega
delovanja je posvečeno podpiranju inovacij in reform.
Zdi se. da neposreden sklep iz teh sentimentov ni naklonjen revolucijam. Politiku, ki meri na omejen predmet, znotraj katerega je uokviril

tudi svoje nazore, se še lahko oprosti, če kaže neko nestrpnost glede
svojih dosežkov. Toda te strasti ne more v enaki meri občutiti oni, ki
meri na napredek — ne do določene, temveč nedoločene mere. Ta človek ve. d a j e njegova naloga uveljavljanja kakršnegakoli posebnega nazora daleč od popolnosti. Ve, da bodo zlorabe, čepravje vlada napredovala za stopnjo više, še vedno številne. Veliko jih bo zatiranih, mnogi bodo
izpostavljeni nepravični obsodbi; nezadovoljni bodo imeli svoj imperij
in svoje zaobljubljence in kraljestvo neenakosti bo prostrano. Zato
lahko označi napredek z mirom, čeravno bo imel vse želje njegovega
srca in vse napore njegovega razumevanja. Napredek, za katerega utegnemo pričakovati, da si ga želi, in ki se lahko uveljavlja skozi daljše
obdobje in skozi večje različnosti členov, kot lahko oriše njegovo predvidevanje. bi moral potekati v blagih in postopnih, čeravno nenehnih
korakih, ne pa v nasilnih skokih, s pretresi, ki lahko izpostavijo tveganju
milijone in pometejo cele generacije ljudi iz arene življenja.
Na kratko si oglejmo, kakšna je narava revolucije. Revolucijo povzroči razkačenost nad tiranijo, navzlic temu pa si tudi sama vedno pomaga
z njo. Tiranija, ki vzbuja njeno razkačenost, lahko le stežka obstaja brez
njenih privržencev; čim večja je vzbujena razkačenost in čim nenadnejši
in silen je padec tlačiteljev. tem globlji bo resentiment. ki izpolnjuje
glave izgubljajoče stranke. Kaj je bolj neizogibno od človeške potrebe
po izražanju nezadovoljstva, če so jim nasilno odvzeti bogastvo in privilegiji? Kaj jim je laže odpustiti kot potrebo po občutenju neke zvestobe
do sentimentov, v katerih so bili vzgojeni in za katere se utegne zgoditi,
da so bili malo prej sentimenti skoraj vsakega posameznika v skupnosti?
Mar morajo spremeniti svoje prepričanje natanko takrat, ko jaz vidim
razlog in spremenim svojega? So pač ostali na točki, na kateri smo bili
oboji pred nekaj leti. Vendar je to zločin, na katerega revolucija gleda z
največjo ljubosumnostjo in ga kaznuje s skrajno neprizanesljivostjo.
Zločin, ki je tako označen z najglobljim neodobravanjem. ni rezultat
popuščanja načela, razuzdanega življenja ali grenkega in nepopustljivega
sovraštva. Je napaka, za katero se zdi, da se najmanj pogosto ne pojavlja
v človeku z neomadeževano častjo, pokončno voljo ter dostojanstvenimi in plemenitimi čustvi.
Revolucija je proti tiraniji nahujskana z grozo, vendar tudi njena lastna tiranija ni brez posebnih poostritev. Ni obdobja, ki ne bi bilo bolj v
spoprijemu z eksistenco svobode. Neomejeno sporočanje mnenj je vselej naletelo na škodljivo protiakcijo, toda v takih primerih je ovirano
trikrat bolj. V drugačnih časih se ljudje ne boje njegovih učinkov tako
močno. Toda med revolucijo, ki je za sleherno stvar krizno obdobje,
zavlada celo pred vplivom besede strah in trepet; sužnost, ki sledi, je
popolna. Kdaj je obstajala revolucija, k i j e dovoljevala obrambo tistega,
proti čemur se je borila, ali domala vsakršno pisanje oziroma argumentiranje. ki povečini ni bilo v skladu z mnenji, ki so po naključju prevla-

dovala? Poskus, da bi temeljito preiskali misli ljudi in kaznovali njihova
prepričanja, je najbolj osovražen poskus vsakršnega despotizma; vendar
pa je še posebno značilen za obdobje revolucije.
Zagovorniki revolucije običajno pripominjajo, „da se nikakor ne moremo otresti svojih tlačiteljev in odvrniti nove, tako da planemo na noge
v njihovi sobi, temveč le s strogo in spomina vredno kaznijo". Ob tej
trditvi je še posebej pomembno pripomniti, da bodo tlačitelji obstajali
tako dolgo kot posamezniki, ki so nagnjeni - bodisi iz perverznosti
bodisi iz globoko ukoreninjenih in trdovratnih predsodkov - k sodelovanju s tlačitelji. Zato ni dovolj, da se prestrašimo le ljudi z nepoštenimi ambicijami, temveč tudi vseh onih, ki bi jih podpirali bodisi iz
nepoštenega motiva bodisi iz dobronamerne napake. Torej predlagamo,
naj se ljudi osvobodi; metoda, ki bi jo privzeli, je, da bi nanje vplivali rigorozneje kot kdajkoli prej - s strahom pred kaznijo. Govorimo, da
je vlada preveč uzurpatorska in organiziramo vlado, k i j e v svojih načelih desetkrat bolj vdana zlorabi in desetkrat strašnejša v svojem ravnanju. Je mar suženjstvo najboljši projekt, ki si ga lahko domislimo, zato
da bi osvobodili ljudi? Je mar razkazovanje terorja najprimernejši način,
ki naj jih naredi možate, neodvisne in podjetne?
V obdobju revolucije so raziskovanje in vse vztrajne špekulacije, ki
so človeštvu omogočile največje izboljšave, suspendirani. Take špekulacije zahtevajo obdobje gotovosti in nepretrganosti; ko ljudje ne morejo napovedati, kaj se bo zgodilo naslednji dan in ko so najbolj presenetljive spremembe zadeve neprestanega vračanja, jim je mogoče le s težavo slediti. Take špekulacije zahtevajo lagodnost in miren ter brezstrasten značaj. Ko so vse človekove strasti prebujene in ko smo uro za uro
pod najmočnejšimi vtisi strahu in upanja, zaskrbljenosti in želje, malodušnosti in triumfa, jih le stežka obvladujemo.
Temu dodajte že omenjeno tendenco revolucije, da bi obvladali razglašanje naših misli, in prepovejte raziskovanje.
Druga okoliščina, vredna omembe, je neogibno trajanje revolucionarnega^ duha. To lahko ponazorimo s spremembo vlade v Angliji leta
1688. Če problem presojamo z zornega kota prave, „striktne revolucije", si lahko čestitamo, da so bile prednosti, k i j i h je dosegla - kolikor
daleč že segajo - kupljene poceni, z nekrvavo zmago. Toda če bi jo
zares temeljito ocenjevali, bi si jo morali spet priklicati v spomin kot
revolucijo, ki je povzročila dve splošni vojni, devet let vladavine pod
kraljem Viljemom in dvanajst let pod Ano in dva domača upora (dogodka, vredna zgražanja, če si prikličemo v spomin galantni duh in plemenito zvestobo privržencev kralja Jakoba il. ter njihov nesrečen konec)
v letih 1715 in 1745. Navzlic temu je bila to, gledano v celoti, mila in
srečna revolucija. Revolucije so boj med dvema strankama, od katerih
je vsaka prepričana v pravico svoje stvari, boj, ki ni odločen s kompro-

misom ali potrpežljivim svarilom, temveč le s silo. Ob takem izidu je le
stežka pričakovati, da bo vzajemne mržnje in sporov konec.
Morebiti nikoli nobena pomembna revolucija ni bila nekrvava. Utegne nam koristiti, če se na tem mestu spomnimo, v čem je zlo prelivanja krvi. Zlorabe, ki trenutno eksistirajo v politični družbi, so tako velikanske. zatiranja, ki jih izvršujejo, tako neznosna, odpori, kijih nudijo,
tako nevzdržni, ignoranca in sprijenost, k i j u zbujajo, tako strašni, da
bi se brezstrastni preiskovalec verjetno utegnil odločiti, da nakup
če
bi se lahko kupilo njihovo uničenje, tako da bi vsako človeško bitje, ki
je sedaj prišlo v zrela leta. takoj pometli z Zemljinega obličja - ne bi bil
predrag. Pred prelivanjem krvi se ne bi smeli zgroziti le, ker ima človeško življenje tako veliko vrednost. Zal so današnji ljudje povečini revni
in v svojem deležu uživanja omejeni; njihovo dostojanstvo ni nič več
kot ime. Smrt sama po sebi sodi med najbolj nepomembna človeška zla.
Potres, ki bi naenkrat pogoltnil na stotisoče posameznikov, bi bilo treba obžalovati predvsem zaradi tesnobe, ki bi jo povzročil pri preživelih;
v pošteni oceni tistih, ki jih je uničil, bi bil pogosto relativno trivialen
dogodek. Zakoni narave, ki ga povzročajo, so primeren predmet preiskave; vendar so njihovi učinki — v primerjavi z mnogimi drugimi dogodki - le težko predmet obžalovanja. Primer je docela drugačen, ko
človek pade v roke svojega soseda. Tu se ustvari tisoč bolnih strasti.
Krivci in priče umorov postanejo zakrknjeni, neuklonljivi in nečloveški.
Tisti, ki izgubijo odnose ali prijatelja zaradi take vrste katastrofe, so
izpolnjeni s prizadetostjo in maščevanjem. Med ljudmi se razširja nezaupanje in razdrejo se najdražje vezi človeške družbe. Ni si mogoče izmisliti večje razdraženosti in bolj zloveščega odnosa do gojenja justice in
razširjanja dobronamernosti.
K. pripombam, da revolucij le poredko ne spremlja prelivanje krvi,
lahko dodamo, da so nujno krute in prezgodnje. Politika je znanost.
Zmožni smo razumeti splošne lastnosti človekove narave in lahko orišemo način, ki je - obravnavan sam po sebi - najbolj prilagojen človekovemu položaju v družbi. Če tega načina ne smemo, povsod in takoj,
zvajati na prakso, so spremembe, ki mu jih je treba priznati glede na
variacije okoliščin in stopenj, do katerih ga gre realizirati, tudi predmet
znanstvene preiskave. Zdaj je jasno, da je narava znanosti napredna.
Koliko je bilo različnih stopenj astronomije, preden je dosegla stopnjo
popolnosti, ki ji jo je bil dal Newton? Kako nepopolna so bila jecljanja
duševne znanosti, preden je dosegla natančnost, s katero se ponaša v
zadnjem stoletju? Politično ve'denje je, nedvomno, v obdobju svojega
otroštva. Ker je zadeva življenja in dejanja, bo v skladu s povečanjem
moči. kazalo bolj uniformen in manj odvisen vpliv na zadeve človeške
družbe. Za zgodovino vseh znanosti velja, d a j e najprej znana le nekaterim. preden vstopi v različne opise in razrede skupnosti. Tako Newtonovi Principi dvajset let niso imeli skoraj nobenega bralca in njegov

sistem je bil še naprej nepoznan: naslednjih dvajset let je morda zadostovalo. da so obrisi tega sistema, najrahleje obarvani z znanostjo, postali
znani domala vsaki osebi.
Edina metoda, v skladu s katero se lahko izpeljejo družbene izboljšave z zadovoljivim upanjem na pozitiven izid. je. da izboljšava institucij
napreduje v enaki meri kot razsvetlitev javnega razumevanja. Obstaja
stanje politične družbe, ki je najbolje prilagojeno vsaki različni stopnji
individualne izpopolnitve. Bolj kot je tako stanje uspešno realizirano,
ugodneje je upoštevan splošni interes. V naravi človeškega duha obstaja
neka skrb za to vrsto napredka. Nepopolnih institucij, kot je že bilo
prikazano, ni mogoče več podpirati, ko povzročajo splošno negodovanje in so njihovi učinki resnično razumljeni. V določenem obdobju
zanje lahko pričakujemo, da bodo propadle in izginile domala brez
napora. Reformo v takih okoliščinah le stežka obravnavamo kot reformo, kateri daje značaj akcija. Ljudje čutijo svojo situacijo in omejitve,
ki so jih prej ovirale, izginejo kot iluzija. Ko nastopi taka kriza, ni treba
niti potegniti meča niti dvigniti prsta z nasilnim namenom. Nasprotnikov bo premalo in bodo prešibki, da bi si lahko privoščili resno misel na
odpor proti univerzalnemu čutu človeštva.
Če na zadevo gledamo tako. potem se zdi, da revolucije, namesto da
bi človeštvu resnično koristile, ne ustrezajo drugemu namenu kot temu.
da uničujejo zdrav in nepretrgan napredek, za katerega bi lahko pričakovali, da spremlja politično realnost in družbene izboljšave. Morijo
intelektualno harmonijo. Obljubljajo nam nekaj, za kar nismo pripravljeni. in česar dejansko ne moremo uporabljati. Suspendirajo zdrav
napredek znanosti ter zbegajo proces narave in uma.
Doslej smo dokazovali pod predpostavko, da bo poskus izvedbe revolucije uspešen. Vendar ta predpostavka nikakor ne sme dovoliti, da bi
ostala brez opazke. Vsak tovrsten poskus, celo če le preti in ni udejanjen. skuša vzbuditi odpor, ki se sicer nikoli ne bi utrdil. Sovražnike
inovacije vznemiri nezmernost njenih privržencev. Nevihta se postopoma krepi in vsaka stran se oborožuje v tišini z nasiljem in vojnimi zvijačami. Opazujmo posledice tega. Dokler boj poteka zgolj med resnico
in sofistiko. utegnemo gledati na napredek in rezultat s tolerantnim
jamstvom. Toda ko odložimo na stran argumente in se zatečemo k
meču. se situacija spremeni. Kdo bo med barbarskim besom vojne in
glasnim truščem civilnega upora presodil, ali bo izid ugoden ali neugoden? Utegne se zgoditi, da nas znova vkujejo v verige despotizma in si
spet za dolgo zagotovijo zmagoslavje zatiranja, čeprav bi moralo spodleteti. da bi spet dosegli stanje naše otopelosti in izbrisali spomin na vse
izboljšave.
Če so prave značilnosti revolucije take, bo uspeh, če bo uveljavljeno
mnenje o domnevni popolni nepotrebnosti revolucije in da prepričanje
o razumevanju sredstev popolnoma ustreza razdejanju politične zlorabe.

nevernikom. Tamerlanovih, Džingiskanovih in Aurang-Zebejevih junatrdi, „da ljudje dovolj poznajo svoje napake pri vodenju, vendar nikakor
niso nagnjeni k temu, da bi jih opustili". Ta trditev se kajpada spremeni
v prepričljivo le zaradi nejasnosti, v kateri smo navajeni razumeti termin
vedenja. Voluntaristična dejanja ljudi izvirajo iz njihovih prepričanj.
Stvar, za katero verjamemo, da jo odlikujejo najmočnejši argumenti,
nezgrešljivo izberemo in ji sledimo. Nemogoče je, da bi izbrali kakršnokoli stvar, ki se kaže kot zlo. Nemogoče je, da bi človek zagrešil zločin
v trenutku, ko ga vidi v vsej njegovi strahoti. Pri vsakem tovrstnem primeru gre za boj med vedenjem na eni strani in zmoto ali navado na drugi strani. Medtem ko vedenje prihaja do izraza v vsej svoji moči, človek
ne more zagrešiti zlega dejanja. Zmota ali navada utegneta prevladati v
sorazmerju, tako kot vedenje izginja iz glave in ni več prisotno v spominu. Vendar je upravičeno predpostavljati, da sta permanenca in moč
naših percepcij zmožni naraščati do nedoločenega obsega. Vedenje v
pomenu, s katerim razumemo jasno in nedvoinljivo dojemanje, je tako,
da se mu ne more upirati nobena zmota. Popolnoma drugačna stvar pa
je, čeprav se običajno označuje z istim imenom, redkokdaj priklican
sentiment, ki se ga, ko je znova priklican v spomin, težko rezume ali
občuti.
Lepota tukaj orisane koncepcije političnega napredka človeštva
mora biti otipljiva vsakemu opazovalcu. Še vedno se utegne poudarjati,
„da je lahko resnica, četudi se to dopusti, prepozna v svojem delovanju.
Minila bodo stoletja", nam bodo rekli, ,,preden se bodo spekulativni
nazori o negativnih straneh privilegijev in monopola tako razširili in
tako globoko občutili, da bi se jih znebili brez pretresov ali bojev. Mislecu je lahko sedeti v delovni sobi in uživati ob lepoti koncepcije, vendar
človeštvo medtem trpi, nepravičnost je na pohodu nepretrgoma, generacije ljudi lahko propadejo med poštenimi obljubami in upanji ter
zapustijo prizorišče, ne da bi bile deležne kaj dobrega. Ne goljufajte nas
z oddaljenimi in negotovimi obeti, temveč nam pomagajte najti metodo, ki nas bo hitro odrešila zla, kajti to je preveč osovraženo, da bi ga
lahko prenesli."
K tej predstavitvi lahko pripomnimo, prvič, da je bilo za nenadne
poskuse rešitve celotne skupnosti pred uzurpacijo, katere zlo razumejo
le nekateri, že dokazano, da jih vselej spremlja razdejanje, pogosto pa
neuspeh.
Drugič, napačno je tudi predpostavljati, da generacija, v katero spadamo, zaradi tega, ker nimamo javnih nemirov in nasilja, ne bo imela
koristi od izpopolnitve svojih političnih načel. Vsaka sprememba sentimenta od moralne zmote k resnici, vsak dodatek, ki ga prispevamo k
jasnosti dojemanja tega predmeta, vsako spominjanje ter neodvisnost
našega duha predstavljajo sami po sebi - čeprav odmislimo popolno
spremembo institucij — nedvomno pridobitev. Svoboda institucij je

zaželena predvsem zato, ker je povezana s svobodo duha; če dosežemo
cilj, se lahko upravičeno strinjamo, da smo manj vznemirjeni zaradi
sredstev. V realnosti pa so tam, kjer se spremenijo politična prepričanja
skupnosti ali znatnega dela skupnosti, prizadete tudi institucije. Razrahlja se njihov vpliv na duha; nanje se gleda v drugačnem duhu; postopoma, domala neopazno potonejo v pozabo. Prednost, pridobljena ob vsakem napredku, doseženem brez nemirov, je natanko tista prednost, za
katere zagotovitev ima javnost največji interes.
Medtem je nemogoče, da ne bi opazili presenetljive jalovosti ugovora, na katerega si prizadevamo odgovoriti. Nasprotniki se pritožujejo,
,,da je sistem, ki zaupa lastnemu umovanju, preračunan na to, da sedanjo generacijo prikrajša za praktične koristi političnih izboljšav". Vendar smo pravkar pokazali, da jim zagotavlja veliko praktično korist;
medtem ko, po drugi strani, ni nič bolj običajnega kot priznanje samih
zagovornikov sile, da velika revolucija pomeni žrtvovanje ene generacije.
Njeni vodje se srečujejo s katastrofami, ki spremljajo temeljne inovacije, tako da utegne šele naslednja generacija požeti sadove miru.
Tretjič, napačna je tudi predpostavka, d a j e sistem, ki zaupa v lastno
umovanje, preračunan na to, da v neomejenem obdobju izvede temeljno
reformo. Narava vse znanosti in napredka je, da sta v svojih prvih korakih počasna in na določen način neopazna. Njun začetek se zdi zgolj
naključen. Nanju opozarjajo le nekateri, le posamezniki sploh zaznajo
njuno eksistenco. Rasteta v temi in njun rezultat je, čeravno se dolgo
pripravlja, v znatni meri nenaden in nepričakovan. Tako bi morda morali šteti uvedbo tiska za dogodek, k i j e šele dal popolno jamstvo emancipaciji človeštva. Toda ta napredna pridobitev je ostala dolgo nesumljiva;
ostalo je rezervirano za Wolseyevo bistroumnost, d a j e skoraj pred tremi
stoletji, govoreč v imenu rimske duhovščine, napovedal: „Uničiti moramo tisk ali pa bo tisk uničil nas." Zdaj ni treba nobene izjemne bistrosti, da bi dojeli, da največje zlorabe politične institucije jemljejo svoj
konec. Nobenega sovražnika te ugodne krize se ni bolj bati kot dobrega
pomena, ki pa je nezmerni prvak splošnega dobrega . . .

V.
Videli smo že, da je edini legitimen predmet politične institucije
korist posameznikov. Vse, s čimer se ne morejo neposredno materialno
okoristiti: nacionalno blagostanje, prosperiteta in slava, utegne biti v
korist le onim sebičnim nastopačem, ki so - od najzgodnejših obdobij
- zmedli razumevanje ljudi, da bi jih bolj zagotovo potisnili v ponižanje
in mizerijo.
Želja, da bi si razširili teritorij, da bi osvojili ali držali v strahu sosednje države, da bi jih prehiteli v umetnosti ali v orožju, temelji na pred-

sodku in zmoti. Uzurpirana avtoriteta je lažen in nesubstancialen medij
sreče. Bolj si je želeti varnosti in miru kot nacionalnega sijaja, ki bi strašil ostali svet. Ljudje so soverniki. Na posebnem področju ali v posebnem podnebju se združujemo zato, ker je to nujno za naš notranji mir
ali da bi se branili pred brezobzirnimi napadi skupnega sovražnika. Toda
rivalstvo naeij je kreatura imaginacije. Če naj bodo naš predmet bogataši, potem bogataše lahko ustvari le trgovina; in čim večja bo sposobnost kupovanja soseda, tem večja bo naša priložnost prodaje. Prosperiteta vseh je v interesu vseh.
Čim natančneje razumemo svojo lastno korist, tem manj smo nagnjeni k motenju sosedovega miru. Isto načelo se da. narobe, aplicirati na
soseda. Zato si lahko le želimo pametno ravnanje. Toda razumnost
pomeni rast enakosti in neodvisnosti, ne nepravičnosti in zatiranja. Če
je bilo zatiranje šola razumnosti, bi bil napredek človeštva neprecenljiv,
kajti ljudje so bili v tej šoli mnogo tisoč let. Zato bi si morali želeti sosedovo neodvisnost. Morali bi si želeti njegovo svobodo, kajti vojne ne
izvirajo iz nagnjenosti nacij. ki niso obremenjene s predsodki, temveč iz
vladnih spletk in iz nagnjenj, ki jih te na veliko zbujajo v ljudeh. Če
sosed zasede naš teritorij, bi si morali želeti le, da ga odženemo z njega:
v ta namen ni nujno, da bi ga morali prekositi v junaštvu, kajti na našem
lastnemu terenu je njegova igra neenakovredna. Ne da bi rekli, da je
razumevanje nacije, ki jo je napadla druga nacija, dokler je njeno lastno
vodstvo razumno, pravično in zmerno, skrajno neverjetna predpostavka.
Kjer nacije niso spodbujene k neprikritemu sovraštvu, je vsa ljubosumnost med njimi nerazumna himera.
Jaz prebivam v določenem kraju zato. ker je to prebivališče najprimernejše za mojo srečo ali koristnost. Zanimam se za politično pravico
in vrline svoje vrste, ker so ljudje zlasti zmožni pravice in vrlin, in morda
imam še dodaten razlog, da se zanimam za one. ki živijo pod isto vlado
kot jaz. ker sem bolj kvalificiran za razumevanje njihovih zahtev in ker
sem sposobnejši prizadevati si za njihovo korist. Vendar me gotovo ne
more zanimati prizadevanje bolečine drugim, dokler so izrecno vpleteni
v nepravična dejanja. Predmet poštene politike in moralnosti je. da
medsebojno približa ljudi, ne da jih loči; da združi njihove interese, ne
da jim nasprotuje.
Posamezniki bi morali, ni dvoma, kultivirati pogostejše in zaupnejše
medsebojne stike, kot že obstajajo, vendar pa politične družbe ljudi
nimajo nobenega interesa za razlaganje in prilagajanje, razen če jih
zmota in nasilje pripravita do tega. Ta obravnava naenkrat izničuje glavne predmete tiste skrivnostne in sprijene politike, k i j e doslej pritegovala pozornost vlad. Pred tem načelom se častniki kopenske vojske in
mornarice, ambasadorji in pogajalci ter cel niz zvijač, izmišljenih, da bi
držale druge nacije v šahu in omogočile prodreti do njihovih skrivnosti,
da bi preprečile njihove nakane oblikovanja zavezništva in protizavezni-

štva, sesedajo v nič. Vladini izdatki so izničeni skupaj z izdatki za sredstva podjarmljenja in spodkopavanja vrlin podložnikov. 5
Hkrati je popolnoma odstranjena druga izmed velikih sramot politične znanosti - obseg teritorija, podrejenega eni osebi, glede katerega so
filozofi in etiki alternativno razpravljali, ali je najbolj primeren za
monarhijo ali za demokratično vlado. Zunanjost, za katero je pričakovati. da si jo bo človeštvo privzelo v prihodnjih okoliščinah napredka, je
politika, ki bo v različnih deželah imela podobno obliko, kajti vsi imamo iste sposobnosti in iste potrebe. Vendar bo to politika, katere neodvisne veje bodo razširile svojo avtoriteto nad majhen teritorij, kajti
sosedi so najbolje informirani o zadevah soseda in popolnoma enaki do
njihove uravnave.
Kakršnakoli zla vsebuje abstraktna ideja vladanja, so vsa izjemno
poostrena z razširjenostjo jurisdikeije in ublažena z okoliščinami
nasprotne narave. Ambicija, ki utegne biti v prvi tako grozna kot kuga,
v drugi nima prostora, da bi se razvila. Ljudski upor je podoben vodam
na zemlji, ki lahko - kjer je površina velika - povzročijo najbolj tragične učinke, vendar pa so blage in neškodljive, ko so omejene znotraj
kroga ponižnega jezera. Zmernost in pravičnost sta očitni značilnosti
omejenega kroga.
Lahko bi res ugovarjali, ,,da so veliki talenti plod velikih strasti in da
je v mirni mediokriteti majhne republike pričakovati, da se bodo moči
intelekta pogreznile v nedejavnost". Če drži, bi ta ugovor upravičil
najresnejšo pozornost. Vendar je treba upoštevati, da bi - po tukaj
predloženi hipotezi - celotna človeška vrsta v nekem smislu tvorila eno
samo veliko republiko, upanja onega, ki bi si želel dobrovoljno delovati
s p o m o č j o svoje velike umnosti, bi postala bolj ohrabrujoča kot kdajkoli prej. Med obdobjem, v katerem so se razvijale te okoliščine - vendar se še niso popolnoma razvile - bi imela primerjava blagoslovov, ki
smo jih uživali, s krivicami, ki se prakticirajo pri sosedih, dodatno
vzpodbudo, d a j o uporabimo.
Ambicija in notranji nemir sta negativnosti, ki izvirata iz vladanja na
posreden način, sta posledici navad, k i j i h uvaja vlada, in sodelovanja in
zveze, ki se razširjata nad mnoštvom ljudi. Obstajajo tudi druga zla,
neločljiva od njegove eksistence. Predmet vladanja je potlačitev takega
nasilja, tako zunanjega kot notranjega, ker bi utegnilo uničiti ali spraviti
v nevarnost blagostanje skupnosti ali njenih članov. Sredstva, k i j i h uporablja. so bolj uravnane omejitve in nasilje. Za ta namen postaja nujna
koncentracija individualnih sil, metoda, s katero je ta koncentracija
običajno dosežena, pa je tudi nasilna.
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Negativne posledice sile smo že pretresli. Sila, uporabljena proti prestopnikom ali osebam, ki jim pripisujejo krivdo, sama nikakor ni brez
krivic. Sila, ki jo uporabi večina družbe proti manjšini, ker se ta lahko
razlikuje v pojmovanju nekaterih vprašanj javne blaginje, je na prvi
pogled preračunana vsaj na to, da vzbudi še večje neodobravanje.
Za obedve uporabi se dejansko lahko zdi, da se opirata na isto načelo. Sprijenost ni nič več nevprašljiva, v prvi instanci, kot zmotna sodba,
in nič ne more upravičiti poskusa, da bi jo popravili s silo, razen izjemna nujnost primera. Če se manjšina moti, pade natanko pod isti splošni
opis, čeravno njena zmota morebiti ni enako pomembna. Vendar je
nujnost primera malokdaj enako impresivna. Če bi bila ideja odcepitve,
na primer, nekako bližja koncepcijam človeštva, bi se le malokdaj zgodilo, da bi odcepitev manjšine zaradi drugačnega mnenja kakorkoli primerjali s hudobno tendenco, s sovražnostjo kriminala, ki krši najočitnejša načela socialne pravičnosti. Primere lahko vzporejamo s primeri
ofenzivne in defenzivne vojne. Ko delamo silo manjšini, dopuščamo
sumničav značaj, ki nam pravi, da nam nasprotujoča stranka utegne
kasneje - nekako - storiti krivico - s tem anticipiramo njeno krivico.
Ko delamo silo kriminalu, se zdi, da odganjamo sovražnika, k i j e stopil
na naš teritorij in se noče umakniti.
Vladanje ima lahko največ dva legitimna namena, zatiranje nepravičnosti do posameznikov znotraj skupnosti in skupno obrambo proti
zunanjemu vdoru. Na prvega od teh namenov, ki ima do nas lahko sam
stalno zahtevo, lahko zadovoljivo odgovorimo z asociacijo takega obsega, ki nudi prostor za institucijo porote. Ta naj bi odločala o prestopkih
posameznikov znotraj skupnosti in o vprašanjih in lastninskih sporih, ki
se lahko pojavijo. Prestopnik bi se dejansko utegnil izogniti mejam tako
malenkostne jurisdikcije; na prvi pogled se utegne zdeti nujno, da bi bile
sosednje občine 6 ali jurisdikcije vodene na podoben način. Prizadevati
bi si morale vsaj (kakršnakoli bi bila oblika njihovega vladanja) za medsebojno sodelovanje pri odstranitvi ali prevzgoji prestopnika, čigar navade so bile krivične do obojih. V ta namen pa ne bi bilo nikakršne potrebe po hitrem dogovoru in še manj po skupnem središču oblasti. Splošna
pravica in vzajemni interesi so bolj zmožni povezati ljudi kot podpisi in
pečati. Medtem bi vsaj izginila vsakršna nuja po kaznovanju zločina, po
preganjanju kriminala, če je sploh kdaj obstajala. Motivi kršenja bi
postali redki; enako tudi težji prekrški, surovost pa odvečna. Bistvo
kaznovanja je omejeno na nevarnega člana skupnosti. Konec tega omejevanja bi opravičil splošni nadzor, ki bi ga medsebojno opravljali člani
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Beseda o b č i n a je tu uporabljena ne glede na svoj izvor, zgolj glede na to, d a j e
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omejenega kroga nad vedenjem drugega, in s pomembnostjo in dobrim
čutom, ki bi označevala grajanje ljudi, iz katerega bi bila pregnana vsa
skrivnostnost in empirizem. Zaradi sprijenosti ne bi bil noben posameznik dovolj pogumen, da bi izzival splošno odobravanje trezne sodbe, ki
bi ga obkrožala. Dal bi se prepričati. Bil bi primoran - z nič manj neustavljivo silo kot z bičem in verigami - spremeniti svoje obnašanje.
V tem načrtu so vsebovane grobe poteze političnega vladanja. Spori
med občinami bi bili v znatni meri nerazumni, kajti če bi se, na primer,
pojavilo kakršnikoli vprašanje o mejah, nas jasna načela prikladnosti le
težko ne bi naučila, kateremu področju pripada določen del zemlje.
Nobena asociacija ljudi, dokler se trdno drži razumnih načel, ne bi
mogla imeti interesa po razširitvi svojega teritorija. Če bi hoteli med pripadniki iste skupnosti ustvariti povezanost, ne bi našli zanesljivejše
metode, kot je prakticiranje diktatov enakosti in zmernosti. Če bi t o v
kakršnemkoli primeru spodletelo, bi lahko spodletelo le pri posamezniku, katerikoli družbi že pripada, ki bi se izkazal za nevrednega člana.
Dolžnost vsake družbe, da kaznuje prestopnike, ni odvisna od hipotetičnega odobravanja takega kaznovanja, temveč nujne potrebe po
obrambi.
Toda kakorkoli iracionalen utegne biti spor med posameznimi občinami v takem družbenem stanju, ne bi bil nič manj verjeten. Zato bi
morali za take izjemne pojave sprejeti poseben ukrep. Ti pojavi so v
svoji naravi podobni tujim vdorom. Pred njimi se lahko zavarujemo le s
sodelovanjem več okrajev z razglasitvijo in - če je treba - z okrepitvijo
diktatov pravice.
Ena od najočitnejših pripomb, ki se sama od sebe vsiljuje k tema
primeroma (primeru sovražnosti med okrožji in k primeru tujega vdora,
ki v interesu vseh zahteva, da se mu skupno uprejo) je, d a j e njuna narava le priložnostnega značaja in da zato ni treba, da bi bili ukrepi, kijih
je treba sprejeti zaradi njiju v najbolj striktnem smislu, ukrepi stalnega
delovanja. Z drugimi besedami, stalnost ljudske skupščine ni potrebna v
obdobju miru, kakor se je to doslej prakticiralo v Franciji. Utegne biti
celo pogubna. Da bi lahko oblikovali natančnejšo sodbo o tem, se spomnimo nekaterih glavnih lastnosti, ki spadajo v konstitucijo ljudske
skupščine.

VI.
Na prvem mestu, eksistenca ljudske skupščine vpeljuje zla navideznega soglasja. Javnost, ki jo vodi taka skupščina, mora delovati na podlagi
dogovora, ali pa je skupščina jalov izrastek. Vendar ni mogoče dejansko
eksistiranje takega soglasja. Posamezniki, ki tvorijo nacijo, ne morejo
upoštevati raznolikosti pomembnih vprašanj, ne da bi oblikovali razli-

čne sentimente glede njih. Dejansko so vsa vprašanja, ki so postavljena
pred tako skupščino, odločena z večino glasov, in manjšina je, potem
ko je z vso govorniško spretnostjo in umnostjo, ki ju je zmožna, razložila krivičnost in neumnost sprejetih ukrepov, v določenem smislu obvezna, da pomaga pri njihovem izvrševanju. Nič ne more bolj neposredno
prispevati h kvarjenju človeškega razumevanja in značaja. Neizogibno
povzroči bojazljivost, hinavskost in podkupljivost ljudi. Tisti, ki ni navajen delovati zgolj po ukazih lastnega razuma, ne more doseči tiste energije in preprostosti, katerih je zmožna naša narava. Tisti, ki prispeva
svoj osebni napor ali svojo lastnino v podporo stvari, za katero verjame,
da je krivična, bo kmalu izgubil sposobnost natančnega razlikovanja in
senzibilnost za moralno premost, ki sta glavni odliki uma.
Drugič, eksistenca nacionalnih svetov ustvarja določeno vrsto nesoglasja. nenaravnega po svojem značaju in pogubnega po svojih učinkih.
Pravo in normalno stanje duha je. da je osvobojen spon. in da razvije
vsako vlakno svoje zgradbe v skladu z neodvisnimi in posameznimi vtisi
resnice na tega duha. Kako velik bi bil napredek na intelektualnem
področju, če bi bili ljudje osvobojeni predsodkov izobrazbe, če ne bi
bili zapeljani z vplivom korumpirane družbe in navajeni delovati brez
strahu, kakorkoli neraziskana bi bila področja in nepričakovani sklepi,
h katerim bi nas vodila resnica. Ne moremo napredovati k sreči, če se
ne predamo popolnoma toku, ki nas bo nesel na drugo stran: za sidro,
na katerega smo najprej gledali kot na instrument svoje varnosti, se bo
naposled izkazalo, da je sredstvo zadrževanja našega napredka. Določene vrste soglasje je izid. na katerega je preračunana popolna svoboda
raziskovanja, da bi nas vodila. To soglasje bi postajalo, v stanju popolne
svobode, uro za uro bolj očitno. Toda soglasje, ki izvira iz težnje po vidnih standardih, katerim ljudje prilagajajo svoje občutke, je goljufivo in
pogubno.
V številnih skupščinah vpliva na naše sodbe tisoč motivov neodvisno
od razuma in evidence. Vsak človek gleda naprej, na učinke, kijih bodo
prepričanja, ki jih izraža, imela na njegov uspeh. Vsak posameznik se
povezuje z neko sekto ali stranko. Dejavnost njegove misli je ob vsakem
koraku osvobojena strahu, da ga utegnejo njegovi družabniki zavreči. Ta
učinek je presenetljivo opazen v zdajšnjem položaju britanskega parlamenta, kjer utegnejo na ljudi, katerih sposobnosti so večje kot domala v
vseh prejšnjih primerili, verjetno vplivati ti motivi, da bi odkrito zagovarjali najbolj očitne in obsojanja vredne zmote.
Tretjič, razprave ljudske skupščine so iztirjene iz svoje razumne smeri z nujnostjo uniformnega zaključka z glasovanjem. Debate in diskustije so — po svoji lastni naravi — zelo koristne za intelektualni napredek;
vendar v trenutku, ko so podvržene temu nesrečnemu pogoju, izgubijo
ta zdravi značaj. Kaj je lahko bolj nerazumljivo od zahteve, naj bi argument, katerega običajna kvaliteta je, da postopno in neopazno razsvet-

ljuje duha. razodel svoje učinke na koncu posameznega pogovora'' Ta
okoliščina se dejansko ne pojavlja, preden celotno prizorišče ne spremeni svojega značaja. Govorec nič več ne poizveduje po stalnem prepričanju. temveč po začasnem učinku. Prej si prizadeva izkoristiti naše
predsodke, kot razsvetliti našo sodbo. Kar bi sicer lahko predstavljalo
prizorišče potrpežljive in dobrodejne raziskave, se spremeni v prepir,
direndaj in v naglico.
Druga okoliščina, ki izvira iz odločanja z glasovanjem, je nujnost, da
se ustvarijo besedne oblike, ki bodo najbolj ustrezale občutkom in bodo
prilagojene vnaprej ustvarjenim idejam večine ljudi. Kaj bolj smešnega
in sramotnega si lahko predstavljamo, kot je spektakel množice racionalnih bitij, ki se ure in ure skupaj ukvarja s tehtanjem drobcev in urejevanjem vejic? Taki sceni smo neprestano priča v klubih in privatnih
družbah. V parlamentu je tovrstna zahteva urejena, preden ukrep postane predmet javnega nadzora. Vendar ni nič manj prisotna; včasih se
pojavi v drugačni obliki, tako da po sprejetju številnih amandmajev, ki
naj bi ustrezali pokvarjenemu interesu oblastnih pretendentov, nazadnje
ostaja herkulska naloga, da bi kaos zreducirali na primerno slovnično
in inteligibilno obliko.
Celota je potem prizadeta s sramotnim napadom na ves razum in pravico odločanja o resnici z izračunanjem številk. Tako vsako stvar, ki
smo jo navadno čislali kot najbolj sveto, v najboljšem primeru določajo
najslabše glave v skupščini, in kar se pogosto dogaja, pod vplivom najbolj pokvarjenih in nečastnih namer.
Naposled, za ljudske skupščine ne bomo nikakor mislili, da zaslužijo
našo neposredno pohvalo, če se za trenutek spet spomnimo absurdnosti
fikcije. po kateri družba velja, kot smo rekli, za moralni individuum.
Jalovo je, da si prizadevamo delovati proti zakonom narave in nujnosti.
Mnoštvo ljudi bo — kljub vsej naši duhovitosti — še vedno ostalo mnoštvo ljudi. Nič jih ne more intelektualno združiti, razen enaka zmožnost
in istovetna percepcija. Dokler bodo obstajale različne pameti, družbena m o č ne more biti drugače koncentrirana kot v rokah enega človeka
(za daljši ali krajši čas), ki prevzame vodenje drugih in uporablja njihovo
moč, bodisi materialno bodisi odvisno od teže njihovega značaja, na
mehanski način, tako kot bi uporabljal moč orodja ali stroja. Vse vladanje do določene stopnje ustreza tistemu, kar so Grki imenovali tiranija.
Razlika je ta, da je v despotskih deželah duh potlačen z uniformno
uzurpacijo, medtem ko v republikah ohranja večji delež svoje dejavnosti
in se sama uzurpacija lažje prilagaja omahovanju mnenj.
Pretveza kolektivne razumnosti je med najbolj otipljivimi izmed vseh
sleparij. Dejanja družbe se ne morejo nikoli dvigniti nad sugestije tega
ali onega posameznika, ki je njen član. Preiščimo, ali lahko družba,
vzeta kot gonilo, dejansko postane enakost določenih posameznikov, iz
katerih je sestavljena. Ne da bi se ustavljali ob preiskovanju, kakšno

osnovo lahko pričakujemo v tem, da bo najpametnejši član družbe
dejansko prevzel funkcijo vodenja, odkrijemo dva očitna razloga, ki
nas prepričata, kakršnakoli že je njemu lastna stopnja učenosti, ki jo
nadzoruje, da dejanja, ki jih opravlja v imenu družbe, ne bodo tako
neoporečna in primerna kot dejanja, ki bi jih opravljal v preprostejšem
in manj obremenjenem položaju. Prvič, malo je ljudi, ki ne bodo — z
zavestjo, da so zmožni svojo odgovornost skriti pod ime družbe — tvegali ukrepov, ki so manj neposredni v svojih motivih ali eksperimentalno
manj upravičljivi. katerih pa ne bi izbrali, če bi šlo za njihov osebni
sprejem. Drugič, za ljudi, ki delujejo v imenu družbe, nista značilni ista
energija in dejavnost, ki ju utegnejo imeti v svojem individualnem značaju. Imajo mnoštvo privržencev, ki jih vlečejo za sabo, s katerimi se
morajo posvetovati in katerih počasnosti dojemanja se morajo prilagoditi. To je razlog, da pogosto vidimo ljudi z nadpoprečno genialnostjo,
ki se izrodijo v vulgarne voditelje, ko so vpleteni v živahne scene javnega
življenja.
Na podlagi tega pretresanja se zdi, da imamo dovolj pooblastil za
sklepanje, da imajo ljudske skupščine ali, z drugimi besedami, skupščine, ustanovljene s skupnim namenom uravnavanja razlik med področji
in za posvetovanje glede najboljšega načina, kako odbiti tuji vdor,
kakorkoli nujne že so, pravico do sestajanja le ob določenih priložnostih. Treba jih je upoštevati tako zmerno, kot dovoljuje narava primera.
Nikoli ne bi smele biti izvoljene v izjemnih okoliščinah - kot diktator
starih Rimljanov - in ne bi se smele sestajati periodično — na primer
enkrat letno - s pooblastilom, naj nadaljujejo svoje seje v omejenem
času, da bi slišale pritožbe in predstavitve svojih konstituentov. Povečini imajo raje prvega od teh načinov. Od navedenih razlogov so določeni preračunani na to, da bi pokazali, kako so same volitve take narave,
da jih ni dobro uporabljati, razen ko tako zahteva priložnost. Verjetno
bi bilo nekaj težav pri predlaganju sredstev, ki se nanašajo na nastanek
ljudskih skupščin. Najbolj primerna preteklim navadam in izkušnjam bi
bila uvedba splošnih volitev, vsekakor ko bi jih zahtevalo določeno
število območij. Najbolj preprosto in za enakost sprejemljivo bi bilo, da
bi se skupščina dveh ali dvesto območij sestala v natančnem razmerju s
številom območij, ki so si ta ukrep želela.
Težko bi zanikali, da postanejo ugovori proti demokraciji, ki so bili
večkrat najglasneje ponovljeni, prazni, če jih apliciramo na obliko vladavine, ki smo jo orisali. S težavo bomo našli vrzel za vznemirjenost, za
tiranijo mnoštva, pijanega od neomejene moči, za politično ambicijo
peščice ali za nezadovoljno ljubosumnost in previdnost mnogih. Tukaj
demagog ne bi odkril primerne priložnosti, da bi množico storil za slepo
orodje svojih namer. Za ljudi v takem družbenem stanju bi pričakovali,
da razumejo svojo srečo in da jo negujejo. Pravi razlog, zakaj seje dalo
človeštvo tako pogosto voditi za nos podležem, je bila skrivnostna in

zapletena narava družbenega sistema. Ko je enkrat uničeno šarlatanstvo
vladavine, bi lahko bilo najbolj preprosto razumevanje dovolj močno,
da bi odkrilo zvijače državnega sleparja, ki bi zapeljeval človeštvo.

VII.
Ostaja nam, da pretresemo, kakšno stopnjo avtoritete je treba podeliti tovrstno spremenjenim ljudskim skupščinam, kakršne smo predvideli
v našem sistemu. Morajo izdajati svoje ukaze različnim članom konfederacije? Ah je dovolj, da jih le povabijo k sodelovanju za splošno korist in
jih, z argumenti in nagovori, prepričajo v razumnost predlaganih ukrepov? Na prvi pogled se zdi nujno prvo od tega. Drugo bi kasneje postalo
zadostno. 7 Grški amfiktionski svet ni imel druge oblasti razen tiste, ki
je izvirala iz njegovega individualnega značaja. V isti meri, kot bi zatrli
duha stranke, kot bi splahnelo nezadovoljstvo javnega upora in kot bi
politični stroj postal preprost, bi bilo gotovo slišati tudi glas razuma.
Poziv skupščine določenim območjem bi dosegel privolitev razumnih
ljudi, če le ne bi vseboval česa tako očitno vprašljivega, da bi bilo zaželeno, da bi se izjalovil.
Ta pripomba nas vodi korak dlje. Zakaj ne bi iste distinkčije med
ukazi in povabili, ki smo jo pravkar omenili v primeru ljudskih skupščin, smeli aplicirati na posamezne skupščine ali svete določenih okrajev? Najprej, predpostavili bomo, da bo neka stopnja oblasti in prisile
nujna. Vendar ta nujnost ne izvira iz človeške narave, temveč iz institucij, ki so ga bile pokvarile. Človek ni izvorno pokvarjen. Ne bi se branil
poslušati nase naslovljenih opominov, ki naj bi ga prepričali, če ne bi bil
navajen šteti jih za hipokritske in si ne bi predstavljal, da so, medtem ko
so se njegov sosed, starši in njegov politični voditelj pretvarjali, da so
delovali zgolj v dobrobit njegovega interesa ali užitka, v resnici na njegov račun promovirali lasten položaj. Taki so usodni učinki skrivnostnosti in zapletenosti. Poenostavite družbeni sistem na način, ki močno
priporoča vsak motiv, razen uzurpacije in ambicije, izvajajte jasne diktate ravni pravice do slehernega položaja, odstranite nujnost implicitne
usode in pričakujemo lahko, da bo celotna vrsta postala razumna in
krepostna. Potem bi za porote zadostovalo, da bi priporočale le določen način uravnavanja protislovij, ne da bi zahtevale prerogativo dikti-
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Taka je ideja avtorja Gulliverjevih p o t o v a n j - IV. del. človeka, za katerega se
zdi, da je imel globlje vpoglede v resnična načela politične pravice kot katerikoli p r e d h o d n i k ali sodobni avtor. Obžalovanja vredno je. da je delu s tako
neprecenljivo m o d r o s t j o spodletelo - v času objave - da bi le iz igrivosti svoje
oblike sporočilo ustrezne n a p o t k e človeštvu. Samo zanamci ga b o d o zmožni
oceniti t a k o , kot si zasluži.

ranja te uravnave. Potemtakem bi celo zadostovalo, da bi prestopnike
povabili, naj se odrečejo svojim zmotam. Če bi se njihovi opomini kmalu izkazali za neučinkovite, bi bila zla, izvirajoča iz te okoliščine, manj
pomembna kot ona, ki izvirajo iz neprestanega kršenja prakse privatne
sodbe. Toda dejansko se te negativnosti ne bi pojavile, kajti kjer bi bilo
kraljestvo razuma tako univerzalno priznano, bi prestopnik rade volje
dopustil opomine oblasti ali pa bi se počutil, če bi se upiral in čeravno
ne bi trpel nobenega osebnega vznemirjenja, nelagodno pod nedvomno
grajo in pod motrečim očesom javne sodbe; bolj bi se približal družbi
kot svojim napakam.
Bralec je verjetno anticipiral zadnji sklep iz teh pripomb. Če bi porote lahko sčasoma nehale odločati in bi se zadovoljile s povabilom, če bi
se sila lahko postopno umaknila in bi zaupali samemu razumu, mar ne
bi nekega dne odkrili, da lahko porote in vsako drugo vrsto javne institucije pustimo ob strani kot nepotrebno? Mar ne bo mišljenje enega
pametnega človeka ravno tako učinkovito kot mišljenje dvanajstih? Mar
ne bo kompetenca enega posameznika, da poučuje svoje sosede, zadeva
zadostne razvpitosti brez formalnosti izbire? Bo mnogo pregreh, ki jih
bo treba popraviti, in veliko svojeglavosti, ki jih bo treba predelati. To
bo ena od najbolj znamenitih stopenj človeškega napredka. S kakšnim
navdušenjem mora vsak dobro informiran človekoljub zreti v prihodnost, v srečno obdobje, v razkroj politične vladavine, tega grdega stroja,
ki je bil edini stalni izvor človeških pregreli in ki — kot je izčrpno pokazalo to delo - v svojo osnovo vključuje zla različnih vrst. Ne da se ga
drugače odstraniti kot z njegovim izrecnim izničenjem!

Max Stirner (1806 - 1856)

2. Edini in njegova lastnina (1843)

Svojo stvar stavil sem na nič
Kaj vse naj ne bo moja stvar! Predvsem dobra stvar, potem božja
stvar, resnica, svoboda, humanost, pravičnost; nadalje stvar mojega ljudstva, mojega vladarja, moje domovine; in končno celo stvar duha in
tisoč drugih stvari. Samo Moja stvar naj bi nikoli ne bila moja stvar.
,,Fej egoist, ki misli samo nase!"
Pa si oglejmo, kako ravnajo s svojo stvarjo tisti, za katerih stvar naj
bi delali, se žrtvovali in navduševali.
Veliko temeljitega veste razglašati o Bogu in tisočletja ste ,,raziskovali globine božanstva" in gledali ste mu v srce, tako da nam pač lahko
poveste, kako se Bog sam loteva ,,božje stvari", kateri smo poklicani
služiti. In tudi ne prikrivate ga, tega početja Gospodovega. Kaj pa je njegova stvar? Ali je. kot Nam hočejo dopovedati, vzel tujo stvar, stvar
resnice, ljubezni za svojo? Ta nesporazum vas spravlja v ogorčenje in
podučujete nas, da sicer je Božja stvar stvar resnice in ljubezni, da pa te
stvari ne moremo označevati kot njemu tuje, kajti Bog je vendar sam
resnica in ljubezen; v ogorčenje vas spravlja domneva, da bi Bog mogel
biti enak nam ubogim revam v tem, da bi podpiral tujo stvar kot svojo.
..Bog da bi se zavzemal za stvar resnice, če bi sam ne bil resnica?" Skrbi
samo za svojo stvar, toda samo, ker je vse v vsem, zato je tudi vse njegova stvar!Mi pa, mi nismo vse v vsem, in naša stvar je hudo majhna in
zaničevanja vredna; zato moramo služiti „višji stvari". - No. sedaj je
jasno. Bog skrbi samo za svoje, ukvarja se samo s seboj, misli samo nase
in ima samo sebe pred očmi; gorje vsemu, kar njemu ni všečno. Ne služi
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nikomur višjemu in zadovoljuje samo sebe. Njegova stvar je — povsem
egoistična stvar.
In kako je s človeštvom, katerega stvar naj bi napravili za svojo'1 Ali
je njegova stvar morda stvar nekoga drugega in ali človeštvo služi neki
višji stvari? Ne, človeštvo gleda samo nase. človeštvo hoče podpirati
samo človeštvo, človeštvo je samemu sebi svoja stvar. Zato da bi se lahko razvijalo, pusti, da se v njegovi službi mučijo ljudstva in posamezniki, in ko so storili tisto, kar človeštvo potrebuje, potem jih le-to iz hvaležnosti vrže na gnojišče zgodovine. Ali ni stvar človeštva — povsem
egoistična stvar?
Nič ni treba, da bi na vsakem, ki bi hotel na nas prevaliti svojo stvar,
pokazal, da mu gre samo za njega, za njegovo dobro in ne za naše. Kar
oglejte si ostale. Ali morda terjajo resnica, svoboda, humanost, pravica
kaj drugega, kot da se navdušite in jim služite?
Vsem gre izredno dobro, če jim ljudje izkazujejo dolžno spoštovanje.
Oglejte si enkrat ljudstvo, ki ga ščitijo vdani patrioti. Patrioti padajo v
krvavem boju ali v boju z lakoto in bedo; kaj se ljudstvo meni za to1? Z
gnojem njihovih trupel postane ljudstvo „cvetoče ljudstvo"! Individui
so umrli „za veliko stvar ljudstva", ljudstvo pa kliče za njimi par besed
zahvale - in ima od vsega tega dobiček. To pa je res donosen egoizem.
Pa si oglejte tistega sultana, ki tako ljubeče skrbi za „svoje". Ali ni
čista nesebičnost sama, mar se ne žrtvuje za svoje iz ure v uro? Res je,
za ,,svoje". Pa poskusi in pokaži se. da nisi njegov, temveč tvoj: zato. da
si se izmaknil njegovemu egoizmu, boš romal v ječo. Sultan ni postavil
svoje stvari na nič drugega, kot na sebe: on je vse v vsem, je sebi edini in
ne prenaša nobenega, ki bi si upal ne biti eden od ,.njegovih".
In na teh sijajnih primerih se ne želite naučiti, da egoist najbolje
shaja'? Jaz si bom zase to vzel za pouk in bom, namesto da bi še naprej
nesebično služil onim velikim egoistom, raje sam egoist.
Bog in človeštvo sta svojo stvar postavila na nič, na nič razen na sebe. In jaz ravno tako postavim svojo stvar na Mene, ki sem tako kot
Bog nič vsega drugega, ki sem svoje vse, ki sem edini.
Če ima Bog. če ima človeštvo, kot zatrjujete, v sebi dovolj vsebine,
da si je vse v vsem, potem čutim, da bo meni še dosti manj manjkalo
vsebine, da se mi ne bo treba pritoževati zaradi svoje ..praznosti". Sem
nič v smislu praznosti, toda ustvarjalni nič, nič, iz katerega jaz samo kot
stvarnik vse ustvarjam.
Torej stran z vsako stvarjo, ki ni vsa in povsem moja stvar! In vi ste
mnenja, da mora biti moja stvar vsaj ,,dobra stvar"? Kaj dobro, kaj zlo!
Saj sem sam svoja stvar in jaz nisem niti dober niti slab. Oboje zame
nima smisla.
Božje je božja stvar, človeško pa stvar ,,človeka". Moja stvar pa ni
niti božje niti človeško, ni niti resnično, dobro, pravično, svobodno itd.

temveč samo moje, in tudi ni splošno, temveč je - edino, kot sem jaz
edini.
Meni nič ni nad menoj!

Drugi razdelek

Jaz

Na začetku novega časa je ..Bogočlovek". Ali se bo ob koncu tega
časa izgubil samo Bog iz Bogočloveka. in ali res lahko Bogočlovek
umre, če umre le Bog v njem? Na to vprašanje niso pomislili in prepričani so bili, da so končali, ko so v naših dneh pripeljali do zmagovitega
konca delo razsvetljevanja, premagovanje Boga; niso opazili, da je
človek ubil Boga. zato da bi postal - ,,edini Bog v višavah". Onstranstvo zunaj nas je sicer odstranjeno in dokončano je veliko delo razsvetljencev; toda onstranstvo v nas je postalo novo nebo in nas znova poziva
k osvajanju neba; Bog seje moral umakniti, toda ne nam, temveč - človeku. Kako ste lahko prepričani, da je Bogočlovek umrl, če v njem
poleg Boga ni umrl tudi človek?

I. Lastnost
..Ali moj duh ne hlepi po svobodi, prostosti' 1 " - Oh. ne samo moj
duh, tudi moje telo hlepi po njej vsako uro! Če moj nos pred dišečo
grajsko kuhinjo pripoveduje mojemu okusu o okusnih jedeh, ki jih
tam pripravljajo, potem ta pri svojem suhem kruhu občuti strahotno
hrepenenje; če moje oči pripovedujejo ožuljenemu hrbtu o mehkem
puhu, na katerem človek leži mehkeje kot na stisnjeni slami, tedaj se ga
poloti zagrizen bes; če — toda kaj bi še naprej sledili bolečinam. - In to
imenuješ hrepenenje po prostosti, svobodi? Česa pa bi se rad osvobodil?
Tvojega slabega kruha in slamnatega ležišča'' Pa ju zavrzi! - Toda s tem
ti očitno še ni pomagano; imeti hočeš pač prostost, da bi užival delikatne jedi in mehke postelje. Ali naj ti ljudje dajo to ..prostost" - . a l i
naj ti oni dovolijo? Od njihove človečanske ljubezni si tega ne obetaš,
ker veš, da vsi mislijo tako kot - ti: Vsak je samemu sebi najbližji!
Kako pa potem misliš priti do uživanja teh jedi in postelj? Pač ne drugače kot tako, da jih napraviš za svojo lastnino!
Če stvar prav premisliš, nočeš prostosti, da bi imel vse te lepe stvari,
kajti če imaš to prostost, jih še nimaš; imeti jih hočeš zares, hočeš jih
imeti za svoje in jih označevati za svojo lastnino. In kaj ti koristi svoboda, če ti ničesar ne prinaša? In če bi bil prost vsega, bi pač ničesar večne imel; kajti svoboda je brez vsebine. Kdor je ne zna uporabljati, za
tistega je brez vrednosti, to nekoristno dovoljenje: toda kako jo jaz uporabljam, to je odvisno od moje lastnosti.
Nič nimam proti svobodi, toda želim ti več kot svobodo, prostost; ni
dovolj, da si se znebil tistega, česar nočeš, imeti bi moral tudi tisto, kar
hočeš, moral bi biti ne le „svobodnik", moral bi biti tudi ..lastnik".

Prosi - česa'.' O česa vsega se človek ne more otresti! Jarma tlačanstva. suverenosti, aristokracije in vladarjev, gospostva poželenj in strasti; celo gospostva lastne volje, samovolje, saj popolno premagovanje
samega sebe ni nič drugega kot prostost, namreč prostost od samodoločanja, od lastnega jaza, in stremljenje po svobodi kot nečem absolutnem, kar je vredno vsake cene, nas je oropalo lastnosti: ustvarilo je premagovanje samega sebe. kolikor pa bolj postajam prost, toliko več prisile se grmadi pred mojimi očmi, toliko močnejši občutek nemoči se me
polašča. Nesvobodni sin divjine ne čuti še nič od vseh teh zaprek, ki
utesnjujejo omikanega človeka: zdi se prostejši kot slednji. Kolikor pa si
priborim prostosti, toliko si ustvarim novih meja in nalog; če sem iznašel železnice, že občutim nemoč, ker še ne morem jadrati po zraku,
tako kot ptice, in če sem rešil problem, katerega nepreglednost je spravljala mojega duha v stisko, me že čaka nešteto drugih, katerih zagonetnost hromi moj napredek, mi zatemnjuje prost pogled in mi boleče
predoča omejitve moje prostosti. ..Sedaj ko ste se osvobodili greha, ste
postali hlapci pravičnosti.'"* Ali republikanci v svoji široki svobodi, mar
ne postanejo hlapci postave' 1 Kako so vedno hrepenela resnična krščanska srca. da bi ..postala prosta", kako so hlepela, da bi bila odrešena
..spon tega zemeljskega življenja": in ozirala so se po deželi svobode.
(..Jeruzalem, kije zgoraj,je svobodnica,je nas vseh mati."Gal. 4, 26)
Biti prost česa - pomeni samo, biti brez česa, znebiti se česa. ..Nima
glavobola", pomeni, da se g a j e znebil. ..Je brez tega predsodka", pomeni. da ga ni nikoli pridobil ali pa se ga je znebil. V ..brez" dopolnjujemo
prostost, ki jo priporoča krščanstvo, v brez greha, brez Boga. brez morale itd.
Prostost - svoboda je nauk-krščanstva. ..Vi, ljubi bratje, ste poklicani za prostost."** ..Torej govorite in delajte kot tisti, ki bodo sojeni po
postavi svobode."***
Toda ali moramo svobodo opustiti zato. ker se je izdala kot krščanski ideal? Ne. nič naj ne bo izgubljeno, tudi svoboda ne; toda postane
naj naša last. to pa ne more v obliki svobode.
Kakšna razlika je med svobodo in lastnostjo! Marsičesa se človek
lahko znebi, vsega pa se le ne more. marsičesa lahko postane prost, vsega pa ne. Notranje je človek lahko svoboden kljub stanju suženjstva,
prost sicer marsičesa, ne pa vsega: toda kot suženj nikakor ne more biti
prost biča, ukazovalnih muh itd. svojega gospodarja. ..Svoboda živi
samo v kraljestvu sanj!" Lastnost pa je vsa moja bit in moje žitje. to sem
jaz sam. Prost sem tistega, česar sem se znebil, lastnik pa sem tistega.

*
R i m l j a n o m 6.1 8
**
1 Petra 2.16
*** Jakobu 2,1 2

kar je v moji oblasti, kar obvladam. Sam svoj sem vedno in v vsakršnih
okoliščinah, če se znam imeti in se ne vržem drugim. Ne morem pa si
resnično želeti, da bi bil prost, ker tega ne morem napraviti, ustvariti:
samo želim si to lahko, lahko po tem - stremim, kajti ostaja ideal, privid. Spone dejanskosti pa vsak trenutek režejo boleče zareze v moje
meso. Toda jaz ostajam moja last. Dan nekemu gospodarju v nevoljništvo mislim samo nase in na svojo korist; njegovi udarci me sicer zadevajo: nisem jih prost\toda prenašam jih samo v svojo korist, recimo za to,
da bi ga prevaril z videzom potrpljenja, da si ne bi z upornostjo nakopal
še hujšega, Ker pa imam pred očmi sebe in svojo lastno korist, zagrabim
prvo najboljšo priliko, da zmeljem sužnjelastnika. Da pa sem potem
prost njega in njegovega biča, to je le posledica mojega poprej omenjenega egoizma. Morda bo tu kdo rekel, da sem bil ,,prost" tudi v stanju
suženjstva, namreč ,,na sebi" ali ,,notranje", ne ..zunanje". Toda ..prost
na sebi" ni „dejansko prost" in „notranje" ni „zunanje". Lasten, moja
last pa sem bil čisto in povsem, notranje in zunanje. Pod oblastjo krutega gospodarja moje telo ni ..prosto" trpinčenja in udarcev z bičem; toda
v mukah ječijo moje kosti, moja vlakna trepetajo pod udarci, in jaz stokam, zato, ker stoka moje telo. Da jaz stokam in trepetam, to dokazuje,
da sem še pri sebi, da sem še svoja last .Moje kosti niso ,,proste" pretepanja mojega gospodarja, so pa moje kosti in mi jih nihče ne more
odvzeti. Kar naj mi jih izpuli in videl bo, ali še ima moje kosti! Nič drugega mu ne bo ostalo v rokah kot truplo mojih kosti, ki prav tako nima
mojih kosti kot mrtev pes ni več pes: pes ima utripajoče srce, takoimenovani mrtvi pes pa ga nima in zato ni več pes.
Če človek meni, da je suženj lahko notranje svoboden, potem dejansko pripoveduje samo najneizpodbitnejše in najtrivialnejše. Kajti kdo
neki bi trdil, da je kak človek brez vsake svobode? Če sem priliznjenec,
zato še ni rečeno, da ne morem biti prost neštetih drugih reči, n.pr.
vere v Zevsa, pohlepa po slavi in podobnih? Zakaj potem ne bi mogel
biti prebičan suženj tudi notranje prost nekrščanskega mišljenja, sovraštva do sovražnikov itd.? Tedaj je pač ,.krščansko prost", znebil se je
nekrščanskega; toda ali je absolutno prost, prost vsega, n.pr. krščanskega zmotnega prepričanja ali telesne bolečine itd.?
Sedaj pa je videti, kot da bi bilo vse to povedano bolj proti imenom
kot proti stvarem. Ali pa je ime nepomembno, ali mar ni vedno neka
beseda, nek šibolet, navduševala ljudi in jih - slepila? Toda med svobodo in lastnostjo še vedno zija globji prepad, kot pa je zgolj besedna razlika.
Ves svet si želi svobode, vsi si želijo njenega gospostva. O očarljivo
lepe sanje o cvetočem „kraljestvu svobode", o prostem „človeškem
rodu"! - kdo bi ne bil sanjal teh sanj? Tako naj bi ljudje postali prosti,
čisto prosti, prosti vsake prisile! Vsake prisile, zares vse? Ali se morda
sami sebe nikoli več ne bodo v kaj silili? ,,Oh seveda, saj to vendar ni

prisila!" No, pa naj se osvobodijo religiozne vere. strogih dolžnosti, ki
jih nalaga morala, neizprosnosti postave, in še - ..Kakšen strahoten
nesporazum!" No, česa pa naj bi se osvobodili in česa ne?
Ljubke sanje so se razblinile, ko s e j e človek prebudil, si pomel še
napol zaprte oči in strmi v prozaičnega izpraševalca. ,,Česa naj bi se ljudje osvobodili?" - Slepega zaupanja, pravi nekdo. Kje neki. kliče drugi,
vsaka vera je slepo zaupanje; osvoboditi se morajo vsake vere. Ne. ne.
za božjo voljo, — spet začne prvi, - ne zametavajte vsake vere, sicer bo
napočilo gospostvo brutalnosti. Toda že je m o č čuti tretjega: imeti
moramo republiko in osvoboditi se moramo vseh ukazujočih gospodarjev. S tem ni nič storjenega, pravi četrti; dobili bomo samo novega
gospodarja, „vladajočo večino"; nasprotno se moramo osvoboditi
strahotne neenakosti. - O ti nesrečna enakost, ali že spet slišim tvoje
drhalsko tuljenje! Kako lepo sem pravkar še sanjal o paradižu svobode,
prostosti in kakšna - nesramnost in razbrzdanost se je sedaj spet oglasila! Tako toži prvi in se povzpenja do tega, da se bo spustil v boj proti
„nezmerni svobodi". Kmalu ne bomo slišali nič, razen žvenketanja
mečev sanjačev o svobodi, ki si niso edini.
Vedno je stremljenje po svobodi pomenilo stremljenje po neki določeni svobodi, n.pr. svobodi veroizpovedi, t.j. verni človek naj bi postal
svoboden in neodvisen; od česa? morda od vere? ne! le od inkvizitorjev
vere. In tako sedaj „politična ali meščanska svoboda". Državljan hoče
biti prost, ne prost državljanstva, temveč prost vladavine uradnikov,
samovolje vladaijev in podobnega. Knez Metternich je nekoč dejal, da
je ,,našel pot, ki je primerna, da bo za vso prihodnost vodila na pot
prave svobode." In grof Provenški je pobegnil iz Francije ravno v tistem
času, ko se je ta pripravljala, da bo ustanovila ..kraljestvo svobode", in
dejal: „Moje jetništvo mi je postalo neznosno, imel sem samo še eno
strast: željo po - svobodi, samo nanjo sem mislil."
Stremljenje po neki določeni svobodi vedno vključuje namen neke
nove vladavine, tako kot revolucija sicer lahko daje svojim zagovornikom vzvišeni občutek, da se borijo za svobodo", toda v resnici samo
tedaj, če človek stremi k neki določeni svobodi in zato k novemu
gospostvu — ..gospostvu postave".
Vsi hočete svobodo, Svobodo. Zakaj pa barantate za malo več ali
manj? Svoboda je lahko samo cela svoboda; košček svobode ni Svoboda. Obupujete nad tem, da bi si bilo mogoče pridobiti prostost od vsega, celo svobodo, celo noro se vam zdi, če bi si človek to hotel želeti?
- No, pa se ne mečite več za tem fantomom in uporabljajte svoj trud za
kaj boljšega, kot je — nedosegljivo.
„Pa saj ni nič boljšega, kot je svoboda!"
Kaj pa imate, če imate svobodo, namreč - kajti o vaših delcih svobode po koščkih tu ne bi govoril - popolno svobodo? Potem ste se znebili
vsega, vsega, kar vas ovira, in bržkone ni ničesar, kar vas ne bi bilo vsaj

enkrat v življenju oviralo, kar vam ne bi bilo neprijetno. In zavoljo česa
se hočete tega znebiti'.' Pač zavoljo vas samih. zato. ker je vam na poti!
Toda če bi vam nekaj ne bilo neprijetno, temveč nasprotno čisto prav.
n.pr. pogled ljubice, sicer nežen, toda neustavljivo ukazujoč
tega se
pač ne bi hoteli znebiti, ne bi ga hoteli biti prosti. Zakaj ne? Spet zaradi
ras samih. Torej jemljete sebe za mero vsega in sodnika nad vsem. Svobodi se radi odpoveste, če vam godi nesvoboda, ..sladka sužnost ljubezni": in ob priliki spet posežete po svobodi, kadar vam začne bolj goditi, seveda s pogojem, in ta je na tem mestu bistven, da vas ni iz drugih,
recimo verskih razlogov strali pred takim zavračanjem skupnosti.
Zakaj se torej ne bi opogumili in čisto in povsem postavili sebe kot
središče in najpomembnejši del? Zakaj bi hlastali za svobodo, vašimi
sanjami? Ali ste vi vaše sanje? Saj ni treba najprej povpraševati pri vaših
sanjah, predstavah, mislih, kajti vse to je ..votla teorija". Sprašujte sebe
in sprašujte po sebi - to je praktično, in vi bi vendar radi bili ..praktični". Tu pa eden prisluškuje, kaj neki bi dejal njegov Bog (seveda je njegov Bog tisto, kar si on misli pri imenu Bog), drugi pa. kaj o tem določa
njegov moralni čut, njegova vest, njegov občutek dolžnosti, neki tretji
pa pretehtava, kaj bodo o tem rekli ljudje - in ko je vsak na ta način
povprašal svojega Boga (in ljudje so ravno tako dober, celo še kompaktnejši Bog kot tisti v onstranstvu in umišljeni: vox popoli, vox dei), se
vda v voljo svojega gospoda in sploh ne posluša več. kaj bi on sam rad
povedal in sklenil.
Zato se obrnite raje k sebi kot pa k svojim Bogovom in malikom.
Spravite iz sebe tisto, kar tiči v vas. spravite na dan, pripravite sebe do
razodetja.
Kako eden deluje samo iz sebe in ne sprašuje po ničemer drugem, to
so kristjani izoblikovali do predstave v ,,Bogu". Ravna tako. kot ,.se mu
dopade". In neumni človek, ki bi ga lahko posnemal, ta naj namesto
tega ravna tako. kot se ..Bogu dopade".— Če pravimo, da tudi Bog
postopa po večnih zakonih, potem se to nanaša tudi name, kajti tudi jaz
ne morem iz svoje kože, temveč imam v vsej svoji naravi, t.j. v meni
svoj zakon.
Toda samo da vas človek opomni na vas. že vas spravi v obup. ..Kaj
sem jaz?" se sprašuje vsak od vas. Brezno nagonov, poželenj, želja, strasti brez pravil in zakonov, kaos brez svetlobe in zvezde vodnice! Kako
naj dobim pravi odgovor, če sprašujem samo sebe. brez ozira na božje
zapovedi ali na dolžnosti, ki jih predpisuje morala, ne oziraje se na glas
uma. ki je v teku zgodovine po grenkih izkušnjah postavil najboljše in
najrazumnejše kot postavo. Moja strast bi mi nasvetovala ravno najbolj
nesmiselno.
Tako ima vsak samega sebe za -- hudiča: kajti če bi se
imel. kolikor se ne meni za vero itd., samo za žival, tedaj bi celo lahko
ugotovil, da si žival, ki vendar sledi le svojemu impulzu (takorekoč svojemu umu) ne nasvetuje. se ne priganja k ,,nesmiselnemu", temveč stori

prave korake. Samo navada religioznega načina mišljenja je tako hudo
zavedla našega duha, da se - prestrašimo sebe v svoji goloti in naravnosti; tako nas je ponižala, da imamo sami sebe za obremenjene z izvirnim
grehom, za rojene hudiče. Seveda vam takoj pride na pamet, da vam vaš
poklic ukazuje, da morate delati „dobro", moralno pravilno. Kako neki
naj takrat, kadar sprašujete sami sebe, kaj je treba storiti, iz vas zazveni
pravi glas, glas, ki kaže pot dobrega, pravega, resničnega itd.? Kakšen
glas imata Bog in Belial?
Toda kaj bi si mislili, če bi vam kdo odgovoril: d a j e treba poslušati
Boga, vest, dolžnosti, postave itd., to so neumnosti traparije, s katerimi
so vam napolnili glavo in srce in vam zmešali pamet. In če bi vas povprašal. od kod s tako gotovostjo veste, da je naravni glas zapeljivec? In če
bi od vas celo pričakoval, da stvar obrnete in vidite kar v božjem glasu
in glasu vesti hudičevo delo? Tudi taki pogubljeni ljudje so; kako boste
opravili z njimi? Na svoje farje, staroste in dobre ljudi se ne morete sklicevati, kajti te oni označujejo kot vaše zapeljivce, kot resnične zapeljivce mladine, ki jo vodijo v pogubo, ki v vas marno sejejo plevel samozaničevanja in čaščenja Boga, zablatijo mlada srca in poneumljajo mlade
glave.
Oni pa nadaljujejo in sprašujejo: zavoljo koga se ozirate na božje in
druge postave? Saj vendar ne mislite, da s tem delate Bogu uslugo? Ne,
saj to spet delate - zaradi sebe. - Torej ste tudi tu glavna stvar in vsak
si mora reči: jaz sem sebi vse in vse delam zaradi sebe. Če bi vam kdaj
postalo jasno, da vam Bog, postave itd. samo škodijo, da vas prikrajšujejo in pogubljajo: prav gotovo bi jih zavrgli, tako kot so kristjani nekoč
zavračali Apolona ali Minervo ali pogansko moralo. Seveda so na njihovo
mesto postavili Kristusa in potem Marijo in tudi krščansko moralo;
toda to so storili tudi zavoljo zveličanja svoje duše. torej iz egoizma ali
lastnosti.
In ta egoizem, ta lastnost je bila tisto, s čimer so se osvobodili, sprostili vsega starega sveta bogov. Lastnost je ustvarila novo svobodo; kajti
lastnost je stvariteljica vsega, kot že od nekdaj vidijo v genialnosti (neki
določeni lastnosti), ki je vedno originalnost, stvariteljico svetovnozgodovinskih dogodkov.
Toda naj gre pri vašem stremljenju enkrat za ,.svobodo", pa izčrpajte zahteve. Kdo pa naj bi bil svoboden, prost? Ti, jaz, mi. Prosti česa?
Vsega, kar ni ti, jaz, mi. Jaz sem torej jedro, izluščeno iz vseh lupin,
mene je treba osvoboditi — vseh utesnjujočih lupin. In kaj preostane, če
sem osvobojen vsega, kar nisem jaz? Samo Jaz in nič drugega kot Jaz.
Temu Jazu samemu pa svoboda nima kaj dati. Kaj naj bi se zgodilo potem, potem ko postanem prost, o tem svoboda molči, tako kot naše
vlade zapornike po poteku zaporne kazni izpustijo in vržejo v zapuščenost.

Če pa stremimo po svobodi zaradi jaza, zakaj potem ne izberemo
jaza za začetek, sredino in konec? Mar nisem vreden več kot svoboda,
prostost? Ali nisem Jaz tisto, kar osvobaja sebe, ali nisem prvo? Tudi če
nisem prost, tudi okovan v tisoč okovov, sem vendarle Jaz in Jaz nisem
šele bodoč in vsebovan v upanjih, tako kot svoboda, temveč sem tudi
kot najbolj zavrženi med sužnji — pričujoč.
Premislite to dobro in odločite se. ali boste na svojo zastavo zapisali
sanje ,,svobode" ali odločitev za ,,egoizem", za ..lastnost". ..Svoboda"
zbuja vašo jezo proti vsemu, kar niste; egoizem pa vas poziva k veselju
nad vami samimi, k uživanju samega sebe; ..svoboda" je in ostaja hrepenenje, romantična tožba, krščansko upanje na onstranstvo in bodočnost; „lastnost" pa je dejanskost, ki sama od sebe odpravlja ravno tisto
nesvobodo, ki se vam ovirajoče postavlja na pot. Tistemu, kar vas ne
moti, se ne boste hoteli odreči in kadar vas bo začelo motiti, tedaj boste pač že vedeli, da ..morate bolj poslušati sebe kot človeka!"
Svoboda uči samo: Osvobodite se, znebite se vsega nadležnega; ne
uči vas pa, kdo ste vi sami. Znebiti se, znebiti se! doni njego geslo in vi,
ki željno sledite njenemu klicu, se znebite celo samih sebe, ,,zanikate
same sebe". Toda lastnost vas kliče nazaj k vam samim in pravi: „Pridi
k sebi!" Pod egido svobode se boste marsičesa znebili, toda spet vas teži
nekaj novega: „Zlodeja ste se znebili, zlo pa je ostalo". Kot lastni ste
se res znebili vsega. in kar se vas še drži, to ste sprejeli, to je vaša izbira
po vaši volji. Lastni je rojeni svobodnik, svobodnik od rojstva; svobodnik pa je le željan svobode, sanjač in zanesenjak.
Prvi je prvotno prost, ker ne priznava ničesar razen sebe; ni mu treba, da bi se najprej osvobodil, ker že od vsega začetka zavrača vse razen
sebe, ker ničesar ne ceni bolj kot sebe, nič mu ni višje, skratka, ker
izhaja od sebe in ,.prihaja k sebi". Ujet v otroškem spoštovanju takorekoč že deluje, da bi se iz te ujetosti ,,osvobodil". Lastnost deluje v
malem egoistu in mu preskrbi začeleno — svobodo.
Tisočletja kulture so vam zagrnila v temo. kaj ste, so vas prepričala,
da niste egoisti, da ste nasprotno poklicani za idealiste („dobre ljudi").
Otresite se tega! Ne iščite svobode, ki vas oropa ravno vas samih, v ,,zanikanju samega sebe", iščite same sebe, postanite egoisti, vsak od vas
naj postane vsemogočen jaz. Ali jasneje: le prepoznajte sami sebe. le
prepoznajte, kaj ste v resnici, in opustite svoja hinavska prizadevanja,
svojo abotno slo, da bi bili nekaj drugega, kot ste. Hinavska pravim, saj
ste vendar skozi vsa ta tisočletja ostali egoisti, toda speči egoisti, ki
varajo sami sebe, zmešani egoisti, heautontimorumeni, mučitelji samih
sebe. Še nikoli ni mogla nobena vera shajati brez obljub in „obetov", pa
naj so kazale v onstranstvo ali v tostranstvo (,,dolgo življenje" itd.);
kajti človek hlepi po nagradi in .,zastonj" ne napravi ničesar. Toda tisto
..delati dobro zavoljo dobrega" brez izgledov na nagrado? Kot da bi ne
bila tudi tu vsebovana nagrada v zadoščenju, ki naj bi ga človek od tega

imel! Torej temelji tudi vera na našem egoizmu in ga - izkorišča:
preračunana na naše želje duši mnoge zaradi ene. In tako nastane pojav
ogoljufanega egoizma, kjer ne zadovoljujem jaz sebe, temveč le eno od
svojih želja, n.pr. slo po srečnosti. Vera mi obljublja - ..najvišjo dobrin o " ; in da bi jo pridobil, se ne oziram več na nobeno drugo od svojih
želja in jih ne zadovoljujem. — Vse vaše bitje in žitje je nepriznan, prikrit, skriven in skrit egoizem. Toda ker je egoizem, ki si ga nočete priznati, ker ga sami sebi tajite, torej ni odkrit in priznan, ker je torej
nezaveden egoizem, zato ni egoizem, temveč hlapčevstvo, služenje,
samozanikanje. Ste egoisti in spet niste, ker zanikate egoizem. Tam, kjer
ste to na prvi pogled najbolj, tam ste nakopali besedi ,.egoist" - stud in
zaničevanje.
Svojo svobodo nasproti svetu si zagotavljamo v tisti meri, v kateri si
svet prilaščam, to pomeni, da si ga ,,pridobivam in zavzemam" za sebe
pa naj bo to s katerokoli silo, s prepričevanjem, prošnjo, s kategorično
zahtevo, celo s hinavščino, goljufijo itd.; kajti sredstva, k i j i h za to uporabljam. se ravnajo po tem, kar sem. Če sem šibak, imam na razpolago
samo šibka sredstva, kot so našteta, ki pa vendarle zadoščajo za priličen del sveta. Saj so itak goljufija, hinavščina, laž na prvi pogled dosti
hujši kot v resnici. Kdo še ni ogoljufal policije, postave, kdo si še ni
nadel pred biriči izraza častivredne lojalnosti, da bi prikril svoj prekršek itd.? Kdor pa tega še ni storil, ta s i j e pač pustil storiti silo: b i l j e
slabič zaradi — vesti. Vem. da je moja svoboda omejena že s tem, da na
nekem drugem (pa naj bo to drugo brez volje, kot je skala, ali pa nekaj,
kar ima lastno voljo, kot vlada, posameznik itd.) ne morem uveljavljati
svoje volje; svojo lastnost pa zanikam, če - spričo drugega - opustim
samega sebe, t.j. če popustim, če opustim, se vdam. torej z vdanostjo,
vdajo. Kajti nekaj povsem drugega je, če opustim svoje dosedanje postopanje zato, ker ne pripelje do cilja, če torej skrenem z napačne poti.
nekaj drugega pa, če se vdam. Okoli skale, ki mi je na poti, bom hodil
tako dolgo, dokler ne bom imel dovolj smodnika, da bi jo razstrelil;
zakone nekega ljudstva pa bom obšel do takrat, ko bom dovolj močan,
da jim bom razveljavil. Ali naj bi mi bila luna ,,sveta" zato, ker je ne
morem doseči, naj mi bo zato Astarta? Če bi te lahko prijel, bi te prav
zares zagrabil, in če bi našel kako sredstvo, da bi prišel do tebe, se te ne
bi prav nič bal! Ti nedoumljiva mi boš ostala nedoumljiva samo, dokler
si ne bom pridobil moči za doumevanje, dokler te ne bom označeval
za svojo /asf;jaz sebe nasproti tebi ne opuščam, temveč samo čakam na
svoj trenutek. Četudi za sedaj nimam namena, da bi se te lotil, pa tega
vendarle ne bom pozabil!
Močni ljudje so že od nekdaj ravnali tako. Če so ,,vdani" povzdignili
nepremagano moč za svojo gospodarico in j o oboževali, če so od vseh
zahtevali oboževanje, je prišel kak tak sin narave, ki se ni hotel vdati, in
pregnal oboževano moč z njenega nedostopnega Olimpa. Potujočemu

soncu je zaklical svoj ,,obstani" in pustil je, naj kroži zemlja: vdani so
se morali sprijazniti tudi s tem; posekal je svete hraste, in ..vdani" so se
čudili, da ni treščilo vanj z nebes; papeža je vrgel s Petrovega stola in
„vdani" tega niso znali preprečiti; porušil je vse življenje, zgrajeno na
božji milosti, in „vdani" so javkali in končno n e m o č n o obmolknili.
Moja svoboda postane popolna šele, če je moja - m o č , oblast-,toda
z le-to nisem več samo svobodnik in postanem lastnik. Zakaj je svoboda
ljudstev ,,prazna beseda"? Ker ljudstva nimajo moči. Z enim samim
pihom živega jaza lahko prevrnem ljudstva, pa naj bo to dih Nerona.
kitajskega cesaija ali ubogega pisca. Zakaj neki n
komore brezuspešno hrepenijo po svobodi, za kar jih karajo ministri'' Ker niso ,,oblastniki"! Kajti moč, oblast je lepa stvar, ki je za marsikaj koristna; kajti
človek že pride ,,s prgiščem moči dlje kot s celo vrečo pravice". Ali hrepenite po svobodi? Tepci! Če bi si vzeli oblast, bi svoboda prišla Sama
od sebe. Vidite, tisti, ki ima oblast, ta je „nad zakonom". In kakšen se
vam zdi ta izgled, vi „zakoniti" ljudje? Saj nimate okusa!
Vsenaokoli glasno doni klic po ,,svobodi". Toda ali ljudje vedo in
čutijo, kaj pomeni podarjena ali voktroirana svoboda1? Iz vse polnosti
besede ni mogoče spoznati, d a j e vsaka svoboda v bistvu - samoosvoboditev, t.j. da imam lahko svobode samo toliko, kolikor s i j e priskrbim
sam, s svojo lastnostjo. Kaj neki koristi ovcam, da jim nihče ne krati
pravice do svobode govora? Kljub temu ne znajo drugega kot blejati.
Pa dajte komu, k i j e v svoji notranjosti mohamedanec, jud ali kristjan
dovoljenje, da govori, kar hoče: kljub temu bo spravil iz sebe same
topoumnosti. Toda če vam nasprotno neki drugi odvzamejo pravico do
govora in poslušanja, ti pač dobro vedo, kaj je vaša začasna prednost,
ker bi utegnili reči in slišati nekaj, zaradi česar bi tisti „drugi" izgubili
dober glas.
In če vam kljub temu dajejo svobodo, so pač norci, ki dajejo več,
kot imajo. Kajti potem vam ne dajejo ničesar od svojega lastnega, temveč ukradeno blago, dajejo vam vašo lastno svobodo, svobodo, ki bi si
jo vi sami morali vzeti; in dajejo vam jo samo zato, da si je ne bi sami
vzeli in povrh vsega poklicali tatove in goljufe na odgovornost. V svoji
zvitosti zelo dobro vedo, da dana (v-oktroirana) svoboda še ni nikakršna svoboda, ker lahko s polnimi jadri pluje samo tista svoboda, ki si jo
človek vzame, torej svoboda egoista. Podarjena svoboda pa takoj spusti
jadra, kakor hitro pride vihar ali - brezvetrje: vedno ji je potreben rahel
ali srednji vetrc.
Tu je razlika med samoosvoboditvijo in emancipacijo (oprostitvijo,
osvoboditvijo). Kdor je dandanes „v opoziciji", ta hlepi in kriči po
„osvoboditvi". Vladarji naj bi razglasili svoja ljudstva za „polnoletna",
t.j. naj bi jih emancipirali! Če se vedete tako, kot da ste polnoletni,
potem to ste brez vsake razglasitve polnoletnosti, če pa se ne vedete
tako, potem tega tudi niste vredni in tudi če bi vas razglasili za polno-

letne, bi zato še ne postali. Polnoletni Grki so nagnali svoje tirane in
polnoletni sin se osamosvoji od svojega očeta. Če bi bili Grki čakali, da
bi jim njihovi tirani milostno naklonili polnoletnost, bi bili pač lahko
dolgo čakali. Sina. ki noče postati polnoleten, bo pameten oče vrgel iz
hiše in obdržal hišo zase:gumpcu se godi prav.
Tisti, ki so mu svobodo dali, pač ni nič drugega kot osvobojenec,
libertin, pes, ki vlači za seboj še del verige: je nesvoboden človek v
obleki svobodnika, kot osel v levji koži. Emancipirani ljudje niso v sebi
za nič izboljšani, so le olajšani kot ljudje, čeprav je tisti, ki jim olajša
stanje, vsekakor več kot cerkveni kristjan, kajti slednji tega ne zmore
brez nedoslednosti. Toda emancipiran ali neemancipiran: jud ostanejud;
tisti, ki se ni osvobodil sam, je pač — emancipiranec. Protestantska država sicer lahko da svobodo katolikom (jih emancipira); ker pa se niso
osvobodili sami, pač ostajajo — katoliki.
O sebičnosti in nesebičnosti smo govorili že zgoraj. Prijatelji svobode
besnijo proti sebičnosti, ker se v svojem religioznem stremljenju po svobodi ne morejo - osvoboditi vzvišenega zanikanja samega sebe. Proti
egoizmu je naperjena jeza liberalca, kajti egoist se vendar trudi za stvar
ne zaradi stvari same, temveč zaradi sebe samega: njemu mora stvar služiti. Egoistično je, če človek nobeni stvari ne pripisuje lastne oziroma
..absolutne" vrednosti, temveč išče njeno vrednost v sebi. In vse prepogosto slišimo, da štejejo med najodvratnejše poteze egoizma takoimenovani študij zaradi kruha, ker namreč izraža najsramotnejšo razvrednotenje znanosti; toda zakaj sploh je znanost, če ne za to, d a j o uporabimo?
Če je kdo ne zna uporabiti za nič boljšega, kot za preživljanje, tedaj je
njegov egoizem sicer malenkosten, ker je moč tega egoista omejena,
toda tisto, kar je na tem egoistično, in razvrednotenje znanosti lahko
graja samo obsedenec.
Ker je krščanstvo v svoji nesposobnosti, da bi posamezniku dalo
veljavo kot edinemu, tega mislilo le kot odvisnega in ni pravzaprav bilo
nič drugega kot socialna teorija, nauk sožitja in to tako človeka z Bogom kot tudi človeka s človekom, zato je v njem moralo ,,svojelastno"
priti na skrajno slab glas: samopridnost, svojevoljnost, svojeglavost,
lastnost, samoljubje itd. Krščanski način gledanja je sploh počasi ožigosal poštene besede za nepoštene; zakaj jih ne bi spet povzdignili na častno mesto?
Naš jezik se je v prilični meri postavil na krščansko stališče in splošna zavest je še vse preveč krščanska, da se ne bi izogibala vsega nekrščanskega kot nepopolnega ali zlega. In zato tudi kaj slabo kaže samopridnosti.
Samopridnost, sebičnost v krščanskem smislu pomeni nekaj takega
kot: Gledam samo na to, ali mi nekaj koristi kot čutnemu človeku.
Toda ali je čutnost vsa moja lastnost? Ali sem sam pri sebi, če se vdajam čutnosti? Ali sledim sebi, svojemu lastnemu cilju, če ji sledim? Svoj

lasten sem šele. če me nima v oblasti niti čutnost, pa tudi nihče drug ne
(Bog. ljudje, oblast, postava, država, cerkev itd.), temveč imam sam
sebe v oblasti; in k tistemu, kar koristi temu samolastnemu in sebi
pripadajočemu, k temu stremi moja sebičnost.
Sicer pa je človek vsak trenutek prisiljen, da verjame v sebičnost, ki
je tolikokrat pobijana, kot v vseobvladujočo silo. Na zasedanju 10. februarja 1844 je Welcker v svojem parlamentarnem predlogu o odvisnosti sodnikov utemeljeval in v obširnem govoru obrazložil, da sodniki, ki
jih je mogoče odstaviti, odpustiti, premestiti in upokojiti, skratka tisti
člani sodnega zbora, ki jih je mogoče prikrajšati ali ogroziti po administrativni poti. ne morejo nikakor biti zanesljivi, da celo med ljudstvom
izgubijo vsako spoštovanje in zaupanje. Cel sodniški stan, tako kliče
Welcker, je demoraliziran zaradi te odvisnosti! Brez okraskov to ne
pomeni nič drugega, kot da sodniki bolje pridejo na svoj račun, če razsojajo tako, kot je po godu ministrstvom, in ne v smislu zakona. In kaj
je tu mogoče storiti'.' Recimo s tem, da sodnikom predočimo sramoto
njihove kupljivosti, z upanjem, da bodo šli vase in poslej bolj cenili
pravičnost kot svojo lastno sebičnost? Ne. tako romantično zaupanje
ljudstvu ne bi padlo na pamet, kajti prav dobro čuti, da je sebičnost
močnejša od vsakega drugega motiva. Zato lahko ostanejo sodniki iste
osebe, kot so bile doslej, četudi so se ljudje še tako zelo prepričali o
tem, da postopajo kot egoisti; potrebno je le. da ugotovijo, da njihovi
sebičnosti ne koristi več kupljivost pravice, treba je, da postanejo neodvisni od vlade tako, da s primerno sodbo ne bodo več ogrožali svojega
..dobronamernega interesa", temveč da bodo počasi med seboj povezali dobro plačo in spoštovanje pri državljanih.
Tako so Welcker in badenski državljani prepričani, da so zavarovani
tedaj, ko se lahko opirajo na sebičnost. In kaj si lahko torej mislimo o
naštetih frazah o nesebičnosti, ki se jim sicer usipajo iz ust?
Do stvari, ki se je lotevam sebično, imam drugačno razmeije kot do
stvari, ki ji služim nesebično. Za to bi človek lahko navajal tele znake
prepoznavanja: proti prvim se lahko pregrešim ali zagrešim greh, druge
pa lahko le zapravim, odbijem, jih izgubim, t.j. lahko ravnam nespametno. Oba načina ravnanja doživlja svoboda ravnanja, ker jo imajo
delno za svobodo, ki jo je včasih mogoče dajati ali odvzeti, delno pa
za svobodo, ki mora biti vedno in v vsakih okoliščinah
sveta.
Če mi do neke stvari ni samo po sebi in če si je ne želim zaradi nje
same, potem si jo želim samo zaradi njene smotrnosti, koristnosti, zaradi nekega cilja, recimo ostrig zaradi dobrega okusa. Ali ne bo egoistu
služila vsaka stvar kot sredstvo, katerega zadnji smoter je on sam, in
ali naj ščiti nekaj, kar mu za nič ne služi, kot recimo proletarec državo?
Lastnost vključuje vase vsako samolastno in spet povzdiguje na častno mesto tisto, čemur ga je krščanski jezik odvzel. Lastnost pa tudi

nima nobenega tujega merila, kot tudi sploh ni ideja. kot recimo svoboda. moralnost, človeškost in podobno: je le opis - lastnika.
II. Lastnik
Jaz — ali pridem do sebe in do svojega z liberalizmom? Koga ima
liberalec za sebi enakega? Človeka! Bodi le človek — in to pač si - in
liberalec te bo imenoval brata. Zelo malo sprašuje po tvojem privatnem
mnenju in tvojih privatnih norostih, če le lahko v tebi ugleda ..človeka".
Ker pa kaj malo gleda na to, kaj si privatno, ker celo temu ne pripisuje nobene teže, če se strogo drži svojega načela, zato vidi v tebi samo
tisto, kar si po rojstvu. Z drugimi besedami: v tebi ne vidi tebe, temveč
rod, ne Janeza ali Janežiča. temveč človeka, ne dejanskega ali edinega,
temveč tvoje bistvo ali tvoj pojem, ne živo pričujočega, temveč duha.
Kot Janez mu ne bi bil enak, ker je Janežič, in torej ne Janez; kot
človek pa si isto, kar je on. In zato. ker kot Janez zanj, če je namreč res
liberalec in ne morda na nek nezaveden način egoist, takorekoč sploh
ne obstajaš, si je pač to „bratsko ljubezen" prav zares zelo olajšal: v tebi
ne ljubi Janeza, o katerem nič ne ve in noče nič vedeti, temveč človeka.
Da pa ne vidi v tebi in meni nič drugega, kot samo človeka, to pomeni. pritirati do viška krščanski način gledanja, po katerem eden za drugega ni nič drugega kot pojem (n.pr. človek, poklican k blaženosti itd.).
Pravo krščanstvo pa nas zbira še pod manj splošnim pojmom: smo
,,otroci božji" in ,,duh Božji nas vodi".* Ne morejo pa se vsi hvaliti, da
so otroci Božji, temveč ,,isti duh, ki priča našemu duhu, da smo božji
otroci, tudi razkriva, kateri so otroci hudiča"**. Torej bi človek zato,
da bi bil božji otrok, ne smel biti otrok hudiča; otroštvo Božje je izključilo določene ljudi. Zato pa. da bi bili človeški otroci, t.j. ljudje, pa ni
treba nič drugega, kot da pripadamo človeškemu rodu, moramo biti
samo primerki te vrste. Kar sem jaz kot ta jaz. to se tebe kot dobrega
liberalca prav nič ne tiče, temveč je izključno moja privatna stvar\
zadošča že, da sva oba otroka ene in iste matere, namreč človeškega
rodu: kot ,,človeški o t r o k " sem tebi enak.
In kaj sem ti torej? Ali morda ta telesni jaz. tako kot sem in živim?
Vse kaj drugega kot to. Ta telesni jaz s svojimi mislimi, odločitvami in
strastmi je v tvojih očeh „privatna zadeva", ki se te nič ne tiče, je „stvar
za sebe". Kot „stvar za tebe" obstaja samo moj pojem, moj rodovni
pojem, samo Človek, ki se sicer imenuje Janez, pa bi ravno tako lahko
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bil Peter ali Miha. V meni ne vidiš mene, telesnega, temveč nekaj nedejanskega, prikazen, t.j. človeka.
Za ,,nani enake" smo v teku krščanskih stoletij razglasih najrazličnejše, toda vedno po meri svojega lastnega duha, ki smo ga pričakovali
od njih, n.pr. vsakega, pri katerem je bilo mogoče predpostaviti duha
potrebe po odrešenju, pozneje vsakega, ki ima duha pravičnosti, končno pa še vsakega, ki kaže človeški obraz in človeškega duha. Tako se
je spreminjalo načelo „enakosti".
Če pa pojmujemo enakost kot enakost človeškega duha, smo sicer
res odkrili enakost, ki vključuje vse ljudi; kajti kdo bi lahko zanikal, da
imamo mi ljudje človeškega duha, to je nobenega drugega kot človeškega!
Toda ali smo zato prišli kaj dlje kot pa na začetku krščanstva?
Takrat naj bi bili imeli božjega duha, sedaj pa človeškega; če pa nam
božji ni prišel do konca, kako naj bi človeški povsem izrazil tisto, kar
smo? Feuerbach na primer meni, da je našel resnico, če je počlovečil
božansko. Ne, če nas je že Bog mučil, potem nas „človek" lahko še
dosti bolj mučno tišči. Če to povemo na kratko: da smo ljudje, to je na
nas najmanj in ima pomen le, kolikor je ena naših lastnosti, t.j. naša
lastnina. Med drugim sem sicer tudi človek, kot sem na primer živo
bitje, torej animal ali žival, ali Evropejec ali Berlinčan in podobno;
toda kdor bi me hotel spoštovati le kot človeka ah Berlinčana, ta bi mi
izkazoval zelo ravnodušno spoštovanje.' In zakaj? Ker bi spoštoval le
eno od mojih lastnosti, ne mene.
In prav tako je z duhom. Krščanski, pravični in podoben duh je pač
lahko moja pridobljena lastnost, t.j. moja lastnina, jaz pa nisem ta duh:
on je moj, nisem jaz njegov.
V liberalizmu imamo zatorej le nadaljevanje starega krščanskega
nespoštovanja jaza, živega Janeza. Namesto da bi mene vzeli takega,
kakršen sem, gledajo samo na mojo lastnino, na moje lastnosti, in sklepajo z menoj častivredno zvezo samo zavoljo moje — lastnine; takorekoč poročili bi se s tistim, kar imam, ne s tistim, kar sem. Kristjan se
oklepa mojega duha, liberalec pa moje človeškosti.
Toda če je duh, v katerem ne vidijo lastnine telesnega jaza, temveč
pravi jaz sam, prikazen, pa tudi človek, ki ga ne priznavajo za mojo
lastnost, temveč za pravi jaz, ni nič drugega kot privid, misel, pojem.
Zato se tudi liberalec vrti v istem krogu kot kristjan. Ker prebiva v
tebi duh človeštva, t.j. človek, zato si človek, tako kot si kristjan, če v
tebi prebiva duh Kristusov; toda zato, ker v tebi prebiva samo kot drugi,
četudi kot tvoj pravi ali ,,boljši" jaz, zato ti ostaja onstranski, in stremeti moraš, da bi povsem postal človek. To stremljenje pa je ravno tako
brezplodno, kot je brezplodno stremljenje kristjana, da bi povsem
postal blaženi duh!
Sedaj, ko je liberalizem proklamiral človeka, sedaj lahko povemo, da
je bila s tem zgolj potegnjena zadnja konsekvenca krščanstva in da si

krščanstvo v resnici samo po sebi ni postavilo nobene druge naloge, kot
da bo realiziralo ,,človeka", ,,resničnega človeka". In od tod zmota, da
vidi krščanstvo v jazu neskončno vrednoto, kot prihaja na dan recimo v
nauku o nesmrtnosti, v dušnem pastirstvu itd. Ne, to vrednoto vidi edinole v človeku. Samo človek je nesmrten, in to le zato, ker sem človek,
sem jaz. Dejansko je krščanstvo moralo učiti, da ni nihče izgubljen,
tako kot liberalizem vse nas enači; toda večnost tako kot enakost pripada samo človeku v meni, ne meni. Samo kot nosilec in varovalec človeka ne umijem, tako kot, po znanem izreku. ,,kralj ne umre". Ludvik
umre. kralj ostane; jaz umrern, toda moj duh. človek, ostane. Da pa bi
mene povsem identificirali s človekom, so iznašli in postavili zahtevo:
da moram postati ,,dejansko generično bitje".*
Človeška religija je samo zadnja metamorfoza krščanske religije. Kajti
religija je liberalizem zato, ker ločuje moje bistvo od mene in ga postavlja nad mene, ker povišuje ,,človeka" v isti meri kot katerakoli druga
vera svojega Boga ali malika. ker moje napravi za onstransko, ker sploh
iz mojega, iz mojih lastnosti in moje lastnine, napravi nekaj tujega, namreč neko ,,bistvo", skratka, ker postavlja mene nižje kot človeka in mi
s tem ustvarja ,,poklic"; toda tudi po obliki se liberalizem izjavlja za
religijo, če terja za to najvišje bitje, človeka, versko vnemo, „vero, ki bo
končno enkrat dokazala tudi svojo gorečo vnemo, vnemo, ki bo nepremagljiva."** Ker pa je liberalizem človeška religija, je vernik te religije
nasproti verniku vsake druge (katoliške, judovske itd.) toleranten, kot
je bil Friderik Veliki proti vsakemu, ki je opravljal svoje podložniške
dolžnosti, pa naj se je prišteval h kateri koli obliki pridobivanja blaženosti. Ta vera naj bi bila sedaj povzdignjena na splošno običajno in bi
bila drugačna od drugih, ki naj bi bile zgolj „privatne norosti" in od
katerih bi se vedli skrajno liberalno, ker bi bile pač povsem nebistvene.
Lahko bi ga imenovali državna religija, religija ,,svobodne države",
ne v dosedanjem smislu, da je tista vera, ki ji država daje prednost ah
jo privilegira, temveč kot tista religija, ki jo ,,svobodna država" lahko ne
le terja z vso pravico, temveč celo mora terjati od vsakega svojega pripadnika, pa naj bo privatno j u d . kristjan ali kaj drugega. Državi namreč
služi za iste namene kot pieteta družini. Če naj bi vsak član družine
družino priznaval in jo ohranjal, potem mu mora biti krvna vez sveta in
zanjo mora gojiti čustvo pietete, spoštovanja, s čimer mu vsak krvni
sorodnik postane svet. Tako mora tudi vsakemu članu države biti državna skupnost sveta, tudi pojem, k i j e državi najvišji, mora biti tudi njemu
najvišji.
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Toda kateri pojem je državi najvišji? Pač verjetno ta, da je dejanska
človeška družba, družba, v katero je lahko sprejet kot član vsak, k i j e
dejansko človek, torej ni nečlovek. Naj je toleranca neke države še tako
velika, pri nečloveku in nečloveškem je je konec. Pa vendar je ta
..nečlovek'" človek, pa vendar je „nečloveško" samo nekaj človeškega,
možno celo samo človeku, ne živali, je pač tisto, ,,karje človeku možno". Četudi pa je vsak nečlovek človek, pa ga država vendarle izključuje, t.j. ga zapre ali ga iz sodržavljana spremeni v sozapornika (ali v
sobolnika v norišnici ali drugi bolnišnici po komunizmu).
Povedati v suhih besedah, kaj je nečlovek. to ni težko: to je človek,
ki ne ustreza pojmu človeka, tako kot je nečloveško neko človeško, ki
ne ustreza pojmu človeškega. Logika bi to označevala kot ,,nesmiselno
sodbo". Ali pa bi lahko izrekli to sodbo, da bi nekdo lahko bil človek,
ne da bi bil človek, če ne bi dajali veljave hipotezi, da je lahko pojem
človeka ločen od eksistence, da je bistvo lahko ločeno od pojava'' Saj
pravimo: videti je človek, toda ni človek.
To ..nesmiselno sodbo" so ljudje izrekali celo vrsto stoletij! Celo še
več, v vsem tem dolgem času so obstajali samo - neljudje. Kateri posameznik bi bil ustrezal svojemu pojmu? Krščanstvo pozna samo enega
človeka in ta en - Kristus - je obenem v obrnjenem smislu nečlovek.
namreč nadčloveški človek, ..Bog". Dejanski človek je samo - nečlovek.
Ljudje, ki niso ljudje, kaj naj bi bili drugega kot prikazni? Vsak
dejanski človek je. zato ker ne ustreza pojmu ..človek" ali zato. ker ni
..generični človek", privid. Toda ah ostajam nečlovek tudi. če človeka,
ki me je prekašal le kot moj ideal, moja naloga, moje bistvo ali moj
pojem in mi tako ostajal onstranski, če ga znižam v mojo meni lastno in
inherentno lastnost, tako da človek ni nič drugega, kot moja človeškost. moje človeško bitje, in če je vse. kar počenjam, človeško ravno
zato. ker to počenjam, ne pa zato. ker bi ustrezalo pojmu ..človek".
Jaz sem dejansko človek in nečlovek v enem: kajti sem človek in sem
obenem več kot človek, t.j. sem Jaz te moje gole lastnosti.
Končno je moralo priti do tega, da niso od nas samo pričakovali, da
smo kristjani, temveč tudi. da bomo postali ljudje; čeprav namreč tudi
kristjani nismo nikoli mogli dejansko postati, temveč smo vedno ostajali ..ubogi grešniki" (saj je bil tudi kristjan nedosegljiv ideal), pa vendar
pri tem ni tako jasno prihajala do zavesti nesmiselnost in laže seje bilo
varati kot sedaj, ko nam. ki smo ljudje in ravnamo človeško, celo nič
drugega ne moremo, kot da to smo in tako ravnamo, postavljajo zahtevo: da bodimo ljudje,,,dejanski ljudje".
Naše današnje države sicer, zato ker se jih še vedno drži marsikaj od
njihove cerkvene matere, nalagajo svojim veliko raznoterih dolžnosti
(n.pr. cerkveno vernost), ki se njih. držav, pravzaprav sploh nič ne tičej o : toda vse v vsem vendarle ne zanikajo svojega pomena, ker bi rade

bile človeške družbe. v katerih je lahko človek kot človek član. četudi
je manj privilegiran kot drugi člani; večina dopušča privržence katerekoli verske sekte in gleda ljudi brez rasnega ali nacionalnega razlikovanja: Judje. Turki, črnci itd. lahko na primer postanejo francoski državljani. Pri sprejemanju torej država gleda samo na to, ali je nekdo človek.
Cerkev kot skupnost vernikov ni mogla sprejeti v svoje naročje vsakega
človeka; država kot družba ljudi pa to lahko stori. Toda če je država
povsem izvedla načelo, da pri svojih ne bo predpostavljala ničesar drugega, kot da so ljudje (doslej so celo Severnoamerikanci pri svojih predpostavljali, da imajo religijo, vsaj religijo pravičnosti, vrlosti), potem
si je izkopala lastni grob. Medtem ko bo živela v napačnem prepričanju,
da ima v svojih same ljudi, pa so se ti medtem spremenili v same egoiste,
katerih vsak se je bo po svojih egoističnih močeh in smotrih posluževal.
In zaradi egoistov bo propadla ,,človeška družba"; kajti ne vedejo se
drug proti drugemu več kot ljudje, temveč egoistično nastopajo kot jaz
proti tebi in vam. ki ste od mene vseskozi različni in mi nasprotni.
Če mora država računati na našo človeškost, je povsem isto, kot če
rečemo: računati mora na našo moralnost. Videti eden v drugem človeka in ravnati drug proti drugemu človeško, to imenujemo moralno ravnanje. In to je ravno ..duhovna ljubezen" krščanstva. Če namreč v tebi
vidim človeka, kot ga vidim v sebi. človeka in nič drugega, potem skrbim za tebe tako, kot bi skrbel za sebe, saj obadva ne predstavljava ničesar drugega kot matematični stavek: A = C in B = C, zatorej je A = B,
t.j. jaz nisem nič drugega kot človek in ti nisi nič drugega kot človek,
zatorej sva jaz in ti isto. Nravnost pa je nezdružljiva z egoizmom, ker
ne daje veljave meni, temveč samo človeku v meni. Če pa je država družba ljudi, ne združenje jazov, katerih vsak ima samo sebe pred očmi,
potem brez nravnosti ne more obstajati in se je mora oklepati.
Zato pa sta tadva, država in jaz — sovražnika. Meni. egoistu, blaginja
te „človeške družbe" ni pri srcu, ničesar ji ne žrtvujem, samo poslužujem se je: da pa bi se je lahko v polni meri posluževal, jo celo spreminjam v svojo lastnino in svojo kreaturo, t.j. jo uničujem in na njenem
mestu ustanavljam združenje
egoistov.
Država pa razkriva svojo sovražnost do mene s tem. da terja, naj bom
človek, kar predpostavlja, da je mogoče, da to ne bi bil, da bi lahko
zato veljal za ,,nečloveka"; človeškost mi nalaga kot dolžnost. Nadalje
terja, naj ne storim mičesar. pri čemer bi ona ne mogla obstajati; njen
obstoj naj mi bo torej svet. Potem naj ne bi bil egoist, temveč „vrl,
častivreden" t.j. nraven človek. Skratka nasproti njenemu obstoju naj bi
bil nemočen, pa še spoštoval naj bi ga itd.
Ta država, ki sicer ni pričujoča, temveč jo je šele treba ustanoviti, je
ideal napredujočega liberalizma. Nastala naj bi resnična ..človeška
družba", v kateri naj bi vsak „človek" imel svoj prostor. Liberalizem
hoče realizirati ..človeka", to pomeni, hoče mu ustvariti svet. in to naj

bi bil človeški svet ali splošna (komunistična) človeška družba. Dejali
so: „Cerkev je lahko upoštevala samo duha, država naj upošteva celega
človeka."'* Toda ali „človek" ni „ d u h " ? Jedro države je pač ,,človek",
ta nedejanskost, in država sama je le ..človeška družba". Svet, ki ga
ustvarja vernik (verni duh), se imenuje cerkev, svet, ki ga ustvarja človek
(človeški ali humani duh), pa država. Toda to ni moj svet. Jaz nikoli in
abstracto ne opravljam človeškega, temveč vedno lastno, t.j. moje človeško dejanje je drugačno od vsakega drugega človeškega in samo zaradi
te drugačnosti je dejansko, meni pripadajoče dejanje. Človeško na njem
je abstrakcija in kot taka duh, to je abstrahirano bistvo.
Br. Bauer na primer v Judovskem vprašanju, str. 84, pravi, da je
resničnost kritike zadnja resnica, in to resnica, ki jo išče krščanstvo
samo, namreč „človek". Takole pravi: „Zgodovina krščanskega sveta je
zgodovina najvišjega boja za resnico, kajti v njej - in samo v njej! - gre
za razkritje zadnje ali prve resnice — človeka in svobode."
Dobro, sprijaznimo se s to pridobitvijo in vzemimo človeka kot končno najdeni rezultat krščanske zgodovine in sploh verskega ali idealnega
stremljenja ljudi. In kdo je potem človek? Jaz sem to! Človek, konec in
rezultat krščanstva, je kot jaz začetek in izkoristljivi material nove zgodovine, zgodovine užitka po zgodovini žrtvovanj, zgodovine ne ljudi ali
človeštva, temveč - mene. Človek velja kot splošno. No. potem sva jaz
in egoistično dejansko splošno, ker je vsak egoist in je samemu sebi najpomembnejši. Judovsko ni čisto egoistično, ker sebe še predaja Jehovi.
krščansko tudi ni, ker živi kristjan v božji milosti in sebe pokorava
Bogu. Kot jud in kot kristjan človek zadovoljuje samo določene svoje
potrebe, samo določene nuje, ne sebe : polovični egoizem, ker je egoizem polovičnega človeka, ki je napol on sam, napol pa jud. ali napol
svoj lastnik in napol suženj. Zato pa se jud in kristjan tudi napol vedno
izključujeta, ker sta služabnika dveh različnih gospodov. Če bi lahko
bila popolna egoista, potem bi se povsem izključevala in bi bila toliko
bolj trdno povezana. Njuna sramota ni to, da se izključujeta, temveč da
se to dogaja samo napol. Toda Br. Bauer nasprotno meni, da bodo
mogli judje in kristjani videti in obravnavati eden drugega kot ,človek a " šele, če bodo opustili tisto posebno bistvo, ki jih ločuje in jih zavezuje za večno ločevanje, če bodo priznavali splošno bistvo ,,človeka" in
v njem videli svoje ..resnično bistvo".
Po njegovih besedah je napaka tako judov kot kristjanov v tem. da
hočejo biti nekaj „ločenega", da to želijo, namesto da bi bili samo ljudje in stremeli k človeškemu, namreč ,,splošnim človeškim pravicam".
Meni, da je njihova osnovna napaka v prepričanju, da so ..privilegirani".
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da imajo „posebne pravice", sploh v njihovi veri v posebno pravico. On
pa jim postavlja nasproti splošno človeško pravico. Človeško pravico!
Človek je človek nasploh in tolikanj vsak. k i j e človek. In sedaj naj bi
vsak imel večne človeške pravice, in naj bi jih po mnenju komunistov
užival v popolni ..demokraciji" ali. kot bi pravzaprav pravilneje morali
reči — antropokraciji. Toda samo jaz imam vse, kar si sam priskrbim;
kot človek nimam nič. Človek bi želel dati vsakemu človeku vse dobro,
samo zato. ker nosi naslov ,,človek". Jaz pa poudarjam mene, ne tega,
da sem človek.
Človek je nekaj samo kot moja lastnost (lastnina), kot moškost ali
ženskost. Stari so našli svoj ideal v tem, da je bil človek v polnem smislu mož; njihova krepost je virtus in arete, t.j. moškost. In kaj naj bi si
mislili o ženski, ki bi hotela biti samo v polni meri „ženska"? To ni
dano vsaki in marsikatera bi si s tem zastavila nedosegljiv cilj. Ženska
pa je itak, po naravi, ženskost je njena lastnost, in nič ji ni potrebna
,,resnična ženskost". Jaz sem človek, prav tako, kot je zemlja zvezda.
Kakor bi bilo smešno, če bi zemlji zadali nalogo, da mora biti ..prava
zvezda", prav tako je smešno, če mi kdo nalaga dolžnost, da moram
biti,,pravi človek".
Če pravi Fichte: ..Jaz je vse", potem se to na prvi pogled povsem
sklada z mojimi izvajanji. Toda ni jaz vse, temveč jaz vse uničuje, in
samo jaz, ki ukinja samega sebe, jaz, ki nikoli neeksistira. - končni jaz
je dejansko jaz. Fichte govori o ,,absolutnem" jazu, jaz pa govorim o
sebi, o minljivem jazu.
Kar vsiljuje se mnenje, da pomenita človek in jaz isto, pa vendar vidimo recimo pri Feuerbachu. da naj bi izraz ..človek" označeval absolutni
jaz, rod. ne pa minljivega, posameznega jaza. Egoizem in človeškost
(humanost) bi morala pomeniti isto, toda po Feuerbachu se lahko posameznik (..individuum") ,,povzdigne samo nad meje svoje individualnosti. ne pa nad zakone, pozitivne določitve bistva njegovega rodu"*.
Toda rod ni nič in če se posameznik povzdigne nad meje svoje individualnosti. je to pač ravno on sam kot posameznik, je samo. kolikor se
dviguje, je samo, kolikor ne ostaja, kar je: sicer bi bilo z njim konec, bil
bi mrtev. Človek je samo ideal, rod pa nekaj zamišljenega. Biti človek
ne pomeni, da izpolnjuje ideal Človeka, temveč da predstavlja sebe.
posameznika. Ni treba, da bi bilo moja naloga, da realiziram splošno
človeško, temveč mora biti moja naloga, da zadovoljujem samega sebe.
Jaz sem svoj rod, sem brez norme, brez zakona, brez vzorca ipd. Že
mogoče, da iz sebe lahko napravim kaj malo: toda to malo je vse in je
boljše kot tisto, kar lahko drugim pustim, da s silo napravijo iz mene. z
dresuro nravi, religije, postav, države itd. Bolje — če je že govor o tem.
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kaj je bolje - bolje nevzgojen kot modrihast otrok, bolje uporniški kot
za vse voljan človek. Nevzgojeni in uporniški sta še na poti. da se bosta
po svoji lastni volji izoblikovala; modriho in za vse voljnega pa določuje
..rod", ga določujejo splošne zahteve itd., ti so mu postava. Določujejo
ga: kajti kaj mu je rod drugega kot njegova ,.določitev", njegov ,,poklic"? Če se oziram na ,,človeštvo", rod, zato da bi se približal idealu,
ali pa po Bogu in Kristusu v istem stremljenju: kje naj bi tu bila kaka
bistvena razlika? Kvečjemu je prvo bolj zabrisano kot zadnje. Tako kot
je posameznik vsa narava, tako je tudi ves rod.
S tem, kar sem, pa je tudi pogojeno vse, kar počnem, mislim itd.,
skratka moje izražanje ali razodevanje. Jud lahko hoče le tako in tako.
se lahko ..vede" samo tako: kristjan pa se lahko vede in razodeva samo
krščansko itd. Če bi bilo mogoče, da bi bil ti jud ali kristjan, bi seveda
lahko pokazal samo judovsko ali krščansko; toda to ni mogoče, pri najstrožjih spremembah vendarle ostajaš egoist, in s tem grešiš proti onemu
pojmu, to pomeni, da pač nisi = jud. In ker vedno spet prihaja na plan
egoistično, so se spraševali po popolnejšem pojmu, ki bi res povsem
izražal tisto, kar si. in ki bi, zato ker bi bil tvoja resnična narava, vseboval vse zakone tvojega udejstvovanja. Najpopolnejše vrste pojem je bil
dosežen v ,,človeku". Kot jud si premalo in judovsko ni tvoja naloga;
biti Grk. Nemec, pa ne zadošča. Toda bodi
človek, in imel boš vse;
imej človeško za svoj poklic.
Sedaj vem, kaj naj bi. in že je mogoče napisati novi katekizem. Subjekt je spet podložen predikatu. posameznik splošnemu; neki ideji je
spet zagotovljena oblast, položen je temelj neke nove religije. To je
napredek na religioznem in posebej na krščanskem področju, ni pa niti
korak preko tega.
Korak naprej vodi v neizrekljivo. Zame ta borni jezik nima nobene
besede, in ,,beseda", logos, mi je ,.zgolj beseda".
Išče se moje bistvo. Če to ni jud, Nemec itd., je pa - človek. ,,Človek je moje bistvo."
Samemu sebi sem zoprn, studim in gnusim se samemu sebi. groza me
je samega sebe, ali pa si nikoli ne ustreženi in se nikoli ne zadovoljim.
Iz občutkov se poraja samokritika ah samoukinjanje. Z zatiranjem
samega sebe se začenja in z dokončano kritiko se zaključuje religioznost.
Obseden sem in znebil bi se rad zlega duha. Kako se bom tega lotil?
Mirne duše lahko zagrešim greh, ki se zdi kristjanom najhujši, greh in
bogokletje proti svetemu duhu. ..Kdor pa prekolne svetega duha, nima
odpuščanja na vekomaj, temveč je kriv večnega greha!"* Jaz pa nočem
nobenega odpuščanja in ni me strah sodbe.
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Človek je zadnji zli duh ali prikazen, najvarljivejši in najbolj znani,
najzvitejši lažnivec s poštenim obrazom, oče vseli laži,
V tem. ko se egoist obrača proti zahtevam in pojmom sedanjosti, pa
izvaja brez usmiljenja najbolj nezmerno - skrunitev. Nič mu ni sveto!
Neumno bi bilo, če bi trdil, da ni nobene moči nad mojo. Le položaj, ki si ga nasproti njej pripisujem, bo povsem drugačen, kot pa je bil
v religiozni dobi: bom sovražnik tiste visoke moči, medtem ko nas vera
uči, da jo moramo imeti za prijateljico in da mora biti nasproti njej
ponižni.
Skrunilec napenja svoje sile proti vsakemu strahu božjemu, kajti
strah božji bi ga določeval v vsem, čemur bi kot svetemu pustil veljavo.
Ali pa ima nad Bogom-človekom Bog ali človek posvečujočo moč, ali
je nekaj povzdignjeno v Božje zaradi Boga ali zaradi človeka (ali humanitete), to nič ne spremeni strahu božjega, ker je človek čaščen kot
..najvišje bitje" prav tako kot zahteva na specialno religioznem stališču
Bog kot ,.najvišje bitje" naše strahospoštovanje in nam oba imponirata.
Pravi strah božji je že zdavnaj dožival pretres in kar sam od sebe je
prevladal nekakšen bolj ali manj zaveden ,.ateizem", ki ga je mogoče
navzven prepoznati po zelo razširjeni ,,necerkvenosti". Toda tisto, kar
je bilo odvzeto Bogu, je bilo dodano človeku, in moč humanitete seje
povečevala toliko, kot je pobožnost izgubljala na teži: ..človek" je danšnji Bog in spoštovanje do človeka je stopilo na mesto starega strahu
božjega.
Ker pa človek samo predstavlja neko drugo najvišje bitje, se z najvišjim bitjem dejansko ni zgodilo drugega kot neka metamorfoza in spoštovanje do človeka je samo druga podoba strahu pred Bogom.
Naši ateisti so pobožni ljudje.
Če smo v takoimenovanem fevdalnem času vse dobivali v fevd od
Boga, pa se v liberalnem obdobju isto fevdalno razmerje ponavlja s človekom. Bog je bil gospodar, sedaj je gospodar človek; Bog je bil posrednik, sedaj je to človek; Bog je bil duh, sedaj je to človek. V tem trojnem odnosu je fevdalni odnos doživel preobrazbo. Sedaj imamo namreč
od vsemogočnega človeka v fevd našo moč, ki zato, ker prihaja od višjega, ni m o č sile, temveč se imenuje ,,pravica": ,,človečanska pravica";
nadalje smo od njega dobili v fevd naš položaj v svetu, kajti on. posrednik, nam posreduje stike, ki zato ne smejo biti drugačni kot „človeški";
in končno smo od njega dobili nas same v fevd, namreč našo lastno
vrednost ah vse, kar smo vredni, ker pač nismo nič vredni, če ne prebiva
on v nas in če ali kjer nismo ..človeški". — Moč pripada človeku, svet
pripada človeku. Jaz pripadam človeku.
Toda ali mi kaj preprečuje, da bi samega sebe razglasil za upravičevalca. posrednika in za svoj lastni jaz? Zato se torej glasi:

Moja moč je moja last.
Moja moč mi daje lastnino.
Moja moč sem jaz sam in preko nje sem moja lastnina.

1. Moja moč
Pravo je duh družbe. Če ima družba voljo, potem je ta volja pač pravo: družba obstoji samo zaradi prava. Ker pa obstoji samo zato, ker vlada nad posameznikom, zato je pravo njena vladarska volja. Aristoteles
pravi, d a j e pravičnost korist družbe.
Vse obstoječe pravo je - tuje pravo, je pravo, ki mi ga „dajejo", ki
mi „ga naklanjajo". Toda ali bi imel prav, če bi mi ves svet dajal prav?
Pa vendar, mar je pravo, ki ga dobivam v državi, v družbi, drugačno, kot
pravo tujcev? Če mi da tepec prav, potem bom postal nezaupljiv do svoje pravice; nič mi ni všeč, da mi daje prav. Toda tudi če mi da prav modrijan, zato pravice še nimam. Ali imam prav. ni čisto nič odvisno od
tega. ali mi to priznava tepec ali modrijan.
Toda kljub temu smo doslej stremeli po tej pravici. Iščemo pravico
in se zato obračamo na sodišče. Na katero? Na kraljevo, papeško, ljudsko itd. Ali lahko sultansko sodišče izreka drugačno pravico od tiste, ki
j o je postavil sultan za pravico? Ali mi lahko kot mojo pravico priznava
veleizdajo, če pa to po sultanovem pojmovanju ni moja pravica? Ali mi
lahko cenzurno sodišče priznava svobodo izražanja, če pa sultan noče
nič slišati o tej moji pravici? Kaj torej iščem pri tem sodišču 0 Iščem
sultansko pravico, ne moje pravice; iščem - tujo pravico. Dokler se ta
tuja pravica sklada z mojo pravico, bom seveda pri njem našel tudi to.
Država ne dopušča, da bi se soočal mož z možem; upira se dvoboju.
Kaznuje celo vsak pretep, h kateremu prav zares nobeden od udeležencev ne kliče policije, razen če se ne zakadi nek Jaz v ti. ali se recimo
glava družine spravi nad otroka: družina ima vso pravico in v njenem
imenu oče, jaz kot edini pa pravice nimam.
Časopis Vossovih dedičev nam prezentira ,,pravno državo". O vsem
naj bi tu odločal sodnik in sodišče. Vrhovno cenzurno sodišče je zanj
„sodišče", ki „izreka pravico". Kakšno pravico? Pravico cenzure. Če
naj bi priznavali razsodbe tega sodišča kot pravico, moramo imeti cenzuro za pravično. Toda ljudje so prepričani, da to sodišče daje neko
zaščito. Seveda daje zaščito proti zmoti nekega posameznega cenzorja:
ščiti samo zakonodajalca cenzurnih zakonov proti napačnemu tolmačenju njegove volje, toda proti piscem toliko bolj utrjuje ta zakon s
,,sveto m o č j o pravice".
Ali imam prav ali ne. za to ni razen mene samega nobenega drugega
sodnika. Drugi lahko samo sodijo in razsojajo o tem, ali pritrjujejo moji
pravici in ali ta obstaja kot pravica tudi zanje.

Lahko pa sedaj stvar postavimo tudi drugače. V sultanatu naj bi
častil sultansko pravico, v republikah ljudsko, v katoliški skupnosti
kanonsko pravo itd. Vsem tem pravom naj bi se podrejal, vsa naj bi mi
bila sveta. ..Pravni smisel" in ..pravični smisel" te vrste je tako močno
usidran v glavah ljudi, da bi naj najbolj revolucionarni dandanes radi
podredili nekemu novemu ,.svetemu pravu". ..pravu družbe", societete,
pravici človeštva. ..pravici vseh" in podobno. Pravica ,,vseh" naj bi imela prednost pred mojo pravico. Kot pravica vseh bi sicer bila tudi moja
pravica, ker tudi jaz spadam k vsem; toda že samo to, d a j e obenem pravica drugih ali celo vseh drugih, že to me ravno ne spodbuja k temu, da
bi se zanjo zavzemal. Ne bom je branil kot pravico vseli, temveč kot
mojo pravico, vsak drug pa naj poskrbi za to, da si jo ohrani zase. Pravica vseli (recimo do hrane) je pravica vsakega posameznika. Če vsak sebi
ohranja to pravico, potem jo sami po sebi uveljavljajo vsi; ni pa treba,
da bi on skrbel za vse, da bi jo uveljavljal kot pravico vseh.
Toda družbeni reformatorji nam pridigajo ,,družbeno pravico". Tu
postaja posameznik suženj družbe in ima prav samo, če mu da prav
družba, če namreč živi po zakonih družbe, je torej - lojalen. Toda ali
sem lojalen v despotiji ali v Weitlingovi ,,družbi", eno in drugo je ista
brezpravnost, ker v obeli primerili nimam moje pravice, temveč tujo.
Pri pravici se človek vedno sprašuje: ..Kdo ali kaj mi daje pravico do
tega?" Odgovor: Bog, ljubezen, um, narava, človeštvo itd. Ne. samo tvoja oblast, tvoja moč ti daje pravico (tako ti jo na primer lahko da tvoj
um).
Komunizem, ki predpostavlja, da imajo ljudje ,.po naravi enake pravice". samo ovrže svoj lastni stavek v tem smislu, da ljudje po naravi
sploh nimajo nobene pravice. Kajti ni na primer pripravljen priznati, da
bi starejši ..po naravi" imeli pravice do otrok ali slednji do njih: ukinja
družino. Narava starejšim, bratom in sestram itd. sploh ne daje nobene
pravice. Sploh temelji vse to revolucionarno ah Babeufovo načelo* na
religioznem, t.j. napačnem gledanju. Kdo bi lahko, če ne stoji tudi na
religioznem stališču, vpraševal po ,.pravici"? Ali ni mar ..pravica" religiozni pojem, torej nekaj svetega? Saj je ..enakost pravic", kot jo je
postavila revolucija, vendar samo druga oblika ..krščanske enakosti",
..enakosti bratov, otrok božjih, kristjanov itd.", skratka fraternitč. Vsako vprašanje po pravicah zasluži, da ga ožigosamo po Schillerju:
Že leta se poslužujem svojega nosu za volianje;
Kaj imam res do njega kako dokazljivo pravico?
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Ko je revolucija ožigosala enakost za ,,pravico", se je zatekla na teren
vere, na področje svetega ideala. In zato poslej borba za „svete, neodtujljive človečanske pravice". Nasproti „večni človečanski pravici" pa
povsem naravno in enakopravno uveljavljajo ,.pridobljeno pravico
obstoječega": pravica nasproti pravici, tam, kjer seveda ena drugo razglaša za krivico. To je pravni spor revolucije.
Nasproti drugim hočete imeti prav. Tega ne morete, nasproti njim
boste vedno imeli neprav; kajti ne bi bili vaši nasprotniki, če ne bi imeli
svoj „prav": nikoli vam ne bodo dali prav. Toda vaš prav je vendar proti
pravici drugega višji, večji, mogočnejši, ali ni tako? Nikakor ne! Vaša
pravica ni nič močnejša, če niste vi močnejši. Ali mar imajo kitajski
podložniki kako pravico do svobode? Pa jim jo naklonite in videli boste,
kako hudo ste se s tem zmotili: ker ne vedo, kaj bi s svobodo, zato
nimajo nobene pravice do svobode, ali še jasneje, ker svobode nimajo,
tudi nimajo pravice do nje. Otroci nimajo pravice do polnoletnosti, ker
še niso polnoletni, t.j. zato, ker so otroci. Ljudstva, ki se pustijo držati v
odvisnosti, tudi nimajo pravice do samostojnosti; šele če bi prenehala
biti nedoletna, bi imela pravico do samostojnosti. To pa ne pomeni nič
drugega kot: kar je v tvoji moči, da si, do tega imaš tudi pravico, vsako
pravico in vsako upravičenost izvajam izmene: upravičen sem do vsega,
za kar imam moč. Upravičen sem, da strmoglavim Zeusa, Jehovo. Boga
itd., če to le morem-, če pa ne morem, potem bodo ti Bogovi vedno imeli prav nasproti meni, jaz pa se bom bal njihove pravice in njihove moči
v nemočnem strahospoštovanju, držal se bom njihovih zapovedi in bom
prepričan, da ravnam prav v vsem, kar bom počel po njihovi pravici,
tako kot recimo ruski obmejni stražarji mislijo, da ravnajo prav. če
ustrelijo ubežnega osumljenca, ker ubijajo z ..višjo avtoriteto", torej z
vso pravico. Toda jaz sem do ubijanja upravičen zaradi sebe, če si tega
sam ne prepovedujem, če se sam ne bojim umora kot „krivice". Ta
način gledanja je osnova Chamissojeve zgodbe o morilski dolini, kjer
belec, ki mu je sobrata ubil osiveli indijanski morilec, do tega izraža
svoje spoštovanje. Samo do tistega nisem upravičen, česar ne delam s
svobodno voljo, to je do tistega, do česar si jaz sam ne dajem pravice.
Jaz odločam, ali je nekaj v meni tisto pravo : razen mene ni nobene
pravice. Že mogoče, da zato drugim to še ni prav; to pa je njihova skrb,
ne moja: pa naj se branijo. In če bi nekaj celemu svetu ne bilo prav,
meni pa bi bilo prav, to pomeni, da bi jaz to hotel, potem bi prav nič ne
spraševal po celem svetu. Tako ravna vsak, ki zna ceniti sebe, vsak pač
v tisti meri, kolikor je egoist, kajti sila ima prednost pred pravico, in to
— z vso pravico.
Ker sem „po naravi" človek, imam isto pravico do uživanja vseh
dobrin, pravi Babeuf. Ali ne bi moral potem reči tudi: ker sem „po
naravi" prvorojeni princ, imam pravico do prestola? Človečanske pravice in „pridobljene pravice" pravzaprav izvirajo iz istega, namreč iz na-

rave. ki mi daje neko pravico, recimo do rojstva (in naprej do dediščine
itd.). Rojen sem kot človek, je isto kot: rojen sem kot kraljevi sin.
Naravni človek ima samo eno naravno pravico, ker ima moč. in naravne
zahteve: ima pravico do rojstva in zahteve po rojstvu. Narava pa ne
more dajati pravice, to je dajati sposobnost ali moč do tistega, do česar
mi daje pravico moje dejanje. Da se kraljevi otrok postavi nad druge
otroke, to je že njegovo dejanje, ki mu zagotavlja prednost, da pa drugi
otroci odobravajo in priznavajo to dejanje, to je njihovo dejanje, zaradi
katerega so vredni, da so - podložniki.
Ali mi narava daje neko pravico, ali mi jo daje Bog, ali volitve ljudstva itd., vse to je ista tuja pravica, je pravica, ki si je ne dajem ali jemljem sam.
Tako pravijo komunisti: isto delo daje človeku pravico do istega uživanja. Prej so postavljali vprašanje, ali ne bi moral biti „krepostni" na
zemlji „srečen". In ljudje so res tako sklepali: ,,Da se ti bo dobro godilo
na zemlji." Ne, isto delo ti še ne daje pravice, le isto uživanje ti daje
pravico do istega uživanja. Uživaj, pa si upravičen do uživanja. Če pa si
delal in si pustiš uživanje odvzeti, potem - ,,ti je pač prav".
Če si uživanje vzamete, potem je uživanje vaša pravica; če pa nasprotno hlepite le po njem, ne da bi si ga vzeli, potem slej ko prej ostaja
„pridobljena pravica" tistih, ki so zanj privilegirani. Je njihova pravica,
tako kot bi postalo tudi vaša, če bi si ga vzeli.
Zelo razgiban je tudi spor okoli „pravice do lastnine". Komunisti
trdijo*: „Zemlja je po pravici last tistega, ki j o obdeluje, in njeni produkti last tistih, ki jih žanjejo." Jaz pa menim, d a j e last tistega, ki si jo
zna vzeti, ali tistega, ki sije ne pusti vzeti, ki ne dovoli, da bi jo izgubil.
Če si jo prisvoji, potem ni njegova samo zemlja, temveč tudi pravica do
nje. To je egoistična pravica, t.j. Meni je tako prav, zato tudi je prav.
Sicer pa ima pravica „voščen nos". Tiger, ki me napade, ima prav,
pa tudi jaz, ki ga pobijem, imam prav. Proti njemu jaz ne varujem svoje
pravice, temveč sebe.
Ker je človeška pravica edino dana pravica, je konec koncev vedno
enaka pravici, ki jo ljudje drug drugemu priznavajo, t.j. ,,dajejo". Če
dopuščamo novorojenim otrokom pravico obstoja, potem to pravico
imajo; č e p a jim pravice ne dajemo, kot seje to dogajalo pri starih Rimljanih in Špartancih, potem je nimajo. Kajti dati ali „dopustiti" jim jo
more edinole družba, oni sije sami ne morejo vzeti ali dati. tu bi človek
lahko ugovaijal: saj imajo otroci kljub vsemu že „po naravi" pravico
eksistirati; Špartanci so tej pravici le odrekali priznanje. Toda tako pač
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niso imeli pravice do tega priznavanja, enako kot tudi niso imeli pravice,
da bi jim divje živali, ki so jim jih vrgli, priznavale njihovo življenje.
Toliko je govora o vrnjeni pravici, toliko tožba:
O pravici, kije rojena skupaj z nami,
o tej pravici žal ni čuti.
Kakšna pravica neki pa naj bi bila rojena skupaj z menoj? Morda pravica, da bi podedoval majorat, da bi podedoval prestol, da bi užival prinčevsko ali plemiško vzgojo, ali pa. ker so me pač zaplodili revni starši.
- da bi užival brezplačno šolanje, da bi me oblačili iz miloščine in da bi
si k o n č n o služil svoj kruh in svoj slanik v rudnikih premoga ali pri statvah? Ali niso mar to vrojene pravice, pravice, ki so od mojih staršev
name prešle z rojstvom.' Prepričani ste, da ne; menite, da so to po krivici imenovane pravice, odpravili bi jih radi z dejansko vrnjeno pravico.
Ko to utemeljujete, se vračate k enostavnemu in trdite, d a j e vsak po
rojstvu enak drugemu, vsak je namreč človek. Res vam lahko priznam,
da se vsak rodi kot človek, da so si torej v tem pogledu vsi novorojenci
enaki. Toda zakaj so enaki? Samo zato. ker se še ne morejo pokazati in
udejstvovati kot nekaj drugega kot zgolj - človeški otroci, goli človečki. S tem pa se že takoj razlikujejo od onih. ki so že nekaj napravili iz
sebe in niso več zgolj ..človeški otroci", temveč - otroci svojega lastnega stvarjenja. Ti pa posedujejo več kot zgolj vrojene pravice: pravice
so si pridobili. Kakšno nasprotje, kakšno bojišče. Za stari boj med vrojenimi človečanskimi pravicami in pridobljenimi pravicami. Kar sklicujte se na svoje vrojene pravice; nujno vam bodo postavili nasproti pridobljene. Ene in druge so pravične, kajti vsak od obeh ima ..pravico"
nasproti drugemu, eden vrojeno ali naravno, drugi pa pridobljeno ah
upravičeno pridobljeno.
Če pa ostaneta pri pravičnosti, ostaneta pri vztrajanju na pravici*.
Drugi vam ne more dati vaše pravice, ne more vam ..nuditi pravice".
Kdor ima oblast, ta ima - pravico: če nimate prve. potem tudi druge
nimate. Ali se je tako zelo težko dokopati do te modrosti? Kar oglejte si
oblastnike in njihovo početje! Seveda tu govorimo samo o Kitajski in
Japonski. Pa jim enkrat vi Kitajci in Japonci poskusite ne dati prav. in
doživeli boste, da vas bodo vrgli v ječo. (S tem seveda ne gre zamenjati
..dobronamernih nasvetov", ki so - na Kitajskem in Japonskem - dovoljeni. ker mogočneža ne ovirajo, temveč ga po možnosti še podpirajo.) Kdor jim ne bi hotel dati prav. temu je v ta namen odprta ena sama
pot. pot sile. Če jim je odvzel njihovo oblast, potem jim dejansko ni
dal prav. odvzel jim je njihovo pravico; če pa ni tako. potem mu ne pre-
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..Prosim t e , prizanesi m o j i m p l j u č e m . Kdor h o č e imeti prav in ima vsaj en jezik. bo gotovo imel p r a v ! "

ostane drugega, kot da v žepu tišči roko, stisnjeno v pest ali pa kot
neprevidni norec postane njihova žrtev.
Skratka, če Kitajcev in Japoncev niste spraševali po pravici, če jih
posebej niste spraševali po pravici, „ki vam je vrojena", potem ni treba
prav nič spraševati tudi po pridobljenih pravicah.
Onih tam se bojite, ker imate občutek, da poleg njih vidite strašilo
pravice, ki se navidez bori na njihovi strani, tako kot boginje vhomerskih bojih. Kaj pa počenjate? Ali ste vrgli sulico iz rok? Ne. plazite se
okoli, da bi to strašilo pridobili zase, da bi se borilo na vaši strani: klečeplazite za naklonjenost strašila. Kdo drug pa bi enostavno spraševal
takole: Ali hočem tisto, kar hoče nasprotnik? ,,Ne!" No, potem pa se
bom boril proti njemu, pa če se zanj bori tisoč hudičev ali bogov.
..Pravna država", kakršno med drugim zastopa tudi časopis Vossovih
dedičev, terja, naj bi bili samo sodniki pristojni za odstavljanje uradnikov, ne pa administracija. Kakšna iluzija. Ce bi bilo zakonsko določeno,
da mora uradnik, ki so ga enkrat videli pijanega, izgubiti službo, bi ga
moral sodnik na osnovi izjav prič obsoditi itd. Skratka, potrebno ni
nič drugega, kot da zakonodajalec natančno navede vse razloge, zaradi
katerih človek izgubi službo, pa naj so še tako smešni (n.pr. če se kdo
smeje svojemu predpostavljenemu v obraz, kdor ob nedeljah ne hodi v
cerkev, kdor ne gre vsake štiri tedne k obhajilu, kdor se zadolžuje, kdor
zahaja v nedostojno družbo, kdor ni odločen itd., naj bi bil odstavljen:
tako bi lahko padlo zakonodajalcu na pamet, da bi vse te stvari recimo
naštel pri častnem razsodišču), pa bi sodnik moral samo ugotavljati, ali
je obdolženec ,,kriv" ..prekrška" in bi moral razsoditi, da izgubi službo,
če bi dobil dokaze za prekršek.
Sodnik je izgubljen, če preneha biti mehaničen, če ga „zapustijo pravila dokazovanja". Potem ima samo še eno mnenje, tako kot vsak drug,
in če razsoja po tem mnenju, potem to ni več uradno dejanje; kot sodnik lahko razsoja samo še po zakonu. Tu bi bili pač vse pohvale vredni
stari francoski parlamenti, ki hočejo sami preveriti in po lastnem preudarku registrirati, kaj je prav. Ti so vsaj razsojali po lastnem pravu in se
niso hoteli dati zakonodajalcu spremeniti v stroje, četudi so seveda kot
sodniki morali postati svoj lastni stroj.
Pravijo, da je kazen pravica zločinca. Toda tudi nekaznovanost je
prav tako njegova pravica. Če mu njegovo dejanje uspe. se mu godi prav,
če pa mu ne uspe, se mu prav tako godi prav. Kakor si boš postlal, tako
boš spal. Če se kdo vratolomno podaja v nevarnost in se v njej pogubi,
potem pač pravimo: prav mu je, saj ni nič drugega hotel. Če pa bi
nevarnost premagal, t.j. bi zmagala njegova moč, potem bi tudi imel
prav. Če se otrok igra z nožem in se ureže, mu je prav; če pa se ne ureže, m u j e tudi prav. Tako je zločincu pač prav, če ga zadene tisto, kar
je tvegal; zakaj pa je tvegal, saj je poznal možne posledice! Toda kazen.

ki mu jo naložimo, je samo naša pravica, ni njegova. Naša pravica vlada
proti njegovi in on „nima prav", ker - smo mi močnejši.

Toda kaj je pravica, kaj je v kaki družbi pravično, to prihaja do besede v — zakonu.
Kakršenkoli je zakon - lojalni državljan ga mora spoštovati. Tako
hvalijo smisel stare Anglije za zakonitost. Temu povsem ustreza ona
Evripidova beseda (Orestes, 412): ,,Bogovom služimo, karkoli že bogovi
so." Zakon nasploh, bog nasploh, tako daleč smo danes prišli.
Trudijo se, da bi razlikovali zakon od samovoljnega ukaza, od ordonance: zakon da izhaja od upravičene avtoritete. Toda zakon o človeškem ravnanju (etični zakon, državni zakon itd.) je vedno izjava volje,
torej ukaz. Seveda, četudi bi samemu sebi dal zakon, bi vendarle bil
samo moj ukaz, kateremu bi lahko v naslednjem trenutku odrekel
pokorščino. Lahko kdo izjavlja, kaj je pripravljen prenašati, lahko celo
z zakonom vse drugo prepove in izjavi, da bo v nasprotnem primeru
kršitelja imel za sovražnika; toda o mojem ravnanju ne more nihče dajati ukazov, nihče mi ga ne more predpisovati, nihče mi zanj ne more
dajati zakonov. Dopustiti moram, da me obravnava kot sovražnika;
nikoli pa ne smem dopustiti, da bi postopal z menoj kot s svojo kreaturo in da bi mi postavljal svojo pamet ali tudi nespamet za moje vodilo.
Države trajajo samo, dokler obstaja vladajoča volja, dokler priznavamo tej volji isti pomen kot naši lastni. Gospodova volja je - zakon.
Kaj ti pomagajo tvoji zakoni, če se nihče ne ravna po njih, če si nihče
ne pusti ukazovati? Država pa se ne more odpovedati zahtevi, da bo
določala voljo posameznika, špekulirala nanjo in z njo računala. Zanjo
je nujno potrebno, da bi nihče ne imel lastne volje; če bi jo kdo imel, bi
ga država morala izključiti (zapreti, pregnati itd.); če pa bi jo imeli vsi.
bi državo ukinili. Države si ni mogoče misliti brez gospodovanja in hlapčevanja (podložništva); kajti država mora želeti, da bi bila gospodar
vseh, ki jili zajema, in to voljo imenujejo ,,državno voljo".
Kdor pa mora, zato da bi lahko obstajal, računati z brezvoljnostjo
drugih, ta je proizvod teh drugih, tako kot je gospodar proizvod svojega
služabnika. Če bi prenehalo klečeplazenje, bi bilo konec tudi z gospostvom.
Moja lastna volja je poguba države; ta jo zato žigosa za ,,samovoljo".
Lastna volja in država sta si sovražni na smrt, med njima ni možen
noben „večni mir". Dokler se država uveljavlja, prikazuje lastno voljo,
svojega sovražnika, s katerim sta si vedno v laseh, kot nespametno, zlo
itd., in volja si to pusti dopovedovati, celo je taka že samo zato, ker si
to pusti dopovedovati: ni še našla sebe in zavesti svojega dostojanstva, je
torej še nepopolna, mogoče jo je prepričati itd.

Vsaka država je despotija, pa če je despot eden ali so mnogi ali pa
so. kot bi si predstavljali za republiko, gospodarji vsi, eden gospoduje
nad drugimi. To je namreč tako, če velja izrečena volja recimo ljudske
skupščine poslej za posameznika kot zakon, ki mu je dolžan pokorščino, ali do katerega ima dolžnost biti pokoren. Četudi bi si lahko predstavljali, da bi bil vsak posameznik med ljudstvom izrekel isto voljo in
bi tako prišlo do popolne „skupne volje": zadeva bi vendarle ostala
ista. Ali ne bi bil danes in jutri tudi jaz vezan na svojo včerajšnjo voljo?
V tem primeru bi bila moja volja skrepenela. Ta nesrečna stabilnosti
Moja stvaritev, namreč neka določena volja, bi postala moj gospodar.
Toda jaz v moji volji, jaz, ki sem to voljo postavil, jaz bi bil oviran pri
teku in ukinjanju. Ker sem bil včeraj tepec, bi to moral ostati do smrti.
Tako sem v življenju države v najboljšem primeru - hlapec samega sebe.
Ker sem včeraj imel voljo, sem danes brez volje, včeraj prostovoljno,
danes neprostovoljno.
Kako je to mogoče spremeniti? Samo tako, da ne priznavam nikakršne dolžnosti, t.j. da se ne vežem ali ne pustim vezati. Če nimam nobene
dolžnosti, potem tudi ne poznam nobenega zakona.
..Toda saj me bodo vezali!" Moje volje ne more vezati nihče, in moja
protivolja ostaja prosta.
,,Toda saj bi bilo vse narobe, če bi lahko vsak delal, kar bi hotel!"
Kdo neki pa pravi, da lahko vsak stori karkoli. Čemu pa si tu ti, ki ti ni
treba vsega trpeti. Varuj se, pa ti nihče nič ne bo storil. Kdor hoče zlomiti tvojo voljo, ta ima opravka s teboj in je tvoj sovražnik. Postopaj
proti njemu kot proti sovražniku. Če jih stoji za teboj za tvojo zaščito
še nekaj milijonov, potem ste impozantna sila in ne bo vam težko zmagati. Toda četudi nasprotniku imponirate kot sila, zanj še niste sveta
avtoriteta, razen če je barantač. Ni vam dolžan spoštovanja in respekta,
četudi se bo pazil vaše moči.
Države navadno razporejamo po različnih načinih, kako je razdeljena
.,najvišja oblast". Če jo ima en posameznik — monarhija, če jo imajo
vsi - demokracija itd. Torej najvišja oblast! Oblast nasproti komu?
Proti posamezniku in njegovi ..samovolji". Država izvaja silo. posameznik pa tega ne sme. Vedenje države je nasilje, svojo silo pa imenuje ..pravo", silo posameznika pa ,,zločin". Zločin je torej sila posameznika in
le z zločinom zlomi silo države, če je mnenja, da ni država nad njim,
temveč on nad državo.
Če bi hotel biti smešen, bi vas lahko sedaj dobronamerno opominjal,
da ne postavljate zakonov, ki bi omejevali moj samorazvoj, mojo samodejavnost, moje samoustvarjanje. Pa tega nasveta ne bom dal. Kajti če
bi ga ubogali, bi bili nespametni, jaz pa bi bil ogoljufan za vso mojo
dobit. Od vas prav ničesar ne zahtevam, kajti, karkoli bi zahteval, bi vi
še vedno ostali ukazujoči zakonodajalci, in to morate biti, kajti vrana ne
zna peti in ropar ne more živeti brez ropanja. Pač pa bom povprašal

tiste, ki hočejo biti egoisti, kaj se jim zdi bolj egoistično, ali pustiti si
od vas dajati zakone in te dane zakone upoštevati, ali se oprijeti upornosti, celo popolne nepokorščine. Dobrodušni ljudje menijo, da bi morali
zakoni predpisovati samo tisto, kar velja med ljudstvom, v njegovem
čustvovanju kot dobro in primerno. Toda kaj se mene tiče, kaj velja v
ljudstvu in med ljudstvom? Ljudstvo bo morda zoper bogokletnike;
torej zakon proti bogokletstvu. Ali naj zato ne preklinjam? Ali naj bi mi
bil tak zakon več kot le ,,ukaz"? Samo sprašujem se!
Zgolj na načelu, da je vsako pravo in vsa oblast last
celokupnosti
ljudstva, temeljijo vsi načini vladanja. Kajti nobeden od njih se ne pozabi sklicevati na celokupnost, despot prav tako kot predsednik ali kakršnakoli aristokracija itd. deluje in ukazuje „v imenu države". Ima
..državno oblast" in povsem vseeno je, če. kolikor bi to bilo možno, to
državno oblast izvaja ljudstvo kot celokupnost
vseh posameznikov ali
pa samo predstavniki te celokupnosti, pa naj jih bo veliko, kot v aristokracijah, ali samo eden. kot v monarhijah. Vedno je celokupnost nad
posameznikom in ima oblast, ki jo imenujejo upravičeno, t.j., ki ima
prav.
Nasproti svetosti države je posameznik'samo posoda nečastnosti, v
katerem ni več nič drugega kot „Svojevoljnost, zlonamernost, želja po
norčevanju in zasramovanju frivolnost itd.", kakor hitro se mu ne zdi
vredno priznavati one svetinje, države. In duhovna vzvišenost služabnikov in podložnikov države ima na zalogi prečudovite kazni zoper neduhovno svojevoljo.
Če država označuje vsako igro duha proti državi za kaznivo, potem
pridejo na plan zmerni liberalci in pravijo: saj bi vendar morali pustiti
proste roke dobri volji, satiri, šali, humorju itd., genij da mora tudi
uživati svobodo. Torej sicer ne posamezni človek, toda genij naj bi bil
prost. Povsem po pravici pravi tu država, ali v njenem imenu vlada:
Kdor ni zame, je proti meni. Dobra volja, šala itd., skratka norčevanje iz
države je že od nekdaj spodkopavalo državo: ni ,,nedolžno". In končno,
kakšne naj bi bile meje med nenedolžno in nedolžno šalo itd.? Zmerneže spravi to vprašanje v veliko zadrego in vse se zreducira na prošnjo, naj
država (vlada) vendar ne bo tako hudo občutljiva, tako vzdražljiva; naj
vendar v „nedolžnih" rečeh ne vidi takoj zlonamernosti, naj bo sploh
malo bolj ..tolerantna". Saj je res pretirana občutljivost slabost, izogibanje tej občutljivosti je morda res krepost; toda v vojni človek ne more
biti preveč prizanesljiv, in kar je morda dovoljeno v mirnih časih, ni več
dovoljeno, kakor hitro je razglašeno obsedno stanje. Ker pa to dobronamerni liberalci prav dobro čutijo, zelo hitijo z izjavo, da se ni bati
nobene nevarnosti, če ,,je ljudstvo vdano". Toda vlada bo pametnejša in
se ne bo dala prepričati. Sama preveč dobro ve, kako lahko je človeka
odpraviti z lepimi besedami, in ne bo se zadovoljila s tako navidezno
hrano.

Toda saj človek hoče imeti svoje igrišče, saj je otrok in ne more biti
tako umirjen kot star človek: mladost je norost.
Samo za to igrišče, samo za nekaj uric nemotenega norenja se človek
pogaja. Ne zahteva nič drugega, kot da naj bi država ne bila preveč zlovoljna, kot kak godrnjav oče. Dovoljevala naj bi procesije norosti in
norčije, tako kot jih je v srednjem veku dovoljevala cerkev. Toda časi.
ko je bilo to m o č dovoljevati brez nevarnosti, so minili. Otroci, ki pridejo sedaj enkrat na prostost in preživijo kako urico brez palice, nočejo
več v celico. Kajti prostost sedaj ni več dopolnilo celice, ni več osvežuj o č počitek, temveč njeno nasprotje, je aut — aut. Skratka, država ne
sme prenašati ničesar, ali pa mora prenašati vse in propasti; biti mora ali
skrajno občutljiva ali pa neobčutljiva, kot mrlič. S toleranco je konec.
Če človeku poda prst, bo ta takoj zagrabil celo roko. Tu ni več šale, in
vsaka dobra volja, šala, humor itd. postanejo smrtno resni.
Vik in krik .svobodomiselnih" za svobodo tiska je v nasprotju z njihovim lastnim načelom, njihovo pravo voljo, t.j. želijo, radi bi. Zato
tudi tako zlahka postanejo odpadniki, če se enkrat pojavi svoboda tiska,
potem si želijo cenzure. Čisto samoumevno. Država je sveta tudi njim,
prav tako kot nravi itd. Nasproti njej se obnašajo kot nevzgojeni otroci,
kot prebrisana mularija, ki zna izrabiti slabosti starejših. Mamica država
naj bi jim dovolila, da govorijo marsikaj, kar njej ni všeč, toda ta mamica ima vso pravico, da jim z ostrim pogledom potegne debelo cenzurno
črto skozi njihovo blebetanje. Če v njej priznavajo svojo mamico, potem morajo pač v prisotnosti te mamice prenašati cenzuro svojega govora. tako kot vsak otrok.
*

*

*

Če dopustiš, da ti da kdo drug prav, potem moraš tudi pustiti, da ti
ne da prav; če od njega prihaja upravičenost in nagrada, lahko od njega
pričakuješ tudi obtožbo in kazen. Pravici stoji ob strani krivica, zakonitosti pa zločin. Kaj si ti - ti si - zločinec]
„Zločinec je najlastnejši zločin države!" pravi Bettina.* Pustimo
lahko, da ta beseda obvelja, četudi je Bettina sama ne pojmuje ravno na
ta način. V državi namreč neobrzdani jaz, jaz, kot pripadam samemu
sebi, ne more biti dopolnjen in udejanjen. Vsak jaz je že od rojstva zločinec proti ljudstvu, državi. Zato ta tudi res nadzoruje vse, v vsakem
vidi - egoista, in egoistov je je strah. Od vsakega pričakuje najhujše in
pazi, policijsko pazi, da bi ,,državi ne bila prizadejana kaka škoda", ne
quid respublica detrimenti capiat. Neobrzdani jaz - in to smo prvotno

*
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mi, in v svojih skritih notranjostih to vedno tudi ostajamo - je nenehni
zločinec v državi. Človek, ki ga vodijo njegova drznost, volja, brezobzirnost in neustrašnost, tega država, ljudstvo obdajata s špijoni. Pravim,
ljudstvo! Ljudstvo - vi dobrosrčneži mislite, d a j e za vas to kaj čisto
posebnega - ljudstvo je skoz in skoz prežeto s policijsko miselnostjo.
Samo kdor se odreka svojemu jazu. kdor se ..odpoveduje samemu
sebi", samo ta je ljudstvu pogodu.
Bettina je v navedeni knjigi vseskozi toliko dobrodušna, d a j e prepričana, da je država samo bolna, in upa na njeno ozdravitev, ozdravljenje. ki bi ga rada dosegla z ..demagogi"*, toda država ni bolna, temveč
polna sil. če odbija demagoge, ki bi radi nekaj pridobili za posameznike,
za ..vse". V svojih vernikih ima najboljše demagoge, voditelje ljudstva.
Po Bettininem mnenju naj bi ..država razvijala kal svobode človeštva,
sicer je mačeha in skrbi samo za hrano, kakršno daje mačeha"* *. Drugače ne more ravnati, ker ravno s tem. da skrbi za ..človeštvo" (to pa bi
morala biti že . h u m a n a " ali ..svobodna" država), je zanjo posameznik
mačehovska hrana. Kako pravilno pa pravi župan: ..Kaj? Država da bi
ne imela nobenih drugih dolžnosti, kot da oskrbuje nerešljive bolnike?
- To ne gre. Že od nekdaj s e j e zdrava država znebila bolne snovi, ni
pa se mešala z njo. Ni ji treba, da bi s svojimi silami ravnala tako zelo
ekonomično. Brez pomislekov reže bohotivke, da bi lahko druge veje
cvetele. - Človek se ne sme zdrzniti zaradi neusmiljenosti države, njena
morala, njena politika in religija ji to narekujejo; ne smemo je dolžiti
brezčutnosti. saj se njeno sočutje temu upira, toda njene izkušnje vidijo
edino rešitev v tej strogosti! - So bolezni, pri katerih pomagajo samo
drastična sredstva. Zdravnik, ki spozna bolezen za tako. pa vendarle le
omahujoče posega po paliativu. ne bo nikoli odpravil bolezni, pač pa
bo dosegel, da bo bolnik po daljšem ah krajšem bolehanju podlegel!"* **
In vprašanje gospe svetnice: ..Če uporabljate smrt kot drastično sredstvo. kako je potem mogoče zdraviti?" ne drži. Saj država vendar ne
uporablja smrti proti sebi, temveč proti spotikljivemu članu; izdira si
samo oko, kiji je v nadlego itd.
..Za bolno državo je edina pot k odrešitvi ta, da pusti človeku, da v
njej uspeva."**** Če tu razumemo s človekom pojem „človek", potem
ima prav: „bolna" država bo ozdravela z uspevanjem ..človeka", kajti
čim bolj so nekateri zagledani v ,,človeka", tem boljši je pri tem položaj
države. Če pa bi se to nanašalo na posameznika, na ..vse" (in nekako
napol se to dogaja tudi pri avtorici, ker si ni čisto na jasnem o ..člove-
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ku"). potem bi zvenelo podobno kot tole: za bolno roparsko tolpo je
edina pot rešitve, če pusti, da v njej uspevajo lojalni državljani! Toda saj
bi zato roparska tolpa kot roparska tolpa propadla, in ker to dobro
čuti. zato raje ustreli vsakega, ki pokaže, da nagiba k temu. da bi bil
..fejst fant".
Bettina je v tej knjigi patriotinja ali pa, kar bi kaj dosti več, filantropinja, osrečevalka ljudi. Z obstoječim je nezadovoljna na povsem enak
način, kot je nezadovoljna naslovna prikazen njene knjige poleg vseh. ki
bi radi ponovno vzpostavili dobro staro vero z vsem, kar je z njo povezano. Le da obratno misli, da politiki, služabniki države in diplomati državo kvarijo, medtem oni iste grehe pripisujejo zlonamernežem, ..zapeljivcem ljudstva".
Kaj pa-je navadni zločinec drugega kot tisti, ki je zagrešil usodno
zmoto, da stremi po tistem, kar je last ljudstva, namesto da bi iskal svoje. Stremel je po zaničevanja vredni, tuji lastnini in storil samo tisto, kar
delajo tudi verniki: ki stremijo po tistem, kar je božje. In kaj dela
duhovnik, ki opominja zločinca? Predoča mu veliko pregreho, da je s
svojim dejanjem oskrunil tisto, kar država posveča, njeno lastnino (in k
lastnini je treba šteti tudi življenje državljanov; toda bolje bi bilo, če bi
mu očital, da je onečastil sebe, kajti ni zaničeval tujega, temveč se mu
je zdelo celo vredno ropa: in to bi lahko napravil, če ne bi bil far. Govorite s takoimenovanim zločincem kot z egoistom, in sramoval se bo, ne
zato, ker bi bil prekršil vaše zakone in se pregrešil proti vašim dobrinam,
temveč zato, ker se mu je zdelo vredno kršiti vaše zakone in si želeti
vaših dobrin; sram ga bo, da ni - zaničeval vas skupaj z vsem vašim, da
je bil v premajhni meri egoist. Toda saj ne morete govoriti z njim egoistično, saj niste tako veliki, kot je zločinec, saj ničesar ne - zagrešite!
Ne veste, da lastni jaz ne more prenehati biti zločinec, d a j e zločin njegovo življenje. Pa vendar bi to morali vedeti, saj ste vendar prepričani,
da ,,smo vedno grešniki"; toda prepričani ste, da se boste lahko izvili iz
greha, ne morete razumeti - ker se namreč bojite hudiča - d a j e krivda
vrednost človeka. O, ko bi bili krivi! Tako pa ste ..pravični". No - pa
naredite vse tako. da bo vašemu srcu prav!
Če krščanska zavest ali krščanski človek sestavita kazenski zakonik,
kaj bi tu drugega moglo biti pojem zločina, kot brezsrčnost.
Vsako
ločevanje in vsaka žalitev prisrčnega razmerja, vsako brezsrčno ravnanje
nasproti nekemu svetemu bitju je zločin. Čim prisrčnejše naj bi bilo
razmerje, toliko bolj kričeč je posmeh, toliko bolj kazniv je zločin.
Gospodarja naj bi ljubil vsak. ki mu je podložen: zanikati to ljubezen je
veleizdaja, ki jo je treba kaznovati s smrtjo. Zakonolom je kazniva brezsrčnost, človek pač nima srca, nima navdušenja, nima patosa za svetost
zakona. Dokler srce ali čustva narekujejo zakone, toliko časa bo prisrčni ali dobrodušni človek užival zaščito zakona. Da postavlja čustveni
človek zakone, ne pomeni nič drugega, kot da jih postavlja nravni člo-

vek: zavračajo tisto, kar je v nasprotju z ..nravnim o b č u t k o m " teh ljudi. Kako naj ne bi bili v njihovih očeh nezvestoba, odpadništvo. verolomnost, kako naj ne bi bilo skratka vse radikalno pretrganje častitljivih vezi zločinsko in pogubno? Kdor prelomi s temi zahtevami čustva,
ta si je napravil vse nravne ljudi, vse čustvene ljudi za sovražnike. Samo
Krummacher in kompanija so pravi ljudje, ki lahko konsekventno postavijo kazenski zakonik srca, kot nam v zadostni meri dokazuje določen
predlog zakona. Dosledno zakonodajo krščanske države je treba povsem
izročiti v roke - farjem, in ne bo čista in dosledna, dokler jo bodo izdelovali farški služabniki, ki so vedno samo polovični farji. Potem šele
bosta brezsrčnost. vsaka brezsrčnost. vsaka nedobrodušnost ugotovljeni
kot neodpustljiv zločin, potem šele bo vsako razburjanje čustev postalo
vsega obsojanja vredno, vsak kritični ugovor in vsak dvom pa bosta
anatematizirana; potem šele bo lastni človek pred krščansko zavestjo že
od vsega začetka dokazan - zločinec.
Možje revolucije so pogosto govorih o ,.pravičnem maščevanju"
ljudstva kot „pravici" ljudstva. Maščevanje in pravica tu sovpadata.
Ali je to vedenje nekega jaza do jaza'? Ljudstvo kriči, da je nasprotna
stran proti njemu zagrešila zločine. Ali lahko predpostavljam, da je
nekdo proti meni zagrešil zločin, ne da bi obenem predpostavljal, da
mora pač ravnati tako, kot se meni zdi dobro in prav? In to ravnanje
imenujem pravo, dobro itd.; drugačno pa je potem zločin. Torej mislim,
da bi morali drugi skupaj z menoj težiti k istemu cilju, to pomeni, da jih
ne obravnavam kot edinih, ki nosijo svoj zakon sami v sebi in po njem
živijo, temveč kot bitja, ki naj bi se pokoravala nekemu ..razumnemu"
zakonu. Postavljam, kaj je „človek". in kaj se pravi ravnati ..resnično
človeško", od vsakega pa zahtevam, naj mu ta zakon postane norma in
ideal, v nasprotnem primeru pa s e j e sam označil za ,, grešnika in zločinca". ..Krivega" pa doleti „kazen zakona"!
Tukaj vidimo, d a j e spet ..človek" tisti, ki določa pojem zločina, greha in s tem tudi pravice. Človek, v katerem ne prepoznavam ,.človeka",
je ..grešnik, krivec".
Zločinci se morajo pregrešiti proti nečemu svetemu; ti proti meni ne
moreš postati zločinec, lahko si samo moj nasprotnik. Toda, da človek
ne bi sovražil nekoga, ki se pregreši proti nečemu svetemu, to bi bilo že
samo zločin, kot je rekel Saint Just proti Dantonu: „Ali mar nisi zločinec in odgovoren za to, da nisi sovražil sovražnikov domovine?"
Če tako kot v revoluciji tisto, kar je „človek", pojmujejo kot „dobrega državljana", potem iz tega pojma izhajajo znani ..politični prekrški in zločini".
V vsem tem pa ostaja posamezni človek kot izmeček, posebej je
poudarjen splošni človek, ,,človek". In kakor sedaj imenujejo to prikazen. recimo kristjan, jud, musliman, dober državljan, lojalen podložnik.
svobodnik, patriot itd., tako podležejo tako tisti, ki bi radi izpeljali

drugačen pojem človeka, kot tudi tisti, ki bi radi uveljavili sebe pred
zmagovitim ,,človekom".
In kako maziljeno koljejo tu v imenu zakona, suverenega ljudstva.
Boga itd.
Ce pa se preganjani zvito skrivajo pred strogimi, farškimi sodniki,
potem jih zmerjajo s ..hinavci", kot je denimo Saint Just označeval
tiste, ki jih je obtoževal* v svojem govoru proti Dantonu. Človek bi
moral biti norec in se na milost in nemilost prepustiti njihovemu molohu.
Iz fiksnih idej nastajajo zločini. Svetost zakona je fiksna ideja. Iz te
svetosti sledi, da je nezvestoba zločin, in zato nek določen zakon o
zakonski zvezi za nezvestobo grozi s krajšo ali daljšo kaznijo. Toda tisti,
ki oznanjajo, da ..je svoboda sveta", morajo videti v tem zakonu zločin
zoper to svobodo, in samo v tem smislu je javno mnenje dejansko ožigosalo zakon o zakonski zvezi.
Družba sicer želi, da bi vsak dobil svojo pravico, toda samo pravico,
.ki jo sankcionira družba, družbeno pravico in ne dejansko svoje pravice.
Jaz pa si dajem ah jemljem pravico: iz svoje lastne neodvisnosti in proti
vsaki nadmoči sem zločinec, ki se ni pripravljen pokesati. Lastnik in
stvarnik svoje pravice - ne priznavam nobenega drugega vira pravice
razen - mene. niti boga. niti države, niti narave, pa tudi človeka ne z
vsemi njegovimi ..večnimi človečanskimi pravicami", niti božje niti
človeške pravice.
Pravica ..po sebi in za sebe". Torej brez vsakega ozira name. ..Absolutna pravica". Torej od mene ločena! Po sebi in na sebi bivajoče!
Absolutno! Večna pravica in večna resnica!
Pravica naj bi bila po liberalnih predstavah zame obvezujoča, ker je
bila tako postavljena od človeškega uma. proti temu pa je moj um
..nerazumnost". Prej so se v okviru božjega uma zaganjali proti šibkemu
človeškemu umu. sedaj pa se v imenu močnega človeškega zaganjajo
proti egoističnemu, ki g a j e kot ..nerazumnost" treba zavreči. Pa vendar
ni dejanski noben drug um kot prav ta ..nerazumnost". Niti božji niti
človeški um ni dejanski, dejanska sta samo moj in tvoj vsakokratni um,
ker sva dejanska ti in jaz.
Ideja pravice je prvotno moja ideja in svoj izvor ima v meni. Če pa
izvira iz mene, ko je ..beseda" enkrat izrečena, je ..postala meso", je
fiksna ideja. Te ideje se sedaj ne morem več znebiti; kamorkoli se obrnem. vedno mi je pred očmi. Tako ljudje niso več obvladali misli ..pravica", ki s o j o ustvarili sami: kreatura jim je ušla izpod kontrole. To je
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absolutna pravica, pravica, ki je od mene odmišljena ali ločena. In s
tem. da jo častimo kot absolutno, je ne moremo spet ponotranjiti in
jemlje nam vso ustvarjalno m o č ; kreatura je več kot stvarnik, je ..na sebi
in za sebe".
Pa daj. da pravica ne bo več prosto letala okoli, potegni jo nazaj v
njen izvir, vate, potem je to tvoja pravica, in prav je tisto, kar je tebi
prav.
#

*

*

En napad pa je doživela pravica znotraj same sebe. t.j. s stališča pravice, ko je liberalizem napovedal vojno ..predpravici".
S predpravicami ali enakopraven - okoli teh dveh pojmov se bije
zelo trdovraten boj. Izključeno ali dopuščeno bi pomenilo isto. Kje pa
je kaka sila. pa naj bo imaginarna, kot sta Bog in zakon, ali resnična kot
jaz, ti - pred katero bi ne bili vsi ..enakopravni", kjer se torej ne bi
sodilo po osebi? Bog ljubi vsakega enako, če ga le moli, zakonu so vsi
enako ljubi, če se le ravnajo po njem; ah je privrženec Boga ah zakona
grbast in hrom, ali reven ali bogat, za to se ne zakon ne Bog ne menita;
in če se utapljaš, ti je kot rešitelj črnec enako dobrodošel kot najboljši
Kavkazec, celo pes bi zate bil v tem položaju enako dober kot človek.
Komu pa v nasprotnem primeru ne bi bil vsak privilegiranec ali zapostavljenec? Bog zle kaznuje s svojo jezo, zakon kaznuje tistega, ki se ne
ravna po njem, in ti si za enega vedno na razpolago, drugemu pa boš
pokazal vrata.
,,Enakost pravice" je pač fantom, ker ni pravica nič več in nič manj
kot dopustitev, to je milost, ki pa si jo človek res lahko pridobi s svojimi lastnimi zaslugami; kajti zasluge in milost se ne izključujejo, saj je
treba ,,zaslužiti" tudi milost, in naš milostni nasmeh pripada samo tistemu, ki si ga zna pridobiti.
Tako sanjajo o tem. da ..naj bi stali vsi državljani enakopravno eden
ob drugem". Kot državljani so državi nedvomno vsi enaki; že po svojih
posebnih smotrih pa jih bo razdelila in jim dajala prednost ali jih zapostavljala, še bolj pa jih mora razlikovati kot dobre in slabe državljane.
Br. Bauer opravi z judovskim vprašanjem s stališča, da ..predpravica"
ni upravičena. Ker imata tako jud kot kristjan vsak pred drugim nekatere prednosti in se v teh prednostih izključujeta, zato pred očmi kritika
postanejo nične. Z njima pa ista graja zadeva tudi državo, ki te njune
predpravice upravičuje in jih oblikuje v ,,predpravico" ali privilegij, si pa
s tem krni poklic, da je „svobodna država".
Toda vsak ima neko prednost pred drugim, namreč samega sebe ali
svojo edinstvenost; v njej ostaja sleherni izključen ali ekskluziven.
In spet vsak pred nekom tretjim po svojih močeh uveljavlja svojo
posebnost in mu jo poskuša prikazati zelo privlačno, če ga hoče sicer
pridobiti.

In ali naj bi bil tretji neobčutljiv v primerjavi z enim in drugim'.' Ali
to pričakujemo od svobodne države ali od človeštva? Potem bi tadva
morala biti povsem brez lastnega interesa, biti bi morala nesposobna, da
bi s kom čustvovala. Tako neprizadetega pa si niso predstavljali niti
Boga, ki svoje ločuje od zlih, niti države, ki zna dobro ločevati med
dobrimi in slabimi državljani.
Toda saj iščemo prav tega tretjega, ki ne podeljuje nobene ..predpravice" več. Ta pa se potem morda imenuje svobodna država, ali človeštvo, ali kakorkoli.
Ker Br. Bauer zelo nizko postavlja kristjana in juda, ker pač uveljavljata neke predpravice, bi moralo biti možno ali nujno, da se z odrekanjem samemu sebi ali nesebičnostjo tadva osvobodita svojega omejenega stališča. Če bi odložila ,,egoizem", potem bi prenehala obojestranska
krivica in z njo tudi sploh krščanska in židovska vera: nič drugega ni
treba, kot da nobeden od njiju ne bi več čutil želje, da bi bil kaj posebnega.
Če pa bi opustila to izključnost, bi s tem resnično še ne bila zapustila tal, na katera je bilo speljano njuno sovraštvo. Samo nekaj tretjega bi
našla, v čemer bi se lahko združila, neko „splošno religijo", „religijo
človeškosti", in podobno, skratka, prišlo bi do nekakšne izravnave, ki
pa ne bi bila nujno boljša, kot če bi postali vsi judje kristjani, s čimer bi
bilo prav tako konec ,,predpravice" enih proti drugim. Odstranjena bi
sicer bila napetost, toda saj bistvo obeh ni bilo v napetosti, temveč je
bilo v njej samo njihovo sosedstvo. Kot različna sta morala nujno biti
napeta, in neenakost bo vedno ostala. Saj res ni tvoja napaka, da si
naperjen proti meni in proti meni uveljavljaš svojo nenavadnost ali
posebnost: nič ni treba, da bi popustil ali se odrekel samemu sebi.
Pomen nasprotja pojmujejo preveč formalno in prešibko, če ga hočejo samo .Razrešiti" zato, da bi dobili prostor za nekaj tretjega „združujočega". Nasprotje bi bilo nasprotno vredno zaostritve. Kot jud in kristjan sta v premajhnem nasprotju, prepirata se samo zavoljo vere, takorekoč za cesarjevo brado, za malenkost. Na področju vere sta sicer
sovražnika, toda v ostalem vendarle ostajata dobra prijatelja in sta n.pr.
kot človeka eden drugemu enaka. Vendarle pa je ostalo v vsakem drugačno in svojega nasprotja ne bosta več samo prikrivala takrat, ko ga
bosta povsem priznavala in ko se bo vsak od temena do palca na nogi
uveljavljal kot edinstven. Potem pa bo sicer razrešeno poprejšnje nasprotje, toda le zato, ker g a j e neko močnejše nasprotje sprejelo vase.
Naša šibkost ni v tem, da smo v nasprotju z drugimi, temveč v tem,
da to nismo popolnoma, t.j. da nismo povsem ločeni od njih, oziroma
da iščemo nekaj skupnega, neko ,.vez", da nam je skupnost ideal. Ena
vera, en bog, ena ideja, en klobuk za vse! Če bi vse spravili pod isti klobuk, potem seveda ne bi bilo potrebno, da bi se kdo komu drugemu
odkril.

Zadnje in najodločilnejše nasprotje, nasprotje edinega proti edinemu,
je pravzaprav že preseglo tisto, kar se imenuje nasprotje, ne da bi se
pogreznilo nazaj v ,,enost" in enotnost. Kot edini nimaš nič več skupnega z drugimi, zato pa tudi z njimi nimaš nič več ločujočega ali sovražnega: svoje pravice ne uveljavljaš proti njemu pred nekom tretjim in z
njim ne stojiš niti na skupnih pravnih tleh niti na kakršnihkoli skupnih
tleh. Nasprotje izgine v popolni - ločenosti ali edinosti. V tej bi sicer
lahko videli novo skupnost ali neko novo enakost, le da je enakost tu
ravno v neenakosti in da ni sama sebi nič drugega kot neenakost: enaka
neenakost, in sicer samo tistega, ki se loti ,,primerjanja".
Polemika proti predpravici je značajska poteza liberalizma, ki trka na
..predpravice", ker se sklicuje na ,,pravico". Toda zato ne more priti
dlje od trkanja; kajti predpravice ne bodo padle, dokler ne bo padla
pravica, ker so le načini pravice. Pravica pa razpade v svoj nič, če jo
pogoltne moč, t.j. če zapopademo, kaj pomeni: moč ima prednost pred
pravico. Vsaka pravica se potem pokaže kot predpravica in predpravica
sama kot moč — kot nadmoč.
Toda ali ne bi moral imeti mogočni boj proti nadmoči povsem drug
obraz kot skromni boj proti predpravici. ki ga mora izbojevati prvi sodnik. ..pravica", po svoji lastni presoji?

*

*

*

Na koncu moram preklicati še polovični način izražanja, ki sem se ga
imel namen posluževati le, dokler sem ril po črevili pravice in dokler
sem puščal veljavo vsaj besedi. Toda dejansko izgubi skupaj s pojmom
tudi beseda svoj smisel. Tisto, kar sem imenoval ,,moja pravica", sploh
ni več ..pravica", ker lahko pravico podeljuje samo duh, pa naj bo to
duh narave ali rodu, človeštva, duh boga ali njegove svetosti ali njegovega veličanstva itd. Tisto, kar imam brez duha. ki bi mi dajal pravico, to
imam brez pravice, to imam samo in izključno zaradi svoje moči.
Nobene pravice ne terjam, zato mi tudi nobene ni treba priznavati.
Kar si zmorem izsiliti, to si izsilim, do tistega, česar ne izsilim, pa
nimam nobene pravice, pa tudi ne postavljam ali ne tolažim se s kako
neizgubljivo pravico.
Z absolutno pravico pa premine pravica sama, obenem je izbrisano
tudi gospostvo ..pojma prava". Kajti ne gre pozabiti, da so doslej vladali pojmi, ideje ali načela in d a j e med temi vladarji pojem pravice oziroma pojem pravičnosti igral eno najpomembnejših vlog.
Upravičeno ali neupravičeno — to tu ni pomembno; če sem le močan. potem samemu sebi omogočam, si dajem oblast in nobeno drugo
pooblastilo ali upravičenje mi ni več potrebno.
()H

Pravica - je norost, ki jo podeljuje privid; moč - to sem jaz sam. jaz
sem mogočnik in lastnik moči. Pravica je nad menoj, je absolutna in
biva v nekem višjem, in podeljena mi je kot njegova milost: pravica je
milostno darilo sodnika; moč in oblast pa bivata samo v meni, v močnem in mogočnem.

Pierre-Joseph Proudhon (1809 - 1865)

3.1. Kaj je lastnina
ali raziskovanje načela prava in oblasti

(1840)

Prvo poglavje
V tem delu uporabljena m e t o d a - Ideja o revoluciji
Če bi moral odgovoriti na vprašanje, kaj je suženjstvo? in bi nanj
odgovoril z eno samo besedo : suženjstvo je uboj - bi mojo misel takoj
razumeli. Prav nič dolgo mi ne bi bilo treba razpravljati, da bi dokazal,
da je moč, ki človeku odvzame misel, voljo, osebnost - moč nad življenjem in smrtjo, in da človeka zasužnjiti pomeni ubiti ga. Zakaj tedaj ne
morem na drugo vprašanje, kaj je lastnina? odgovoriti na enak način:
lastnina je tatvina, ne da bi bil prepričan, da so me razumeli, pa čeprav
je ta druga trditev samo predrugačena prva.
Lotevam se raziskovanja samega načela naše oblasti in naših institucij, lastnine ; to je mora pravica. Lahko se prevaram v sklepu, ki bo izšel
iz mojega raziskovanja; to je moja pravica. Všeč mi je postaviti zadnjo
misel moje knjige na prvo mesto; tudi to je moja pravica.
Nekateri avtorji učijo, da je lastnina meščanska pravica, k i j e nastala
s prilastitvijo in jo potijuje zakon, drugi trdijo, d a j e naravna pravica,
ki korenini v delu: in ti nauki, čeprav se zdijo tako nasprotni, naletavajo
na odobravanje in podporo. Jaz pa trdim, da ne delo, ne prilaščanje, ne
zakon ne morejo ustvariti lastnine; da je posledica brez vzroka; mi je
zato treba oporekati? Kolikšno negodovanje!

Prevod iz P.-J. P r o u d h o n , Q u ' e s t - c e
q u e la p r o p r i e t e ? ,
Garnier
- F l a m m a r i o n , Pariz 1966. Vsebina dela:
Predgovor;
Prvo poglavje - V tem delu uporabljena m e t o d a - Ideja o revoluciji (prevedeno);
Drugo poglavje - O lastnini, p o j m o v a n i kot naravni pravici - O prilastitvi in civilnem z a k o n u kot vzrokih na p o d r o č j u lastnine, Definicije: 1. O lastnini kot naravni
pravici (prevedeno), 2. O prilastitvi kot podlagi lastnine, 3. O civilnem z a k o n u kot
podlagi in sankciji lastnine;
Tretje' poglavje - O delu kot vzroku na p o d r o č j u lastnine, 1. Zemlje si ni m o g o č e
prilastiti, 2. Splošno soglasje ne o p r a v i č u j e lastnine, 3. Lastnina ne more nikoli
pristati na predpis, 4. O delu. - O t e m , da delo n i m a , p o sebi. n o b e n e prisvajalne
m o č i nad stvarmi narave, 5. O t e m , da delo pelje k e n a k o s t i i m e t j a , 6. O t e m , da
so v družbi vse mezde e n a k e , 7. O t e m , da je neenakost sposobnosti n u j n i pogoj
enakosti bogastva, 8. O t e m , da redu pravičnosti delo u n i č u j e lastnino;

Lastnina je tatvina! To je vzklik iz leta 1793. To je revolucionarno
prekucuštvo!
Bralec, pomirite se: nikakršen netilec razdora nisem, nikakršen kolovodja vstaje. Samo nekaj dni pred zgodovino sem; razgrinjam resnico, ki
ji zaman poskušamo preprečiti, da bi se strgala z vajeti: pišem uvod naše
prihodnje ustave. Ta definicija, lastnina je tatvina, ki se vam zdi bogokletna, bi bila čarodejni vzvod, če bi nam le naše skrbi dopuščale,
da bi jo dojeli; tako pa - koliko predsodkov, koliko interesov temu
nasprotuje! . . . Filozofija, na žalost, ne bo spremenila poteka dogodkov: usoda se bo zgodila ne glede na prerokbe; sicer pa - mar ni tako,
da se mora pravica izvršiti, naša vzgoja pa dovršiti?
Lastnina je tatvina! Kakšen prevrat v človekovih predstavah! Lastnik
in tat sta od vekomaj protislovna pojma, prav kolikor sta nesimpatični
osebi, ki ju označujeta: v vseh jezikih se potrjuje to protislovje. Na podlagi kakšne oblasti potemtakem smete napadati obče pritrjevanje in
postavljati na laž človeški rod? Kdo ste, da si drznete zanikati razumnost ljudstev in stoletij?
Kaj vam je mar, bralec, moja bedna oseba? Tako kot vi sem iz stoletja, v katerem se razum podreja samo dejstvom in dokazom, moje ime
je, tako kot vaše ISKATELJ RESNICE 1 ; moje poslanstvo je zapisano v
teh besedah zakona: govori brez sovraštva in brez strahu: reci, kar veš.
Poslanstvo naše vrste je, da zgradi hram znanosti, le-ta pa zajema človeka in naravo. Resnica se torej razkriva vsem, danes Newtonu in Pascalu.
jutri pastirju v dolini in tovarišu v delavnici. Vsakdo prinese svoj kamen

V grščini
snice.

s k e p t i k o s , raziskovalec, filozof, ki se ukvarja z iskanjem re-

Č e t r t o poglavje - O t e m . d a j e lastnina n e m o g o č a , Dokaz - Aksiom - Lastnina je
pravica na d o h o d e k , ki si ga lastnik pripiše na neko stvar, z a z n a m o v a n o z njegovim
p e č a t o m , Prva propozicija - Lastnina je n e m o g o č a , ker iz ničesar nekaj zahteva,
Druga propozicija - Lastnina je n e m o g o č a , zakaj t a m , kjer je d o p u š č e n a , stane
produkcija več, kot velja, Tretja propozicija - Lastnina je n e m o g o č a , zakaj na
dani kapital je produkcija v funkciji dela, ne pa v funkciji lastnine, Č e t r t a propozicija - Lastnina je n e m o g o č a , ker je u b o j . Peta propozicija - Lastnina je nemogoča, zakaj z njo se družba razžira. Šesta propozicija - Lastnina je n e m o g o č a , ker
je m a t i tiranije (prevedeno), Sedma propozicija - Lastnina je n e m o g o č a , zakaj s
t e m , ko p o r a b i t o , kar prejme, t o tudi zgubi; č e pa privarčuje t o , kar p r e j m e , to
izniči, č e to kapitalizira, pa o b r n e proti produkciji, Osma propozicija - Lastnina
je n e m o g o č a , zakaj njena akumulativna m o č je n e s k o n č n a in se izvaja zgolj na
k o n č n i h k o l i č i n a h . Deveta propozicija - Lastnina je n e m o g o č a , ker je zanikanje
enakosti (prevedeno);
Peto poglavje - Psihološka utemeljitev ideje o pravičnem in n e p r a v i č n e m in opredelitev načela vladanja in pravice, Prvi del: 1. O m o r a l n e m smislu pri človeku in
živalih, 2. O prvi in drugi stopnji d r u ž b e n o s t i , 3. O tretji stopnji družbenosti.
Drugi del (prevedeno): 1. O vzrokih naših z m o t : izvor lastnine, 2. Značilnosti
skupnosti in lastnine, 3. Določitev tretje družbene oblike. Sklep.
Prevedla Neda Pagon-Brglez, j e z i k o v n o pregledala Bora Z l o b e c - J u r č i č .

za zgradbo in izgine, ko delo opravi. Večnost je pred nami, večnost nam
sledi: Kaj pomeni mesto smrtnika med dvema neskončnostima. da bi
stoletju o njem sploh govorili?
Zanemarite torej, bralec, moje naslove in moj značaj in ukvarjajte se
samo z mojimi razlogi. Prav na podlagi vsesplošnega privoljenja bi rad
popravil vsesplošno zmoto; ker zaupam v človeški rod, pri njem iščem
njegovo mišljenje. Bodite pogumni in mi sledite in če zares želite in je
vaša vest svobodna in vaš duh zna spojiti dve sporočili, da bi naredil
tretje, tedaj bodo moje ideje zanesljivo postale tudi vaše. Začel sem
tako, da sem vam zalučal svojo zadnjo besedo - tako sem vas hotel
opozoriti in ne izzvati: zakaj prepričan sem. da bom dobil vaš pristanek,
če me boste le prebrali. Stvari, ki vam o njih želim govoriti, so tako
preproste, tako otipljive, da se boste čudili, kako da jih niste opazili, in
si porečete: „ 0 tem sploh nisem razmišljal." Druge vam bodo nudile
prizore genija, ki izvablja skrivnosti narave in obvlada vzvišene prerokbe . . . Tu boste našli le vrsto izkušenj o pojmih pravično in pravo,
nekakšno preverjanje teže in mer vaše zavesti. Vse se bo dogajalo pred
vašimi očmi; in vi boste presodili razultat. Sicer pa ne gradim sistema:
zahtevam konec privilegijev, ukinitev suženjstva, enakost pravic in zakonitost. Pravico, nič razen pravice; to je sinteza moje raziskave. Drugim
prepuščam skrb za discipliniranje sveta.
Nekega dne sem si dejal: zakaj je v družbi toliko gorja in bede 0 Mar
mora biti človek večno nesrečen? In nisem se zadovoljil s pojasnili za
vse prilike, kakršne dajejo reformatorji, med katerimi nekateri za občo
bedo obtožujejo strahopetnost in nesposobnost vlade, drugi zarotnike
in vstaje, tretji spet neznanje in splošno korupcijo; utrujen od neskončnih bitk na govorniških odrih in v tisku sem hotel sam temeljito proučiti stvar. Posvetoval sem se z najboljšimi znanstveniki, prebral na stotine knjig s področja filozofije, prava, politične ekonomije in zgodovine:
in ko bi vsaj bila božja volja, da bi živel v stoletju, ko bi bilo to branje
zaman! Vse svoje napore sem vložil v to. da bi dobil točne informacije,
primerjal sem nauke, ugovorom sem postavljal nasproti odgovore,
nenehno sem reševal enačbe in krčil dokaze, pretehtal sem tisoče silogizmov na tehtnici najbolj skrupulozne logike. Na tej mučni poti sem
nabral več zanimivih dejstev, s katerimi bom seznanil svoje prijatelje in
javnost, brž ko bom utegnil. Toda najprej moram reči. da sem v začetku
mislil, da sem spoznal, kako nismo nikoli dojeli pomena teh tako navadnih in tako svetih besed: pravica, enakost, svoboda; nismo se zavedali,
da so naše predstave o njih zelo meglene; in da je nazadnje prav to
neznanje edini vzrok siromaštva, ki nas razžira, in vseh nesreč, ki pestijo
človeški rod.
Ob takšnih čudnih izsledkih se je moj duh prestrašil: podvomil sem
v svojo pamet. Kaj, sem si rekel, ti naj bi odkril nekaj, česar oko še ni
videlo, uho ne slišalo, um ne dojel! Vzdrhti. nesrečnik, ki si privide svo-

jega bolnega uma vzel za znanstvene resnice! Mar ne veš, kaj so govorili
veliki filozofi? - da je protislovje v bistvu splošna zabloda na polju
praktične morale?
Odločil sem se torej, da bom preveril svoje izsledke in za to novo
delo sem si postavil takšne pogoje: ali je mogoče, da seje vse človeštvo
tako dolgo motilo v izvajanju moralnih načel? Kako in zakaj bi se motilo? Kako da njegova zabloda, če je tako vsesplošna, ni nepremagljiva?
Odgovore na ta vprašanja sem opredelil kot dokaze za pravilnost svojih proučevanj; vendar pa vprašanja niso zdržala analize. V petem poglavju te razprave bomo videli, da so v morali, kakor na vseh drugih področjih spoznavanja, za nas največje zmote stopnje znanja, da celo v pravnih delih zmota velja za privilegij, ki človeka plemeniti. Kar pa zadeva
filozofske zasluge, ki mi utegnejo pripasti, so le neizmerno majhne.
Imenovati stvari ne pomeni ničesar; čudovito bi bilo, ko bi jih poznali,
preden se pojavijo. Ko izražam neko idejo, k i j e do kraja dozorela, neko
misel, ki je vsem razumljiva in ki jo bo jutri razglasil nekdo drug, če
tega jaz ne bom storil danes — je moja prednost pač samo v tem, da sem
jo sam izrekel. Mar slavimo tistega, ki prvi ugleda zoro?
Da. vsi ljudje verjamejo in ponavljajo, d a j e enakost pogojev isto kot
enakost pravic, enakopravnost: da sta lastnina in tatvina sinonima: da
so vse družbene prednosti, ki so dodeljene ah bolje rečeno uzurpirane s
pretvezo o večvrednosti talenta ali dolžnosti, brezpravnost in lopovstvo:
vsi ljudje, sem dejal, to potrjujejo v svojih dušah; gre le za to, da jim te
resnice pokažem.
Preden se lotim posla, moram nekaj reči o poti, ki bom po njej hodil.
Ko se je Pascal loteval kakšne geometrijske naloge, si je izoblikoval
metodo reševanja; tudi za reševanje določenega filozofskega problema
je potrebna metoda. Ali, kako so vprašanja, ki jih načenja filozofija,
zaradi resnosti svojih posledic, pomembnejša od geometrijskih problemov! Kako podrobno in dosledno analizo torej terjajo, če naj jih razrešimo?
Dandanašnji je že neizpodbitno dejstvo, pravijo moderni psihologi,
da vsako z razumom sprejeto spoznanje določajo določeni splošni
zakoni tega istega razuma; spoznanje se vanj ugreza, če lahko tako rečemo, po določenih obrazcih dojemanja, ki so v njem bili že prej in so
pravzaprav njegov formalni razlog. Iz tega sledi, pravijo, da če razum že
nima prirojenih idej, ima pa vsaj vrojene oblike. Tako na primer vsak
pojav nujno dojemamo v času in prostoru-, vse, kar nam omogoča, da
predpostavimo vzrok, zaradi katerega je do česa prišlo, vse, kar obstaja,
implicira ideje substance, načina, števila, razmerij itn. Skratka, nobene
misli ne izoblikujemo, ki se ne bi nanašala na katero od splošnih načel
razuma; zunaj njih ni ničesar.
Ti aksiomi dojemanja, dodajajo psihologi, ti temeljni obrazci, na
katere se neizogibno zvaja vse naše presojanje in vse naše misli in jih

naša čutila samo postavljajo na svetlo, se v šoli imenujejo kategorije.
Da so prvotno obstajale v razumu, je danes dokazano; zdaj gre samo še
za to, da jih sistematiziramo in opišemo. Aristotel je našel deset kategorij. Kant je njih število povečal na petnajst, gospod Cousin jih je skrčil
na tri, potem na dve, eno. In neizpodbitna zasluga tega profesorja, ki
sicer ni odkril prave teorije kategorij, je, d a j e bolje kot drugi spoznal
velik pomen tega vprašanja, poglavitnega in morda edinega vprašanja
vse metafizike.
Priznam, da ne verjamem v vrojenost idej, celo ne v vrojenost oblik
ali zakonov našega dojemanja in po mojem mnenju sta Kantova in Reidova metafizika še dlje od resnice kot Aristotelova. Ker pa nikakor ni
moj namen, da bi tu opravil kritiko presodnosti, kar bi terjalo dolgotrajno delo, za katero javnosti ni prav veliko mar, bom samo hipotetično pregledal naše najbolj splošne in najbolj nujne predstave, kot so
predstave o času. prostoru, biti in vzroku, kot da so prvotno obstajale
v duhu ali da vsaj neposredno izhajajo iz njegove strukture.
Nič manj resnično pa ni psihološko dejstvo, ki so ga filozofi nemara
vse preveč zanemarjali, da ima namreč navada, kot druga narava, moč,
da vtisne v dojemanje nove kategorialne oblike, kijih povzema po predstavah. ki nas močno pritegnejo in so že samo zato najpogosteje brez
objektivne stvarnosti, toda njihov vpliv na naše presojanje ni nič manjši
kot vpliv prvili kategorij. Tako presojamo hkrati po večnih in absolutnih zakonih našega rezuma in po drugotnih, običajno nezanesljivih pravilih, ki nam jih podtika nepopolno poznavanje stvari. To je najplodnejši izvor napačnih predsodkov ter stalni in pogosto nepremagljivi vzrok
številnih zablod. S temi predsodki smo tako obremenjeni, da pogosto
celo tedaj, ko se borimo proti kakemu načelu, ki ga naš duh ocenjuje za
napačno, ki ga naš razum odklanja, ki ga naša zavest obsoja, to načelo
branimo, ne da bi to sploh opazili, na njegovi podlagi presojamo in ko
ga-napadamo, se mu pokorimo. Naš duh tava sam okoli sebe, kot v
zaprtem krogu, vse dokler nas kako novo spoznanje, ki v nas zbudi nove
predstave, ne pripelje do odkritja kakega novega, zunanjega načela, in
nas tako reši prikazni, k i j e obsedla našo domišljijo.
Danes vemo, da po zakonih splošnega magnetizma, katerega vzrok je
ostal neznan, težita dve telesi, če ju nič ne ovira, k združitvi s silo
pospešenega gibanja, ki ga imenujemo gravitacija. Prav to je vzrok, da
telesa, ki nimajo opore, padajo proti zemlji, in imajo težo na tehtnici,
vzrok, ki nas same priklepa na zemljo, na kateri živimo. Nepoznavanje
tega dejstva je bilo edini razlog, zaradi katerega ljudje iz davnih časov
niso verjeli v antipode. ,,Kako da ne vidite," je po Laktancu govoril
tudi sveti Avguštin, ,,da bi ljudje, če bi živeli pod nami, morali biti z glavami navzdol in pasti v nebo?" Škof iz Hippona, k i j e verjel, d a j e zemlja ploščata, ker se mu je zdelo, da takšno vidi, je zato domneval, da bi,
če bi z raznih točk od zenita do nadirja potegnili ravne črte, le-te bile

vzporednice; in v smeri teh črt je razvrščal gibanja od zgoraj navzdol.
Iz tega je seveda moral sklepati, da so zvezde pritrjene na nebesni svod
kot gibljive plamenice; da bi padle na zemljo kot ognjen dež, če bi bile
prepuščene same sebi: da je zemlja neskončna plošča, ki tvori dno
sveta itn. Če so ga vprašali, kaj podpira zemljo, je odgovaijal. da tega
sicer ne ve. da pa Bogu ni nič nemogoče. Takšne so bile predstave svetega Avguština o prostoru in gibanju, predstave, ki so bile predsodek na
podlagi videza, a so zanj postale obče in kategorično pravilo presojanja.
Kar pa zadeva sam vzrok, zaradi katerega telesa padajo, je bil njegov
duh prazen; ničesar drugega ni mogel reči, kot da telo pade, ker pač
pade.
Za nas je ideja o padanju bolj zapletena: obči predstavi o prostoru in
gibanju dodajamo pojem privlačnosti ali teženja k nekemu središču, ki
je odvisno od višjega vzročnega pojma. Toda čeprav je fizika povsem
popravila našo predstavo, je v naših navadah ostalo prav toliko predsodkov, kolikor jih je imel sveti Avguštin; in ko rečemo, d a j e nekaj padlo,
nikakor samoumevno in splošno ne mislimo, da se je zgodila posledica
gravitacije, temveč posebno in zlasti mislimo na to, da se je to gibanje
zgodilo od zgoraj navzdol, k zemlji. Naš razum je sicer lahko razsvetljen,
toda zmaguje domišljija, in naš govor ostaja večno nepopravljiv. Izraz
spustiti se z neba ni nič točnejši kot povzpeti se v nebo: in vendar se bo
ta izraz ohranil, dokler bodo ljudje uporabljali jezik.
Vsi ti načini govora: od zgoraj navzdol, spustiti se z neba, pasti z
oblakov, so poslej nenevarni, ker jih znamo v praksi popraviti. Toda
samo za hip pomislite, koliko so lahko zavrli napredek znanosti. Čeprav
je za statistiko, mehaniko, hidrodinamiko in balistiko kaj malo pomembno, če je znan resnični vzrok padanja teles in če so predstave o občem
gibanju vsemirja pravilne, pa je čisto drugače, kadar gre za razlago
sistema sveta, za vzrok plime, obliko zemlje in njenega položaja v ozvezdju: da to razložimo, moramo izstopiti iz območja prividov, videzov.
Že od najstarejše antike so živeli genialni mehaniki, sijajni arhitekti in
nadvse spretni rokodelci, topničarji-artilerijci: to, da so bili v zmoti o
okroglosti zemlje in gravitaciji, ni prav nič škodovalo razvoju njihovih
veščin: trdnost zgradb in natančnost v streljanju nista bila zaradi tega
nič manjša. Toda prej ali slej so se morali pokazati pojavi, ki jih ne bi
bilo mogoče pojasniti iz predpostavke o tem, da so vse navpičnice, ki
potekajo iz zemeljske površine, vzporednice: in tako se je moral začeti
tudi boj med predsodki, ki so stoletja čisto ustrezali vsakdanji praksi
in med nezaslišanimi, neverjetnimi mišljenji, ki s e j e zanje zdelo, da so v
nasprotju s tem. kar oči vidijo.
Tako velja, da po eni strani najbolj napačna stališča, če se utemeljujejo na izvzetih dejstvih ali samo na videzih, vedno zajemajo zbir realitet, katerih ožje ali širše področje zadošča za podlago določenemu številu sklepanj, onkraj katerih zdrsnemo v absurd: v predstavah svetega

Avguština je bilo, denimo, resnično to, da telesa padajo proti zemlji,
da se padec dogaja v ravni črti, da se Sonce ali Zemlja gibljeta, da se
nebo ali zemlja vrtita itn. Ta splošna dejstva so bila od zmeraj resnična:
naša znanost jim ni ničesar dodala. Po drugi strani pa nas potreba, da si
pridemo o vsem na jasno, sili, da iščemo bolj in bolj razumljiva načela:
zato se je bilo najprej treba odreči mišljenju, d a j e zemlja ravna, potem
teoriji, d a j e negibna v središču sveta itn.
Če zdaj preidemo iz sveta fizične narave v moralni svet, smo tudi tu
enako podvrženi istim razočaranjem videzov, istim vplivom spontanosti
in navad. Toda to, po čemer se ta drugi del sistema našega spoznanja
razločuje, je na eni strani dobro ali zlo kot nasledek naših mnenj in po
drugi strani trdovratnost, s kakršno branimo predsodek, ki nas muči in
ubija.
Ne glede na to, na kakšen sistem o vzroku teže in oblike zemlje bi
pristali, fizika zemeljske krogle zaradi tega ne bi bila prav nič prizadeta;
in kar nas zadeva, naša družbena ekonomija iz tega ne more potegniti ne
koristi ne škode. Toda zakoni naše moralne narave se izvršujejo v nas in
izvršujemo jih sami: ti zakoni se ne morejo izvajati brez našega premišljenega sodelovanja, moramo jih torej poznati. Če je naše vedenje o
moralnih zakonih zmotno, potem je očitno, da si bomo storili zlo. pa
če si bomo še tako hoteli storiti dobro; če je naše poznavanje teh zakonitosti nepopolno, bo nekaj časa sicer lahko zadoščalo za naš družbeni
napredek, toda dolgoročno nas bo zapeljalo na napačno pot in nazadnje nas bo pognalo v brezno nesreče.
In tako postane absolutno nujno, da pridobimo obsežnejša in boljša
znanja — in v našo slavo bodi rečeno, da ni primera, da bi jih zmanjkalo.
Toda s tem se začne tudi ogorčen boj med starimi predsodki in novimi
idejami. Dnevi prekucuštva in tesnobe! Sklicujejo se na čase, ko so
obstajala ista verovanja in iste institucije, pa so se ljudje vendarle zdeli
srečni: kako naj torej obtožijo ta verovanja, kako naj prepovedo te
institucije? Nočejo razumeti, da je bil ta srečni čas prav tisti čas, ko se
je razvilo načelo zla, ki g a j e družba prikrivala; obtožujejo ljudi in bogove, mogočnike na zemlji in naravne sile. Namesto da bi seme zla iskal v
svoji glavi in v svojem srcu, človek obtožuje zanj svoje gospodarje, tekmece, učitelje, sosede in sebe; narodi se oborožujejo, pobijajo in iztrebljajo, dokler se zopet ne vzpostavi ravnotežje, toda z zdesetkanim prebivalstvom; mir se dvigne iz pepela borcev. Človeštvu je zoprno brskati
po navadah prednikov in spreminjati zakone, ki so jih določili ustanovitelji držav in jih je potrdila zvestoba, ki soje bili deležni skozi stoletja.
Nihil motum ex antiquo probabile est: ne zaupajte nikakršnim novotam, je vzkliknil Tit Livij. Ni dvoma, da bi bilo za človeka bolje, če mu
ne bi bilo treba ničesar spreminjati: toda kaj, ko p a j e rojen kot nevednež, ko pa je njegova usoda, da se uči, postopoma izobrazi — ali naj se
mar zato odreče svetlobi, odpove razumu in prepusti usodi? Krepko

zdravje je boljše od zdravljenja: toda ali je to razlog, da se bolan človek
ne bi hotel zdraviti'' Reforma! reforma! sta nekoč vpila Janez Krstnik
in Jezus Kristus; reforma, reforma, so vpili naši očetje pred petdesetimi
leti in tudi mi bomo še dolgo vpili po reformah!
Priča sem bolečinam tega stoletja, pa sem si zato rekel: med načeli,
ki na njih temelji družba, je tudi eno, ki ga sama ne razume, ki g a j e
prav njena nevednost pokvarila in povzroča vse zlo. To načelo je od
vseh najstarejše, kajti v naravi revolucij je. da ukinjajo najmodernejša
načela in da spoštujejo stara: zlo, ki nas muči in preganja, pa je starejše
od vseh revolucij. To načelo je takšno, kakor ga je izdelala naša nevednost. hoteno in čaščeno: zakaj če ne bi bilo hoteno. ne bi nikogar ne
prevarilo ne zlorabilo; bilo bi neučinkovito.
Toda kaj je to načelo, resnično po svojem cilju, napačno po našem
načinu razumevanja, to načelo, staro, kolikor človeštvo? Morda religija?
Vsi ljudje verujejo v boga: ta dogma pripada hkrati njihovi zavesti in
njihovemu razumu. Bog je za človeštvo prav tako prapočelo, usodna
ideja in nujno načelo, kot so za naše pojmovanje kategorialni pojmi
vzroka, biti, časa in prostora. Boga nam zavest potrjuje prej kot sleherno razumno sklepanje, prav kot nam občutki pričajo o soncu prej kot
karkoli vemo o fiziki. Opazovanje in izkušnje nam odkrivajo pojave in
zakone, toda notranji občutek sam nam razkriva bivanje. Človeštvo
verjame, da bog je; toda kaj verjame, ko verjame v boga1.' Z eno besedo:
kaj je bog?
Tega pojma božanstva, pradavnega, prirojenega, enoznačnega pojma
človeški um še ni opredelil. Z vsakim korakom našega prodiranja v spoznavanje narave in vzrokov se ideja boga širi in dviga: bolj ko naše spoznavanje napreduje, bolj se zdi, da se bog veča in izmika. Antropomorfizem in idolatrija sta bila nujni posledici mladosti duha, teologija otrok
in pesnikov. Nedolžna zmota, če se iz nje ne naredi pravilo ravnanja
in če se zna spoštovati svobodo mnenj. Toda potem, ko je človek ustvaril boga po svoji podobi, si ga je hotel še prilagoditi: ni mu bilo dovolj,
da je razobličil veliko bitje, še obravnaval g a j e kot svojo lastnino, svoje
dobro, svojo stvar: bog, prikazan v pošastnih oblikah, je povsod postal
človekova in državna lastnina. Tako seje z religijo začelo korumpiranje,
pačenje, izkrivljanje šeg in običajev in prišlo je do verskih mrženj in
svetih vojn. Bog bodi zahvaljen, da smo se naučili vsakomur pustiti, da
ima svojega boga: pravilna ravnanja iščemo zunaj kulta, zunaj verskih
obredov; preden se odločimo o božji naravi in atributih, o dogmah, teologiji in usodi naših duš, modro čakamo, da nas znanost pouči, kaj
moramo zavreči in v kaj verjeti. Bog. duša, religija, večne teme naših
neutrudnih razmišljanj in naših najbolj tragičnih zablod, silna vprašanja, ki odgovor nanje še vedno iščemo, so nepopolna; o vseh teh stvareh
se še vedno lahko motimo, toda naše napake so vsaj brez vpliva. S svobodo verovanja, z ločitvijo duhovnega od posvetnega je postal vpliv

verskih idej na družbeno dogajanje čisto negativen, noben zakon in
nobena institucija, ne civilna in ne politična, nista odvisna od religije.
Pozabljanje dolžnosti, ki ga nalaga vera, lahko gre na roko splošni
korupciji, ni pa njen neizogibni vzrok, temveč le njen pomočnik ali
nasledek. Predvsem pa - in to je pri vprašanju, ki ga tu obravnavamo,
odločilnega pomena - vzroka neenakosti položaja ljudi, revščine, splošnega trpljenja in težav vladanja ni več mogoče pripisati religiji: treba je
poseči daleč nazaj in prebrskati prejšnja obdobja.
Vendar pa, kaj je v človeku starejše in globlje od verskega čustva?
Človek sam, se pravi volja in zavest, svobodna volja in zakon — v nenehnem nasprotju. Človek je v vojni sam s seboj: zakaj?
„Človek," pravijo teologi, ,,je v začetku grešil: naša vrsta nosi krivdo
zaradi nekega davnega prestopka. Zaradi tega greha je človeštvo propadlo: zmota in neznanje sta njegova apanaža. Berite zgodovino: vsepovsod mrgoli dokazov za nujnost zla v stalni bedi narodov. Človek trpi in
bo vedno trpel: njegova bolezen je dedna in konstitucionalna, lahko jo
blažite in umirjate; zdravila ni."
Takšno razmišljanje ni lastno samo teologom: najdemo ga tudi v
spisih materialističnih filozofov, zagovornikov neskončne možnosti
izpopolnjevanja. Destut de Tracy izrecno uči, da so revščina, zločini,
vojne, neogibni pogoj našega družbenega stanja, nujno zlo: upirati se
mu, bi bila norost. Tako sta nujnost zla ali izvirna pokvarjenost v bistvu
ista filozofija.
..Prvi človek je grešil." Če bi privrženci biblije to besedilo verno razlagali. bi rekli: človek najprej greši. oziroma se vara, se moti. kajti grešiti. varati se. prevarati se, to je isto.
..Posledica Adamovega greha je dedna za njegovo potomstvo: to je
nevednost." Neznanje je prirojeno vrsti in posamezniku: toda veliko
pomanjkljivosti, celo moralne in politične narave, je bilo v tem neznanju odpravljeno: kdo pravi, da ne bi moglo povsem izginiti? Človeški
rod nenehno napreduje k resnici in svetloba nenehno zmaguje nad mrakom. Naša bolezen torej ni absolutno neozdravljiva in teološke razlage
so več kot nezadostne: so smešne, ker se iztečejo v tavtologijo: ..Človek
se moti. ker se moti." Če pa človeku uspe zvedeti, kaj vse mora vedeti,
ima razloge za to. da verjame, da bo nehal trpeti, ker se ne bo več motil.
Če bi vprašali doktorje tega zakona, ki nam zanj pravijo, da je vtisnjen v človekovo srce, bi kaj hitro spoznali, da o njem razpravljajo, ne
da bi vedeli, kaj v resnici je: da je na najbolj bistvena vprašanja skoraj
toliko odgovorov kot avtorjev; da ni najti dveh, ki bi se strinjala glede
najboljše oblike vladanja, glede načela oblasti, glede narave prava; da
vsi kar na pamet blodijo po morju brez dna in obal, prepuščeni samo
svojemu zasebnemu o b č u t k u , ki ga skromno jemljejo za pravilno presojo. In na to zmešnjavo nasprotujočih si mnenj porečemo: ..Predmet
našega proučevanja je zakon, opredelitev družbenega načela; toda poli-

tiki, se pravi ljudje s področja družbenih ved, se nanj ne spoznajo:
napaka je torej njihova in ker ima vsaka zmota svoj povod v določeni
stvarnosti, mora biti resnica v njihovih knjigah, ki so jo vanje položili,
ne da bi vedeli."
O čem pa se pogovarjajo pravni strokovnjaki in publicisti? O pravici,
enakopravnosti, svobodi, naravnih in civilnih zakonih itn. Kaj pa je pravica? Kaj je njen temelj, narava, obrazec? Očitno je, da naši doktotji na
to vprašanje nimajo nikakršnega odgovora: ker sicer bi se njihova znanost. ki izhaja iz jasnega in zanesljivega načela, k o n č n o izvila iz svoje
večne neopredeljenosti in vse razpravljanje bi se lahko končalo.
Kaj je pravica? Teologi odgovarjajo: Vsa pravica prihaja od boga. To
je resnica, ki pa ničesar ne pove.
Filozofi bi morali biti bolje poučeni, saj so vendar dovolj razpravljali
o pravičnem in nepravičnem! Žal pa proučevanje pokaže, da se vedenje
zreducira na nič in d a j e z njimi tako kot s tistimi divjaki, ki so namesto
molitve govorili soncu le O! O! je vzklik občudovanja, ljubezni, navdušenja: toda če bi kdo hotel vedeti, kaj je sonce, bi si malo pomagal z
medmetom O! In prav tak primer je s filozofi glede vprašanja pravice.
Pravica, pravijo, je hčerka neba, svetloba, ki obsije vsako bitje, ko pride
na svet, najlepša predpravica naše narave, tisto, kar nas razlikuje od živali in zaradi česar smo podobni bogu, in na tisoče drugih podobnih reči.
Le v čem. vprašujem, je bistvo te dolgočasne litanije? V divjakovem
vzkliku: O!
Vse, kar človeška modrost najpametnejšega uči v zvezi s pravico, je
strnjeno v tem slavnem reku: Stori drugemo tu, kar želiš, da bi drugi
storili tebi; ne stori drugemu ničesar, kar ne želiš, da bi bilo storjeno
tebi. Toda to pravilo praktične morale za znanost nič ne velja: od kod
mi pravica, da si želim, kaj naj mi bo storjeno in kaj ne? Prav nič ne
pomeni, če rečemo, d a j e moja dolžnost enaka moji pravici, če hkrati
ne razložimo, kakšna je ta pravica. Pa poskušajmo priti do česa bolj
določnega in bolj pozitivnega.
Pravica je osrednja zvezda, ki vlada družbi, pol. okrog katerega se
vrti svet politike, načelo in pravilo vseh dogovorov. Vse, kar ljudje
počenjajo med seboj, počenjajo na podlagi pravice; ničesar brez priznavanja pravice. Pravica sploh ni delo zakona: prav narobe, zakon je vselej
samo deklaracija in aplikacija pravičnosti, v vseh okoliščinah, ko se
ljudje znajdejo v interesnih odnosih. Če je bila torej predstava o pravici
in pravičnem slabo opredeljena, če je bila nepopolna ali celo napačna,
potem je jasno, da so vse naše zakonodajne izpeljave slabe, naše ustanove nepravilne, naša politika zmotna: sledi torej, da obstajata nered in
družbeno zlo.
Ta domneva o popačenju pravice v našem pojmovanju in — kot nujna posledica - tudi v našem delovanju bi bila dokazano dejstvo, če bi
mišljenja ljudi, kar zadeva pojmovanje pravice in njeno rabo, ne bila

stalna in trdna; če bi torej v raznih obdobjih doživljala spremembe.
Ali skratka: če bi bil kakšen napredek v mišljenju. Prav to pa nam dokazuje zgodovina kar najbolj prepričljivo.
Osemnajst stoletij seje svet pod pokroviteljstvom cesarjev izčrpaval v
suženjstvu, praznoverju in sladostrastju. Ljudstvo, opojeno in omamljeno v neskončnih bakanalijah kot d a j e povsem izgubilo iz zavesti pojem
dolžnosti in prava: vojna in orgije so ga izmenoma desetkale. Raba in
delo strojev, se pravi sužnjev, sta mu odvzemala sredstva za preživetje in
mu preprečevala, da bi se razmnoževal. Barbarstvo je oživljalo, odurno
zaradi velikanske korupcije, in seje kot strašna kuga razširjalo v opustele pokrajine. Modreci so napovedovali konec cesarstva, niso pa zanj
poznali nikakršnega zdravila. Kaj so si v resnici sploh mogli predstavljati? Če naj bi rešili to postarano družbo, bi bilo potrebno zamenjati
predmete javnega spoštovanja in čaščenja, ukiniti pravice, ki jih je potrjevalo desetstoletno pravo. Govorili so: „Rim je zmagal s svojo politiko
in svojimi bogovi; vsaka reforma v verovanju in javnem mišljenju bi bila
norost in svetoskrunstvo. Rim, milosten do premaganih narodov, jih je
okoval v verige, ko jim je poklonil življenje; sužnji so najplodnejši vir
njegovega bogastva; osvoboditev ljudstev bi bila negacija njihovih pravic
in konec njegovih državnih dohodkov. In končno. Rim. potopljen v
naslado in do grla zasičen s plenom z vsega sveta, je uporabil zmago in
oblast: njegovo razkošje in razvrat sta nagrada za osvajanje: temu se ne
more odreči in tega ne more odstopiti." Tako je imel Rim na svoji
strani dejanja in pravico; njegovo pohlepnost in strast so opravičevale
vse navade in pravice ljudi. Idolatrija v religiji, suženjstvo v državi, epikurejstvo v zasebnem življenju - to so bili temelji institucij; drezati je
pomenilo pretresti družbo prav do temeljev in, rečeno v našem modernem jeziku, odpreti brezno revolucij. Zato kaj takega ni prišlo nikomur
na um; in vendar je človeštvo umiralo v krvi in razvratu.
Nenadoma pa se je pojavil človek, ki seje imenoval Božja beseda: še
danes se ne ve, kdo je bil, ne od kod je prišel in ne kdo bi mu bil mogel
narekovati njegove ideje. Povsod je razglašal, da gre družba h koncu, da
je treba svet obnoviti: da so duhovniki strupeni zmaji, odvetniki nesposobneži, filozofi lažnivci in hinavci; da so gospodarji in sužnji enaki, da
je izkoriščanje in vse. kar mu je podobno, kraja, da bodo lastniki in
uživači nekega dne zgoreli, medtem ko bodo tisti, ki so revnega srca in
čisti, bivali v mirnih krajih. In dodal je še mnogo drugih, nič manj
nenavadnih reči.
Tega človeka. Božjo besedo, so kot državnega sovražnika prijavili in
aretirali duhovniki in ljudje zakona, ki so celo našli način, kako pri ljudstvu doseči, da zahteva njegovo smrt. Toda ta pravni uboj, k i j e presegel
vse mere zločinov, ni zadušil nauka, ki g a j e zasejal Božja beseda. Po
njem so se njegovi prvi učenci razšli na vse strani, pridigali to, kar so
imenovali dobre novice, izobrazili so na milijone misionarjev, in ko se je

zdelo, da je njihova naloga opravljena, so umirali pod mečem rimske
pravice. Ta trdoživa propaganda, vojna med rablji in žrtvami, je trajala
skoraj tristo let, nakar se je svet spreobrnil. Idolatrija je bila uničena,
suženjstvo ukinjeno, razuzdanost seje umaknila strožjim običajem, preziranje bogastva je v skrajnih primerih pripeljalo celo do odrekanja vsem
posvetnim dobrinam. Družbo je rešilo zanikanje lastnih načel, spreobrnitev religije in kršenje najbolj svetih zakonov. Predstava o pravici je v
tej revoluciji dobila razsežnosti, kakršnih si do tedaj sploh ni bilo mogoče zamišljati in do kakršnih se tudi poznejši umi niso več dokopali.
Pravica je obstajala samo za gospodarje 2 : poslej je začela obstajati tudi
za hlapce.
Vendar pa nova vera še zdaleč ni obrodila vseh svojih sadov. Res, da
se je marsikaj izboljšalo v javnem obnašanju in nekoliko omililo zatiranje; toda seme Sina človekovega, ki je padlo v pobožna srca, je proizvedlo le nakakšno poetsko kvazimitologijo in nešteto razdorov. Namesto da bi se oprijeli praktičnih nasvetov načel morale in oblasti, kijih
je bil položil Božja beseda. so se vrgli na špekulacije o njegovem rojstvu,
izvoru, osebnosti in dejanjih; naklepali so v zvezi z njegovimi parabolami. in iz spopada kar najbolj nenavadnih mnenj o nerešljivih vprašanjih,
o besedilih, k i j i h niso razumeli, je nastala teologija, ki jo lahko opredelimo kot znanost o neizmerno
absurdnem.
Krščanska resnica ni za dolgo nadživela apostolov; evangelij, ki so ga
razlagali in simbolično prikazovali Grki in Latinci, je bil nabit poganskih zgodb in je postal dobesedno model protislovnosti. In vse do
teh dni je bilo kraljestvo nezmotljive cerkve en sam dolg mrak. Pravijo,
da vrata pekla ne bodo vedno zaprta, da se bo Božja beseda vrnil in da
bodo ljudje končno spoznali resnico in pravico; toda takrat bo to opravil grški in rimski katolicizem, kakor bodo zaradi svetlobe znanosti
izginile prikazni mnenja.
Prikazni, za trenutek preplašene, ker bi jih bili morali nasledniki
apostolov uničiti, so se počasi začele zopet pojavljati, včasih zaradi
slaboumnega fanatizma, včasih pa tudi zaradi preračunane popustljivosti duhovnikov in teologov. Zgodovina osvobajanja komun v Franciji
nenehno govori o pravici in svobodi, kot da ju določa ljudstvo, navkljub
zarotniškim prizadevanjem kraljev, plemstva in duhovščine. Leta 1789
po Kristusovem rojstvu se je francoski narod, razdeljen v kaste, siromašen in zatiran, mučil pod trojnim pritiskom kraljevega absolutizma, tiranije gosposke in parlamenta ter duhovniške nestrpnosti. Obstajalo je

Religija, zakoni, p o r o k a - to so bili privilegiji svobodnih ljudi in na z a č e t k u
samo plemenitih. D i i m a j o r o m g e n t i u m . bogovi patricijskih družin: j u s g e n t i u m . pravica ljudi, se pravi družin aH plemičev. Suženj in
plebejec nista mogla imeti družine; njihovi otroci so veljali za priplod živali.
Kot ž i v a l i se rodijo, kot ž i v a l i naj živijo.

kraljevo pravo, duhovniško pravo, gosposko pravo in kmečko pravo:
obstajali so privilegiji po rojstvu, pokrajini, občini, cehu in stroki: na
dnu vsega tega pa nasilje, nemorala, beda. Ze nekaj časa se je govorilo o
reformi: tisti, ki so jo na videz najbolj želeli, so je v resnici klicali le
zato, da bi se z njo okoristili, ljudstvo pa, ki naj bi z reformami največ
dobilo, ni niti veliko pričakovalo, sploh pa ni reklo nobene besede. To
ubogo ljudstvo je dolgo časa oklevalo glede svojih pravic - zaradi nezaupanja, zaradi nevere in zaradi razočaranja. Rekli bi lahko, d a j e navada,
da služijo, odvzela pogum tem starim skupnostim, ki so bile tako ponosne v srednjem veku.
Nazadnje se je pojavila knjiga, ki se vsa zgošča v teli dveh trdit vali:
Kaj je tretji stan? Nič - Kaj mora biti? Vse. In nekdo je kot komentar
dodal: Kaj je kralj? Kralj je mandatar ljudstva.
Bilo je kot nenadno odkritje: odgrnil seje neskončni pajčolan, debela obveza je padla z oči. Ljudstvo je začelo razmišljati:
Če je kralj naš mandatar, mora odgovarjati za svoja dejanja;
če mora odgovarjati, gaje treba nadzorovati;
če ga je mogoče nadzorovati, ga je mogoče tudi kaznovati;
če g a j e mogoče kaznovati, g a j e treba po njegovih zaslugah;
če ga je treba kaznovati po njegovih zaslugah, g a j e mogoče kaznovati s smrtjo.
Pet let po objavi Sieysove knjižice je bil tretji stan vse; kralja, plemstva, duhovščine - ni bilo več. Leta 1793 je ljudstvo, ki ga ni zaustavila
ustavna izmišljotina o nedotakljivosti suverena, odpeljala Ludvika XVI.
na morišče. Leta 1830 je pospremilo Karla X. v Cherbourg. V obeh primerili bi se bilo ljudstvo lahko zmotilo v oceni zločina; in to bi bila
dejanska napaka; toda logika, na podlagi katere je ljudstvo ukrepalo, je
v pravnem pogledu neovrgljiva. Ko ljudstvo kaznuje suverena, počne
točno to. kar so tako zelo očitali julijski vladi (da namreč po trušču v
Strassbourgu ni opravila z Ludvikom Bonapartom): zadene pravega
krivca. To je izvajanje skupnega prava, slovesno potrjevanje pravice na
področju kaznovanja. 3
Duh, k i j e izzval gibanje leta 1789. je bil duh protislovja: to je dovolj,
da lahko dokažemo. da red stvari, k i j e bil vzpostavljen namesto nekdanjega. ni imel v sebi ničesar metodičnega in premišljenega; da ni mogel
delovati kot nekakšna znanost, utemeljena na proučevanju in študiju,
saj se je porodil iz besa in sovraštva; skratka, da njegovi temelji niso bili
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Če je vodja izvršilne oblasti odgovoren, morajo biti tudi zastopniki. Č u d n o j e ,
da ta misel ni prišla n i k o m u r na u m : to bi bila t e m a zanimive disertacije. Toda
izjavljam, da je ne bi hotel zagovarjati za nič na svetu: ljudstvo je še vedno preveč logično, da bi mu priskrbel snov, iz katere bi lahko izvedlo d o l o č e n e
sklepe.

postavljeni na podlagi temeljitega poznavanja naravnih in družbenih
zakonitosti. Zato najdemo v teh tako imenovanih novih institucijah, ki
si jih je ustanovila republika, tudi načela, zoper katera so se borili, in v
njih je čutiti vpliv vseh predsodkov, ki so jih nameravali prepovedati. S
kaj malo razsodnim navdušenjem govorijo ljudje o slavni francoski revoluciji, o preporodu leta 1789, o velikih reformah, ki so bile izvedene, o
zamenjavi ustanov: laž, sama laž!
Kadar se naše predstave o določenem fizičnem, intelektualnem ah
družbenem dejstvu na podlagi proučevanja popolnoma spremenijo, imenujem to duhovno gibanje revolucija. Če gre samo za razširitev ali za
dopolnitev naših predstav, tedaj je to napredek. Tako je bil Ptolomejev
sistem napredek v astronomiji. Kopernikov pa revolucija. In tako je bilo
tudi leta 1789: bitka in napredek; revolucije pa ni bilo. To dokazuje
proučevanje reform, ki so jih poskušali uveljaviti.
Ljudstvo, ki je bilo tako dolgo žrtev monarhičnega egoizma, je verjelo, da se g a j e za vselej rešilo, ko s e j e proglasilo za suverena. Toda kaj je
bila monarhija? Vrhovna oblast enega človeka. Kaj je demokracija?
Vrhovna oblast ljudstva, ali, bolje rečeno, ljudske večine. Toda še vedno
je to suverenost človeka, ki je postavljena namesto suverenosti zakona,
suverenost volje namesto suverenosti razuma, skratka, strasti namesto
prava. Seveda ni dvoma, da je dosežen napredek, ko neki narod preide
od monarhije v demokracijo, kajti če je več suverenov, ima tudi razum
več možnosti, da zamenja voljo; toda v vladanju kljub vsemu ni revolucije, zakaj načelo je ostalo isto. Sicer pa imamo danes dokaze, d a j e
mogoče ne biti svoboden tudi v najpopolnejši demokraciji. 4
To pa ni vse: ljudstvo-vladar ne more izvajati vrhovne oblasti samo
po sebi; mora jo prenesti na pooblaščence in prav to mu prizadevno
dopovedujejo vsi, ki si hočejo zvijačno pridobiti njegovo naklonjenost.
Naj bo teh pooblaščencev pet, deset, sto ali tisoč, kaj je važno število
in ime? Vedno gre za oblast človeka, za gospostvo volje in samovolje.
Vprašujem, kaj je revolucionirala ta tako imenovana revolucija?
Sploh pa je znano, kako je to najvišjo oblast izvajal najprej konvent
in nato direktorij, pozneje pa jo je zaplenil konzul. Kar pa zadeva kralja,
močnega moža, ki g a j e ljudstvo tako oboževalo in pozneje tako objokovalo: nikoli ni hotel biti odvisen od ljudstva: toda kot da bi se hotel
posmehovati njegovi najvišji oblasti, si je drznil zahtevati, da ga to ljudstvo voli. se pravi, da ljudstvo abdicira, da se odreče tej neodtujljivi
vrhovni oblasti; in to je dosegel.
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Gl. Tocqueville, D e l a d č m o c r a t i e
aux Etats-Unis,
in Michel Chevalier. Lettres sur l'Amerique d u N o r d . Pri Plutarhu. P e r i k 1 e j e vo
ž i v l j e n j e , vidimo, k a k o so se pošteni ljudje morali skrivati, da so se
lahko izobraževali, in t o zato, ker so se bali, da bi se zdelo, da h o č e j o postati
tirani.

Toda kaj je navsezadnje suverenost, najvišja oblast? Pravijo, d a j e to
moč delati zakone.5 Še en nesmisel, ki g a j e obnovil despotizem. Ljudstvo je videlo, da kralji pojasnjujejo svoje ukaze z besedami: ker nam je
to v zadovoljstvo; in je hotelo tudi samo okusiti, kakšno je to zadovoljstvo. ki ga prinaša sprejemanje zakonov. V petdesetih letih jih je naredilo celo morje, vedno seveda prek predstavnikov. Nič ne kaže, da bo
zabave kmalu konec.
Sicer pa tudi sama definicija najvišje oblasti izhaja iz definicije zakona. Zakon, pravijo, je izraz volje najvišje oblasti', v monarhiji je torej
zakon izraz kraljeve volje; v republiki pa izraz volje ljudstva. Če zanemarimo razliko v številu volja, sta oba sistema povsem istovetna: na obeh
straneh gre za isto napako, za enako zmoto, d a j e namreč zakon izraz
volje, medtem ko mora biti izraz nekega dejstva. Toda kaj, ko pa so
sledili voditeljem, za preroka so si izbrali ženevskega meščana in Družbeno pogodbo za koran.
Pod retoriko novih zakonodajalcev se na vsakem koraku kažeta
zaskrbljenost in predsodki. Ljudstvo je trpelo zaradi številnih izključenosti in privilegijev; njegovi predstavniki so bili zanj sestavili naslednjo
deklaracijo: vsi ljudje so po naravi in pred zakonom enaki: to je dvoumna in nesmiselna izjava. Ljudje so enaki po naravi: ali to pomeni, da so
vsi enake postave, enako lepi. enako pametni in enako krepostni? Ne:
hoteli so torej opredeliti politično in civilno enakost. A v tem primeru
bi bilo dovolj, če bi rekli: Vsi ljudje so enaki pred zakonom.
Kaj sploh to pomeni, enaki pred zakonom? Niti ustava iz leta 1790
niti ona iz leta 1793 in ne oktroirana listina je niso znale opredeliti.
Vsi ti dokumenti predpostavljajo neenakost bogastva in družbenih položajev, ob tem pa ni mogoče najti niti trohice enakosti v pravicah. V tem
pogledu je mogoče reči. da so bile vse naše ustave zvest izraz narodove
volje; to bom dokazal.
Nekoč je bilo ljudstvo izključeno iz javnih/civilnih in vojaških
poslov: mislili so, da se je zgodil čudež, ko so vključili v Deklaracijo o
pravicah tale doneči člen: „Vsi ljudje so enako primerni za opravljanje
služb; svobodni ljudje ne poznajo drugega izbirnega motiva za določanje
prednosti kot vrlino in nadarjenost."
Tako lepi stvari seje bilo seveda treba čuditi; čudili so se neumnosti.
Pa kaj. ljudstvo-suveren, reformator in zakonodajalec vidi v javnih službah samo nagrado, recimo odkrito, nenadejan dobiček! In prav zato, ker
v njih gleda samo izvor koristi, lahko določa o primernosti državljanov!

Po Toullieru jo ..suverenost človeška v s e m o g o č n o s t " . Materialistična definicija: č e suverenost sploh kaj je, p o t e m je pravo, in ne m o č ali sposobnost. Kaj je
človeška vsemogočnost?

Kajti, čemu služi vsa ta previdnost, če ni mogoče iz nje skovati koristi?
Ni pogosto, da bi poskušali predpisati, da ne more biti pilot, kdor ni
astronom in geograf, ali prepovedati jecljavcu. da bi nastopil v tragediji
ali operi. Ljudstvo je zopet čisto po opičje posnemalo kralje: tako kot
oni je hotelo donosne položaje razdeliti prijateljem in laskavcenv, in
nazadnje - to, žal, dopolnjuje podobnost - ljudstvo nima v rokah
seznama pooblastil, imajo ga njegovi predstavniki in mandatarji. Zato se
tudi niso drznili oporekati volji svojega dobrodušnega suverena.
Ta spodbudni člen Deklaracije pravic, ki sta ga ohranili tudi ustava iz
leta 1814 in 1830, predpostavlja več vrst civilnih neenakosti, kar navsezadnje pomeni neenakosti pred zakonom: neenakost položaja, ker so
državne službe iskane samo zaradi ugleda in koristi; neenakost imetja —
kajti, če bi hoteli, da bi bilo imetje enako, potem državne službe n e b i
bile nagrade, ampak dolžnosti; neenakost privilegijev, saj zakon ne opredeljuje, kaj razume z vrlino in nadarjenostjo. V času cesarstva nista
bila vrlina in dar nič drugega kot vojaški pogum in predanost cesarju:
nastali sta takrat, ko je Napoleon ustvaril svoje plemstvo in ga poskusil
oženiti s starim. Danes pa je kreposten, vrl človek, ki plača dvesto frankov davka: spreten človek je pošten žepar. - To so zdaj že trivialne
resnice.
Ljudstvo je. nazadnje, blagoslovilo lastnino. Bog mu odpusti, saj ni
vedelo, kaj dela. Že petdeset let se pokori za to bedno dvoličnost.
Toda. kako da se je motilo ljudstvo, čigar glas, pravijo, je glas boga in
čigar znanje ne bi smelo zatajiti? Kako da je v iskanju svobode in enakosti znova zašlo v privilegije in suženjstvo? Zopet s posnemanjem starega
režima.
Nekoč sta plemstvo in kler prispevala v državno blagajno samo na
podlagi prostovoljnih prispevkov in darov; njihovih imetij ni bilo mogoče zapleniti niti zaradi zadolženosti: tlačana pa. preobloženega z davki
in dajatvami, so nenehno nadlegovali enkrat kraljevi davkarji in drugič
izterjevalci za plemstvo in duhovščino. Tlačani, postavljeni v red
stvari, niso mogli ničesar zapustiti z oporoko in tudi ničesar dedovati;
z njimi so ravnali kot z živalmi, katerih delo in priplod po dedni pravici
pripadajo gospodarju. Ljudstvo je hotelo, da bi bil položaj lastnika enak
za vse, da bi lahko vsakdo svobodno užival in razpolagal s svojimi dobrinami, dohodki, plodovi svojega dela in svoje pridnosti. Ljudstvo si ni
izmislilo lastnine; ker pa že je in ne obstaja zanj tla enak način kot za
gosposko in za one s talarji, s e j e izreklo za izenačitev te pravice. Krute
oblike lastnine, tlaka, pravica fevdalnega gospoda do imetja umrlega,
odvzemanje služb - to je izginilo: oblike razpolaganja so se spremenile
- bistvo stvari pa je ostalo isto. Prišlo je do napredka v pripoznavanju
pravic; revolucije pa ni bilo.
Tri temeljna načela moderne družbe, ki so jih zaporedoma potrdila
gibanja leta 1789 in leta 1830, so torej naslednja: 1. suverenost ljudske

volje in, če skrčimo izraz, despotizem; 2. neenakost bogastva in slojev:
3. lastnina: nad vsemi pa PRAVICA, ki jo vsi vedno navajajo kot skrbniško lastnost suverenov, plemičev in posestnikov; PRAVICA, obči
zakon, prvobitni, kategorični zakon vse družbe. Gre pravzaprav za to,
da ugotovimo, če so pojmi despotizem,
civilna neenakost in lastnina
usklajeni ali ne s prvotnim pojmom pravičnosti: če so njegova nujna
izvedenka, ki pa ima različne pojavne oblike glede na čas, kraj, razmerja
med ljudmi; ali pa gre morda prej za to, da so dejansko nelegitimni produkti zmešnjave različnih stvari, usodno napačnega spajanja idej. Ker
pa se pravica določa predvsem glede na oblast, položaj ljudi in lastništvo stvari, je treba na podlagi pristanka vseh ljudi in stopnje razvoja
človekovega duha proučiti, v katerih pogojih je oblast pravična, kdaj je
pravičen položaj ljudi in kdaj lastništvo nad stvarmi: in ko izločimo vse.
kar ne izpolnjuje teh pogojev, nam bo rezultat pokazal hkrati, kakšna je
legitimna oblast, kateri je legitimni položaj državljanov in kaj je legitimno lastništvo nad stvarmi; in končno, kot zadnji izraz analize, se bo
pokazalo, kaj je Pravica.
Ali je oblast človeka nad človekom pravična?
Vsi odgovaijajo: ne; oblast človeka nad človekom je samo oblast
zakona, ta pa mora biti pravica in resnica. Zasebna volja nima nobene
veljave v oblasti, ki se po eni strani omejuje na ugotavljanje, kaj je resnično in pravično, da bi iz tega naredila zakon; po drugi strani pa na nadzor nad izvajanjem tega zakona. V tem trenutku ne razpravljam o tem,
ali je naša ustavna oblast pravična, ali izpolnjuje te pogoje: ali se. denimo, volja ministrov nikoli ne prepleta z izrekanjem in tolmačenjem
zakona in če niso naši poslanci bolj v skrbeh za to, da bi v njihovih razpravah zmagal razum namesto številk: za zdaj mi zadošča, da pristanemo na predstavo o dobri vladi, kakor jo jaz opredeljujem. Ta predstava je točna: vendar pa vidimo, da za ljudstva Vzhoda ni ničesar bolj
pravičnega, kot je despotizem njihovih vladarjev; da je bilo pri starih
ljudstvih (in tudi po mnenju filozofov) suženjstvo pravično; da so.v
srednjem veku fevdalni gospodje, opati in škofje šteli za pravično, da so
imeli tlačane in hlapce: da je Ludvik XIV. mislil, da ima prav. ko je
izrekel: Država, to sem jaz; d a j e štel Napoleon za zločin proti državi
vsako nepokorščino svoji volji. Predstava o pravičnosti, ki velja za vladarja in oblast, potemtakem ni bila vedno takšna, kot je danes; nenehno
se je razvijala in postajala določnejša, dokler se nazadnje ni ustavila na
točki, kjer je danes. Toda, ali je s tem dosegla svojo skrajno mejo?
Mislim, da ne: zadnja ovira, ki jo mora premagati, je institucija lastnine,
ki smo jo ohranili; potem bo mogoče dovršiti reformo oblasti in izvesti
revolucijo - za to pa moramo napasti prav to institucijo.
Ali sta civilna in politična neenakost pravični?
Nekateri odgovaijajo: da, drugi pravijo: ne. Prvim bi dejal, da se jim
je zdelo dobro, ko je ljudstvo ukinilo privilegije po rojstvu in stanu, ver-

jetno zato, ker so iz tega lahko skovali dobiček; zakaj torej nočejo, da
bi izginili tudi privilegiji iz bogastva, prav tako kot oni, ki izhajajo iz
rase in razreda? Zato. pravijo, ker je politična neenakost inherentna
lastnini in ker brez lastnine družba sploh ne bi bila mogoča. Vprašanje,
ki smo ga pravkar zastavili, se torej začne pri vprašanju lastnine. Kar pa
zadeva druge, naj bo dovolj, če opomnim: če želite uživati politično
enakost, ukinite lastnino, kajti zakaj se sicer pritožujete?
Ali je lastnina pravična?
Vsi odgovarjajo brez obotavljanja: da, lastnina je pravična. Pravim
vsi. kajti do danes ni nihče, kolikor vem, s polno zavestjo rekel: ne. Utemeljen odgovor sploh ni bil lahak; samo čas in izkušnja sta lahko prinesla rešitev. Zdaj to rešitev imamo; moramo pa jo zares dojeti. Poskušal
jo bom dokazati.
Tega dokazovanja se bomo lotili tako:
1. Z nikomer se ne prepiramo, ničesar ne oporekamo, nikogar ne
zavračamo; kot veljavne sprejemamo vse razlage, ki gredo v korist lastnine. in omejujemo se na iskanje in proučevanje njenega načela, da bi
na tej podlagi lahko preverili, če lastnina to načelo ustrezno izraža. Ker
je namreč lastnino mogoče braniti samo kot pravično, mora biti predstava ali vsaj namera o pravičnosti nujno temelj vseh dokazov v prid
lastnine: ker pa se lastnina, po drugi strani, izvaja samo nad stvarmi, ki
jih je mogoče materialno oceniti, se mora tudi pravica, ki se tajno opredmeti. pojaviti, če naj tako rečemo, v čisto algebraični obliki. S takšno
proučevalno metodo bomo prav kmalu ugotovili, da vsi razlogi, ki so
bili izmišljeni v obrambo lastnine, kakršnikoli že. vedno in neizogibno
peljejo k enakosti, se pravi k zanikanju lastnine.
Ta prvi del obsega dve poglavji: prvo se ukvarja z zaseganjem. temeljem našega prava; drugo pa z delom in nadarjenostjo kot vzrokoma lastnine in družbene neenakosti.
Sklep teh dveh poglavij bo. po eni strani, da pravica do prilastitve
preprečuje lastnino; in po drugi strani, d a j o delovno pravo uničuje.
2. Ker je potemtakem lastnino nujno pojmovati kot kategorični
vzrok enakosti, moramo proučiti, zakaj, kljub tej logični nujnosti, enakosti ni. Tudi to novo proučevanje ima dve poglavji: v prvem, kjer
obravnavamo dejstvo lastnine na sebi. ugotavljamo, ali je to dejstvo
resnično, ali obstaja, ali je možno; v tem bi bilo protislovje, da sta namreč mogoči obe nasprotni družbeni obliki, enakost in neenakost. In
tedaj bomo. za čuda, odkrili, da se lastnina zares lahko pojavi naključno. da pa je kot institucija in načelo matematično nemogoča. Tako je.
kar zadeva lastnino, ovržen šolski aksiom ab aetu ad posse valet consecutio, od dejstva do možnosti velja le posledica.
In končno, v zadnjem poglavju, kjer bomo pritegnili na pomoč psihologijo in prodirali v bistvo človekove narave, bomo izpostavili načelo
pravičnosti. njen obrazec, naravo; opredelili bomo organski zakon druž-

be: razložili izvor lastnine, vzroke za njeno vzpostavitev in dolgo trajanje ter skorajšnje izginotje; d o k o n č n o bomo dokazali njeno istovetnost
s tatvino; ko bomo dokazali, da so ti trije predsodki, človekova suverenost, neenakost pogojev in lastnina, v bistvu en sam, d a j e mogoče enega šteti za drugega in da so vzajemno zamenljivi — tedaj ne bo nič več
težko dokazati, z uporabo načela protislovnosti, kaj so temelji oblasti
in prava. S tem se bodo naša raziskovanja končala, nadaljevanje si bomo
prihranili za nove razprave.
Pomen teme, ki se z njo ukvarjamo, osvaja sleherni um.
..Lastnina je." pravi gospod Hennequin, ..ustvarjalno in ohranjevalno
načelo civilne družbe . . . Lastnina je ena tistih temeljnih tez, za katere
bi težko dokazali, da so domnevno nove razlage zares takšne; zakaj ne
kaže pozabiti — in zlasti publicisti in državniki bi morali biti o tem prepričani - d a j e od vprašanja, ali je lastnina vzrok ali posledica družbenega reda, ali jo je pojmovati kot vzrok ali posledico, odvisna vsa morala
in potemtakem tudi vsa avtoriteta človeških institucij."
Te besede so izziv vsem ljudem, ki verujejo in upajo: toda. če je stvar
enakosti še tako lepa, nihče še ni ujel rokavice, ki so jo vrgli advokati
lastnine, nihče se še ni dovolj osrčil, da bi sprejel ta boj. Zmotna znanja
nadute pravne znanosti in nesmiselni aforizmi politične ekonomije,
kakršno je naredila lastnina, sta vnesli nemir tudi v najbolj žlahtne ume;
med najbolj vplivnimi prijatelji svobode in interesov ljudstva obstaja
nekakšno dogovorjeno geslo: da je enakost
izmišljotina!
Tolikšen je vpliv najbolj napačnih teorij in najbolj praznih analogij
na sicer najodličnejše ume, ki so, ne da bi vedeli, podlegli občim predsodkom. Enakost prihaja vsak dan. fit aequalitas\ bojevniki svobode, se
bomo izneverili našemu praporu na predvečer zmage?
Branilci enakosti, govoril bom brez sovraštva in brez jeze. z neodvisnostjo, ki gre filozofu, z mirom in trdnostjo svobodnega človeka. Ko bi
le mogel, v tem plemenitem boju, vnesti v vsa srca svetlobo, ki sem do
nje prodrl in z uspehom svoje besede pokazati, da enakost res ni mogla
zmagati z mečem, da pa mora zmagati z besedo!

Drugo poglavje
O lastnini, p o j m o v a n i k o t naravna pravica
O prilastitvi in civilnem z a k o n u k o t vzrokih na p o d r o č j u
lastnine

Definicije
Rimsko pravo opredeljuje lastnino kot jus utendi et abutendi re sua,
quatenus juris ratio patitur, pravico do rabe in zlorabe stvari, kolikor je
dopustno v mejah zakona. Poskušali so opravičiti besedo zlorabiti, češ
da ne izraža nemoralne in nepremišljene zlorabe, temveč absolutno lastnino. Nepotrebna in prazna distinkcija, izmišljena za posvetitev lastnine,
pa še neučinkovita v boju zoper norost posedovanja, ki ga niti ne ukinja
niti ne preprečuje. Lastnik lahko pusti svoje plodove, da neobrani zgnijejo na drevesu, lahko seje sol po svojih njivah, pase svoje krave po
pesku, svoj vinograd spremeni v puščavo in iz zelenjavnega vrta naredi
park: je to zloraba ali ne? Kadar gre za lastnino, se raba in zloraba
nujno mešata.
Po Deklaraciji pravic, ki je zapisana v glavi ustave iz leta 1793, je
,,lastnina pravica do neomejenega uživanja in razpolaganja s svojimi
stvarmi, dohodki, plodovi svojega dela in svoje pridnosti". Napoleonov
zakonik, čl. 544: ,,Lastnina je pravica do neomejenega uživanja in
razpolaganja s stvarmi, če se le ne uporabljajo za tisto, kar zakon in
predpisi prepovedujejo."
Ti dve definiciji se vračata k opredelitvi rimskega prava: priznavata
lastniku absolutno pravico nad stvarmi; kar pa zadeva omejitve, ki jih je
vnesel Zakonik — le da se ne uporabljajo za tisto, kar zakon in predpisi
prepovedujejo — njihov cilj ni, da bi omejili lastnino, temveč da bi preprečili. da lastnina nekega lastnika ne bi ovirala lastnine drugega lastnika; to je potrditev načela, ne njegova omejitev.
Pri lastnini razlikujemo:
1. čisto in golo lastnino, dominikalno pravico, gospostveno pravico
nad stvarmi ali, kot se reče, golo lastnino-, 2. posest. „Posest", pravi
Duranton, „je dejanska in ne pravna stvar." Touiller: ,,Lastnina je
pravica, zakonska sposobnost; posest je dejstvo." Zakupnik stanovanja,
zakupnik zemlje, delničar in uživalec plodov so posestniki; lastniki pa
so stanodajalec ali gospodar, ki oddaja stanovanje, dedič, ki čaka samo
na smrt tistega, ki ima uživalno pravico, da bi se potem z nečim okori-

stil. Ljubimec je posestnik, mož pa lastnik, če si usodim uporabiti to
primerjavo.
Ta dvojna definicija lastnine, kot imetja in kot posesti, je nadvse
pomembna; in nujno se moramo vanjo poglobiti, da bi razumeli, kar
imamo še povedati.
Iz razločevanja med lastnino in posestjo sta nastali dve vrsti pravic:
jus in re, pravica v stvareh, pravica, na podlagi katere lahko zahtevam
lastnino, ki sem jo pridobil, ne glede na to. v čigavih rokah sem jo
našel; in ju s ad rem, pravica do stvari, na podlagi katere zahtevam, da
postanem lastnik. Tako je pravica zakoncev enega do drugega jus in re:
pravica zaročencev pa je šele jus ad rem. V prvem primeru sta lastnina
in posest združeni: drugi zagotavlja le golo lastnino. Jaz. ki imam kot
delavec pravico do posedovanja naravnih in industrijskih dobrin in ki
zaradi moje proletarske usode ne uživam ničesar, prav zaradi'/;« ad rem
zahtevani dostop do jus in re.
To razločevanje med jus in re in jus ad rem je temelj znamenite ločitve na pravico do posedovanja, posesti* in na tožbo zaradi pravice do
posedovanja**,
kar so dejansko prave kategorije pravne znanosti, ki
obsegajo vse njeno velikansko področje. Petitorij - tožba zaradi pravice
do posedovanja - se imenuje vse, kar je v zvezi z lastnino; posesorij pa
vse tisto, kar zadeva posest. Ko pišem ta dejstva zoper lastnino, začenjam tožbeni postopek (petitorij) zoper vso družbo zaradi pravice do
posedovanja; dokazujem, da so tisti, ki danes ne posedujejo, z enako
pravico lastniki kot tisti, ki posedujejo; toda namesto da bi sklenil, da
se mora lastnina razdeliti med vse, zahtevam, da jo je treba - zaradi
splošne varnosti - ukiniti. Če s to zahtevo ne uspem, potem nam. vam
- proletarcem in meni - ne preostane nič drugega, kot da si prerežem
grlo: ničesar več nimamo zahtevati. Zakaj, kakor učijo v svojem odločnem slogu Predpisi postopka, čl. 26, terjalcu, ki mu je bila zavrnjena
tožba zaradi pravice do posesti, ne bo več sprejeta prošnja v postopku
zaradi pravice do posedovanja. Toda če pravdo dobim: tedaj bo treba
ponovno začeti postopek za pravico do posesti zato, da bi dosegli ponovno vključitev v uživanje dobrin, ki nam ga je lastnina odvzela. Upam,
da bomo prisiljeni početi kaj takega; toda teh dveh dogajanj ni mogoče
opravljati hkrati, ker sama pravila postopka določajo, da se pravica do
posesti in tožba zaradi pravice do posesti nikoli ne smeta obravnavati
istočasno.
Preden pa se lotimo bistva stvari, ne bo brez koristi, če predstavimo
nekaj uvodnih pripomb.

* V izvir.: posscssoire (op. prev.).
** V izvir.: petitoire (op. prev.).

I. O lastnini kot naravni pravici
Deklaracija o pravicah je uvrstila lastnino med naravne in neodtujljive človekove pravice, ki so tako štiri: svoboda, enakost, lastnina, varnost. Kakšna metoda je vodila zakonodajalce iz leta 1793 pri tej razvrstitvi? Nikakršna: postavili so načela, kakor da razpravljajo o suverenosti in zakonih, z zelo splošnega stališča in po svojem mišljenju. Vse to so
storili postopoma ali pa kar na mah.
Če zaupamo Toullierju: ..Absolutne pravice je mogoče zvesti na tri:
varnost, svoboda, lastnina." Enakost je ukinil profesor iz Rennesa; zakaj? Morda zato, ker jo svoboda vsebuje, ali zato, ker je lastnina ne trpi.
Avtor Pojasnjenega civilnega prava* molči: še pomislil ni. da bi bilo o
tem mogoče razpravljati.
Toda. če te tri ali štiri pravice med seboj primerjamo, ugotovimo, da
lastnina sploh ni podobna drugim; za veliko večino državljanov lastnina
obstaja samo kot moč in kot speča in neučinkovita sposobnost; za tiste,
ki v njej uživajo, pa pomeni možnost za spremembe in transakcije, kar
je nasprotno ideji naravnega prava; da je v praksi ne vlade ne sodišča in
ne zakoni ne spoštujejo; in končno, d a j o vsi soglasno in spontano gledajo kot izmišljotino.
Svoboda je nedotakljiva. Moje svobode ne morem ne prodati in ne
odtujiti. Neveljavna je sleherna pogodba, sleherni pogodbeni dogovor,
katerega predmet bi bila suspenzija ali ukinitev svobode; suženj, ki le za
hip stopi na tla svobode, je že v tistem trenutku svoboden. Ko družba
ujame lopova in mu odvzame svobodo, gre le za primer upravičene
ob rainbe: kdorkoli prelomi družbeni dogovor z zločinom, je proglašen
za državnega sovražnika. Ko napada svobodo drugih, jih sili, da njemu
odvzamejo njegovo. Svoboda je temeljni razlog človekovega bivanja:
odpovedati se svobodi bi pomenilo odpovedati se človeškemu stanju:
kako naj bi bilo potem sploh mogoče storiti človeško dejanje?
Tudi enakost pred zakonom ne prenese ne omejevanja in ne izjem.
Vsi Francozi so enako primerni za državne službe in kljub tej enakosti
zato velikokrat o prednosti odloča usoda, sreča ali starost. Najrevnejši
državljan lahko obtoži tudi najbolj ugledno osebo in dobi od nje zadoščenje. Če bi milijonar Ahab zgradil grad v Nabotovem vinogradu, bi
lahko sodišče v določenih okoliščinah odredilo rušenje gradu, pa če je
tudi stal milijone; lahko bi zahtevalo vrnitev vinograda v prvotno stanje
in celo obsodilo nasilnika, da poravna škodo. Zakon zahteva spoštovanje vsake zakonito pridobljene lastnine, ne glede na vrednost in ne glede
na lastnika.

*

V izvir.: Droit civil explique (op. prev.).

Res je, da za izvajanje nekaterih političnih pravic postavlja Listina
določene pogoje glede imetja in zmožnosti; toda vsi pisci vedo, da zakonodajalčev namen ni bil vzpostaviti privilegije, temveč zagotoviti poroštvo. Brž ko so z zakonom določene obveznosti izpolnjene, je lahko
vsak državljan volilec in vsak volilec izvoljen; enkrat sprejet in priznan
zakon je za vse enak; zakon ne primerja ne ljudi in ne glasov. Na tem
mestu se ne ukvarjam z vprašanjem, ali je ta sistem najboljši; zadošča
mi, da je v duhu Listine in v očeh vsega sveta enakost pred zakonom
absolutna in - prav tako kot svoboda - ne more biti predmet nikakršnih pogajanj.
Isto velja za zakon varnosti. Družba ne obljublja svojim članom
nekakšne polvarnosti, nekakšne kvaziobrambe; v celoti se zavzema
zanje, kot se oni v celoti zavzemajo zanjo. Ne pravi jim: jamčila bi vam,
če to ne bi nič stalo, varovala bi vas, če s tem ne bi ničesar tvegala.
Pravi jim: branila vas bom pred vsakomer in proti vsakomur; rešila vas
bom in vas maščevala ali pa bom sama poginila. Država postavlja vse
svoje sile v službo slehernega državljana; obveznost, k i j i h medsebojno
veže, je absolutna.
Kako drugače pa je z lastnino! Vsi jo občudujejo, nihče pa ne prizna: zakoni, šege, navade, javna in zasebna zavest - vse s e j e zarotilo
proti n j e j ; k u j e njeno smrt in propad.
Da bi izpolnili obveznosti do vlade, ki mora vzdrževati vojsko, opravljati javna dela in plačevati uradnike, so potrebni davki. Nič boljšega
torej, kot da vsi ljudje prispevajo k tem stroškom: toda zakaj naj bi
bogataš plačal več kot revež? — To je prav, pravijo, ker tudi več ima. —
Priznam, da ne razumem te pravičnosti.
Zakaj se plačujejo davki? Zato, da se vsem zagotovi izvajanje njihovih naravnih pravic, svobode, enakosti, varnosti, lastnine; zato, da se
vzdržuje red v državi; zato, da se zgradijo javni objekti za splošno korist
in zabavo.
Mar je cena za varnost življenja in svobode bogataša višja kot cena za
reveža? S kom je več težav, kadar pride do osvajalnih napadov, lakote
ali kuge: z velikim posestnikom, ki beži pred nevarnostjo, ne da bi čakal
na p o m o č države, ali z delavcem, ki ostane v svoji koči, izpostavljen
vsem nevšečnostim?
Ali dober meščan bolj ogroža ureditev kot obrtnik in kmetovalec?
Vendar pa ima policija veliko več opraviti z nekaj stotinami brezposelnih delavcev kot z dvesto tisoč volilci.
In, nazadnje, ali uživa bogati rentnik bolj kot revež v nacionalnih
praznikih, v čistoči ulic in lepoti spomenikov? Toda raje ima svoje
posestvo na podeželju kot vsa ljudska slavja; če se želi zabavati, mu ni
treba čakati na praznik*.
*

V izvir.: mat de cocagne (mlaj z darili na vrhu, op. prev.).

Le eno je lahko točno: ali proporcionalno obdavčenje zagotavlja in
vzpostavlja privilegij v korist velikih davčnih obveznikov ali pa je samo
nepravično. Zakaj če je lastnina naravna pravica, kot trdi deklaracija iz
leta 1793, potem je vse, kar mi iz tega naslova pripada, enako sveto kot
moja oseba: to je moja kri, moje življenje, jaz sam; kdor koli se česa
dotakne, žali zenico mojega očesa. Mojih 100.000 frankov dohodka je
prav tako nedotakljivih kot 75 centimov mezde mlade delavke, moje
stanovanje prav tako kot njena podstrešna sobica. Davčna stopnja ni
razporejena po moči, postavi in talentu - torej tudi ne more biti po
lastnini.
Če mi torej država več vzame, naj mi tudi več da; ali pa naj mi preneha govoriti o enakosti pravic; kajti sicer družba ni več ustanovljena za
obrambo lastnine, temveč zato, da organizira njen razpad. S proporcionalnim obdavčenjem je država postala vodja tolpe: sama daje občasno
zgled ropanja; njo bi bilo treba privesti v sodnijske klopi na čelu teh
strašnih razbojnikov, izobčene sodrge, ki jo daje ubijati zaradi poklicne
zavisti.
Pravijo pa, da so sodišča in vojska potrebni prav za obvladovanje te
sodrge: oblast je družba — ne ravno za zavarovanje, ker ne zavaruje,
ampak za maščevanje in kaznovanje. Davek
pravica, ki si jo daje plačevati družba — je razporejen v sorazmerju z lastnino, se pravi v sorazmerju z napori, ki jih vsaka lastnina zahteva od maščevalcev in od
kazenskih odredov, k i j i h plačuje država.
Tu smo pač daleč od absolutne in neodtujljive pravice do lastnine.
Tako sta revež in bogataš izmenoma v vojnem stanju in v ozračju nezaupanja! Zakaj pa se gredo vojne? za lastnino; tako d a j e nujni korelat
lastnine vojna lastnini! . . . Svoboda in varnost bogataša nista prizadeti
zaradi svobode in varnosti reveža: daleč od tega, vzajemno se lahko
krepita in podpirata: nasprotno pa se mora pravica do lastnine prvega
nenehno braniti pred lastniškim nagonom drugega. Kakšno protislovje!
V Angliji obstaja davek na reveže: hočejo, da plačam te dajatve.
Toda kakšno je vendar razmerje med mojo naravno pravico do lastnine,
ki ne zastara in med lakoto, ki pesti deset milijonov bednežev? Ko nam
vera nalaga, da pomagamo svojim bližnjim, zastavlja kot načelo dobrodelnost in ne zakonski princip. Obveznost, da delam dobra dela, ki mi
jo nalaga krščanska morala, ne more zoper mene ustanoviti nekakšne
politične pravice v nikogaršnjo korist, še manj pa ustanovo za beračenje. Miloščino dam, če mi je to v zadovoljstvo, če občutim za stisko
drugega tisto naklonjenost, ki o njej govorijo filozofi in vanjo ravno ne
verjamem: nočem pa, da se me v kaj sili. Nihče ni dolžan biti pravičen
prek tega izreka: uživati v svoji pravici, kolikor to ne škoduje pravici
drugega; izrek, ki je sama opredelitev svobode. Moje imetje je potemtakem moje, nikomur ni ničesar dolžno: sem proti temu, da pride na
dnevni red še tretja teološka vrlina.

V Franciji zdaj vsi zahtevajo petodstotno konverzijo rente: zahtevajo
torej žrtev ene cele vrste lastnine. Ta zahteva je upravičena, če zanjo
obstaja javna potreba: toda kje je pravična in vnaprejšnja odškodnina, ki
jo obljublja Listina? Ne samo. d a j e nikjer ni: ta odškodnina še celo ni
mogoča: zakaj če je odškodnina enaka žrtvovani lastnini, potem je konverzija brez koristi.
Kar se tiče rentnikov, je država danes v enakem položaju, kot je bilo
mesto Calais do svojih uglednih meščanov, ko ga je obkolil Edvard IIi.
Zmagoviti Anglež je pristal na to. da se ne bo znesel nad prebivalstvom,
v zameno pa naj mu izročijo najuglednejše meščane, da bo z njimi
razpolagal po svoji volji. Evstahij in še nekateri meščani so se žrtvovali;
to je bilo lepo od njih in naši ministri bi morali ta primer pokazati rentnikom. Toda, ali je imelo mesto pravico, da jih izroči? Zanesljivo ne.
Pravica do varnosti je absolutna; domovina ne more prav od nikogar
zahtevati, da se žrtvuje. Tudi vojak, ki je postavljen na stražo v sovražnikovem dosegu, ni izjema pri tem pravilu; kadar je državljan v nevarnosti, je z njim izpostavljena tudi domovina: danes je na vrsti eden. jutri
drugi: kadar sta nevarnost in predanost skupni, je beg veleizdaja. Nihče
nima pravice, da bi se izmaknil nevarnosti, nihče ne more služiti kot
žrtveno jagnje: izrek: dobro je, da en človek umre za vse ljudstvo, je
izrek sodrge in tiranov, dveh skrajnosti družbene degradacije.
Pravijo, da je mogoče v bistvu vsako dosmrtno rento odkupiti. Ta izrek
civilnega prava, prenesen na državo, je v redu za ljudi, ki se hočejo vrniti
k naravni enakosti dela in dobrin; toda s stališča posestnikov in na jeziku zagovornikov konverzije je to govorica bankroterjev. Država ni samo
posojevalec, je tudi zaščitnik in varuh lastnine; ker zagotavlja najvišjo
možno stopnjo varnosti, nam daje povod, da računamo na kar najbolj
trdno neodtujljivo uživanje. Kako bi torej mogla s silo razpreti dlani
svojih posojilodajalcev, ki so se zanesli nanjo, in jim potlej govoriti o
občem redu in zaščiti lastnine? V takem početju država ni dolžnik, ki
se mu odpusti; je podjetnik, ki potegne delničarje v zasedo in jih tam.
v nasprotju s svojimi resničnimi obljubami, prisili, da izgubijo 20, 30 ali
40 odstotkov obresti na svoj kapital.
To pa še ni vse. Država je tudi skupnost vseh državljanov, ki jih pod
skupni zakon združuje neki družbeni akt. uredba: ta akt vsem zagotavlja njihovo lastnino, enemu njegove njive, drugemu njegove vinograde,
tretjemu njegove zakupnine in tudi rentniku, k i j e lahko kupoval nepremičnine, pa se je raje zatekel k državni blagajni, njegove rente. Brez
pravične odškodnine država ne more zahtevati, da ji kdo žrtvuje ped
zemlje, del vinograda, še manj pa sme zniževati pristojbine zakupnin:
kako naj bi tedaj imela pravico zmanjšati rentne odstotke? Če naj bi to
ne bila nepravična pravica, bi moral rentnik imeti možnost najti drugje
enako ugodne pogoje za svoje naložbe. Kje drugje pa naj najde takšne
pogoje, ko pa ne sme iz svoje države, in ko je prav v državi razlog kon-

verzije, se pravi najemanje posojila ob najmanjših obrestih'.' In zato
vlada, ki temelji na načelu lastnine, ne more nikoli odkupiti rente, če
rentniki tega nočejo: v republiko \lo/ena glavnica je nedotakljiva,
dokler se spoštujejo tudi druge • kivnice prisiliti rentnike k odplačilu bi
pomenilo prekiniti družbeni doguvoi. ji! postaviti zunaj zakona.
Vsi nesporazumi v zve/i s konverzijo rente so v bistvu v naslednjem:
Vprašanje: Ali je pravično potisniti v bedo petinštirideset tisoč družin, ki imajo od vpisovanja rente 100 frankov ali pa še manj?
Odgo vor: Ali je pravično zahtevati, da sedem ali osem milijonov
davkoplačevalcev plačuje po pet frankov davka, ko bi vendar lahko plačali samo tri?
Očitno je. najprej, da odgovor ne odgovarja na vprašanje: spremenite
ga, da boste še bolje spoznali njegovo neustreznost: ali je pravično izpostavljati življenje sto tisoč ljudi, če jih je mogoče rešiti s tem. da se jih
sovražniku preda sto? Bralec, odločite!
Vse to zelo dobro dojemajo zagovorniki statusa quo in vendar bo
prej ali slej prišlo do konverzije in lastnina bo oškodovana, ker drugače
tudi biti ne more. Zakaj lastnino, pojmovano kot pravico, ki pa to ni. je
treba uničiti s pomočjo pravice; zakaj sila stvari, zakoni zavesti in fizična in matematična nujnost morajo nazadnje razbliniti to utvaro o naši
juridični sposobnosti.
Naj povzamem. Svoboda je absolutna pravica, ker je za človeka to,
kar je nepropustnost za snov. pogoj obstoja sine qua non: enakost je
absolutna pravica, ker brez enakosti ni družbe; varnost je absolutna pravica. kajti v očeh vsakega človeka sta njegovo življenje in svoboda prav
tako dragocena kot življenje in svoboda drugega; te tri pravice so absolutne. ni jih torej mogoče ne zmanjševati ne povečevati, zakaj v družbi
vsak njen član dobiva toliko, kolikor daje. svobodo za svobodo, enakost
za enakost, varnost za varnost, telo za telo. dušo za dušo, v življenju in
smrti.
Toda lastnina je po svoji etimološki razlagi in po pravoznanstvenih
opredelitvah pravica zunaj družbe; zakaj če bi bilo slehernikovo imetje
družbeno imetje, bi bili pogoji enaki za vse in očitno je. da bi bilo protislovno reči: lastnina je človekova pravica, da neomejeno razpolaga z
družbeno lastnino. Če smo se torej združili zaradi svobode, enakosti,
varnosti, pa se nikakor nismo zaradi lastnine: če je torej lastnina naravna pravica, pa ta naravna pravica nikakor ni družbena, temveč protidružbena. Lastnina in družba sta dve stvari, ki se nepremagljivo postavljata nasproti ena drugi: prav tako nemogoče je združiti dva lastnika kot
ista pola dveh magnetov. Družba mora propasti ali pa uničiti lastnino.
Če je lastnina absolutna, naravna, neodtujljiva in nezastarljiva pravica, zakaj so se ljudje vedno toliko ukvarjali z njenim izvorom? Ker je
tudi v tem ena značilnosti, ki jo določajo. Izvor naravne pravice, bog
pomagaj! Le kdo je kdaj spraševal po izvoru pravice do svobode, varno-

sti ali enakosti? Te pravice so kot mi: rodijo se. rastejo in umrejo z
nami. Res pa je z lastnino čisto drugače: že po zakonu obstaja lastnina
celo brez lastnika, kot lastnost brez subjekta:obstaja za človeško bitje,
ki še ni spočeto, in za osemdesetletnika, ki ga več ni. In vendar, kljub
tem čudovitim pooblastilom, ki se zanje zdi, da so večna in neskončna,
ni bilo nikoli mogoče reči, od kod prihaja lastnina; učenjaki se o tem še
kar prerekajo. Zdi se, da se strinjajo v eni točki: d a j e namreč obstoj
pravice do lastnine odvisen od avtentičnosti, verodostojnosti njenega
izvora. Toda prav zaradi tega soglasja jih je treba obsoditi: zakaj so pravico opredelili, preden so rešili vprašanje o njenem izvoru?
Nekateri ljudje nikakor nimajo radi, da se briše prah z domnevnih
pravnih temeljev pravice do lastnine in da se koplje po njeni mitski in
morda sramotni zgodovini; radi bi, da bi ostalo pri tem: lastnina je dejstvo, to je vedno bila in vedno bo. In tukaj nastopi učenjak Proudhon,
ki je v svoji Traite de droit d'usufruit začel prav s tem. d a j e vprašanje
izvora lastnine postavil v vrsto sholastičnih nesmislov. Morda bi se celo
uklonil tej želji, ki bi zanjo hotel verjeti, d a j o navdihuje hvalevredna
ljubezen do miru, če bi videl, da vsi meni podobni razpolagajo z zadostnim imetjem, toda . . . n e , . . . ne bi seji uklonil.
Načela, na katerih poskušajo utemeljiti pravico do lastnine, je mogoče zvesti na dve: prisvajanje in delo. Zaporedoma ju bom proučeval, z
vseh strani in v vseh podrobnostih, in bralca opozarjam, da bom iz njiju,
ne glede na to, na koga se bosta nanašali, zvlekel neizpodbiten dokaz,
da bi bila enakost nujni pogoj za lastnino, če naj bi bila le-ta pravična in
možna.

Četrto poglavje
O t e m , d a j e lastnina n e m o g o č a

Zadnji adut lastnikov, neovrgljivi dokaz, katerega neizpodbitnost jim
vliva zaupanje, je, da je enakost pogojev nemogoča. Enakost pogojev je
utvara, naduto kričijo: razdelite danes dobrine na enake dele — že jutri
bo ta enakost izginila.
Temu iztrošenemu ugovoru, ki ga vsepovsod neverjetno vztrajno
ponavljajo, nikoli ne pozabijo dodati naslednje zajedljive pripombe v
obliki Gloria Patri: Če bi bili vsi ljudje enaki, bi ne hotel nihče delati.
To staro pesem pojejo v več melodijah.
Če bi bili vsi ljudje gospodarji, nihče ne bi hotel ubogati.
Če ne bi bilo več bogatili, kdo bi zaposloval revne? . . .
In, če bi ne bilo več revnih, kdo bi pa delal za bogate? No. pa brez
obtožb, imamo boljše odgovore. . .
Če dokažem, daje lastnina sama nemogoča, d a j e prav lastnina protislovje. utopija, utvara in če to dokažem ne več z metafizičnimi in pravnimi razglabljanji, temveč z dokazi številk, enačb in računov, kako se
bo tedaj preplašil presenečeni lastnik? In vi, bralec, kaj vi mislite o
pobijanju teh argumentov z istimi?
Številke vladajo svetu, mundum regimt numeri: ta ugotovitev velja
tako za svet morale in politike kot za svet zvezd in molekul. Elementi
prava so isti kot elementi algebre: zakonodaja in vlada nista nič drugega
kot umetnost razvrščanja in uravnoteženja moči: vse pravoznanstvo je
zavezano pravilom aritmetike. To in naslednje poglavje bosta poskušala
položiti temelje temu neverjetnemu nauku. Tako se bo pred bralčevimi
očmi razkrila nova in neskončna pot: v številčnih razmerjih bomo začeli uvidevati sintetično enotnost filozofije in naravoslovnih znanosti, in
povsem očarani in navdušeni nad to globoko in vzvišeno preprostostjo
narave bomo skupaj z apostolom vzkliknili: ,.Da. Večni je vse ustvaril
s številkami, težo in mero." Razumeli bomo. da enakost pogojev ni
samo mogoča, ampak je sploh edino mogoča: da ta navidezna nemožnost. ki ji jo podtikajo, izhaja iz tega, da si jo mi vedno zamišljamo
bodisi v lastnini ali v skupnosti, v političnih oblikah, ki so tako v
nasprotju s človekovo naravo. In nazadnje bomo priznali, da se ta enakost uresničuje vsak dan, ne da bi mi to vedeli in celo prav tedaj, ko
trdimo, da je neuresničljiva. Priznali bomo, da se bliža trenutek, ko jo

bomo vzpostavili vsepovsod, ne da bi to nameravali in tudi ne hoteli: da
se v njej. z njo in prek nje izraža politični red. ki je v skladu z naravo in
resnico.
Ko smo govorili o slcpilih in trdoživosti strasti, smo bili dejali, da bi
človek, če bi mu bilo do tega. da zanika aritmetične resnice, že našel
način, da bi omajal njihovo samoprepričanost: t u j e zdaj priložnost, da
naredimo ta zanimiv preizkus. Lastnino napadam
pa ne več z njenimi
lastnimi aforizmi, temveč z izračunom. Lastniki naj se torej pripravijo,
da bodo preverili moje postopke: zakaj če se bo. v njihovo nesrečo,
pokazalo, da so točni, so izgubljeni.
Dokazovanje, da lastnina ni mogoča, končujem z dokazi, da je
nepravična. Zakaj:
kar je pravično, je tem prej koristno.
kar je koristno, je tem prej resnično.
kar je resnično, je tem prej mogoče.
Sledi torej, da vse. kar izhaja iz mogočega, izhaja iz resnice, koristnosti. pravičnosti. O pravičnosti neke stvari je mogoče vnaprej soditi glede
na njeno nemožnost: kar pomeni, da bi bila stvar, ki bi bila popolnoma
nemogoča, tudi popolnoma nepravična.
Šesta propozicija - Lastnina je nemogoča, ker je mati tiranije
Kaj je vlada? Vlada je javno gospodarstvo, najvišja uprava za delo in
dobrine vsega naroda.
Narod pa je kakor nekakšna velika družba, katere delničarji so vsi
prebivalci: vsak ima pravico odločanja v skupščini in če so delnice
enake, ima na voljo en glas. Toda v lastninskem sistemu so vložki, vloge
delničarjev skrajno neenaki: nekdo ima torej lahko pravico do stotine
glasov, drugi pa le do enega. Če denimo, razpolagam z dohodki v višini
enega milijona, se pravi, če sem lastnik imetja, vrednega 30 do 40 milijonov kapitala, in je to imetje samo po sebi tridesettisoči del nacionalnega kapitala, potem je jasno, da se iz mojega imetja oblikuje tridesettisoči del vlade, in če narod šteje 34 milijonov ljudi, potem veljam jaz
sam toliko kot 1133 navadnih delničarjev.
Zato ima gospod Arago čisto prav. ko zahteva volilno pravico za vse
pripadnike nacionalne lestvice, ker je vsak državljan udeležen vsaj z eno
nacionalno delnico, kar mu daje pravico do enega glasu: toda slavni
govornik je moral hkrati tudi zahtevati, da ima vsak volilec toliko glasov, kolikor ima delnic: takšno prakso vidimo v trgovinskih združenjih.
Kajti sicer bi to pomenilo zahtevati, da ima narod pravico razpolagati
z imetjem posameznikov, ne da bi se z njimi dogovoril; to pa je v nasprotju s pravico do lastnine. V lastninski deželi je enakost volilnih pravic
kršitev lastnine.

Toda če je suverenost mogoče in potrebno dati samo glede na lastnino vsakega posameznika, iz tega pač sledi, da so mali delničarji izročeni na milost in nemilost večjih, ki bodo lahko, kadarkoli se jim bo to
zahotelo, iz njih naredili svoje sužnje, jih poročali po svoji volji, jemali
njihove žene, iz njihovih sinov naredili evnuhe, prostituirali njihove
hčere, starčke metali morskim psom: in celo prisiljeni bodo to početi,
saj jim seveda ni ljubše, da bi se morali dodatno obdavčiti, da bi hranili
svoje služabnike. V takšnih razmerah je danes Velika Britanija: John
Buli, ki ga le malo zanimajo svoboda, enakost in dostojanstvo, raje hlapčttje in prosjači: kaj pa ti. dobričina Jaci]ues?
Lastnina je nezdružljiva s politično in državljansko enakostjo - lastnina je torej nemogoča.
Zgodovinski

komentar

1. Ko so državni stanovi leta 1798 z dekretom odredih, naj se tretji
stan podvoji, je bilo s tem storjeno veliko nasilje nad lastnino. Plemstvo
in duhovščina sta sama imela v lasti tri četrtine francoske zemlje: plemstvo in duhovščina sta morala tvoriti tri četrtine nacionalnega predstavništva. Podvojitev tretjega s t a n u j e bila pravična, so pravili, ker ljudstvo skoraj v celoti samo plačuje davke. To bi bil dober razlog, če bi
bilo šlo samo za izglasovanje davkov: toda govorilo seje o reformiranju
vlade in ustave: zato pa je bila podvojitev tretjega stanu zloraba in
napad na lastnino.
2. Če bi sedanji predstavniki radikalne opozicije prišli na oblast, bi
izvedli reformo, s katero bi vsak pripadnik nacionalne garde postal volilec. in vsak volilec bi bil lahko voljen: napad na lastnino.
Konvertirali bi rento - in to bi bil napad na lastnino.
Izdali bi. v splošnem interesu, zakone v zvezi z izvozom živine in pšenice - in to je napad na lastnino.
Spremenili bi davčno osnovo: napad na lastnino.
Brezplačno bi razširjali izobrazbo med ljudstvom: napad na lastnino.
Organizirali bi delo. oziroma delavcem bi zagotovili posel in jim
omogočili sotuleležbo v dobičku, to pa je ukinjanje lastnine. Ti isti radi kalci pa so zagrizeni zagovorniki lastnine, kar je radikalni dokaz, da nc
vedo. ne kaj hočejo in nc kaj počnejo.
3. Ker je lastnina veliki vzrok privilegijev in despotizma. je treba
spremeniti obrazec republikanske prisege. Namesto: Prisegam, da bom
mrzil kraljesrvo. mora odslej novi član ob sprejetju v tajno društvo izreči: Prisegam, da bom mrzil lastnino.

Deseta propozicija - Lastnina je nemogoča, ker je zanikanje enakosti
Razlaga te trditve bo povzetek prejšnjih.
1. Načelo gospodarskega prava je, da se proizvodi kupujejo samo s
proizvodi: ker je lastnino mogoče braniti samo kot proizvajalko koristnosti, ki pa ničesar ne proizvaja, je že s tem obsojena.
2. Zakon gospodarstva je, da se mora delo uravnotežiti s proizvodom: dejstvo p a j e . da z lastnino produkcija stane več. kot velja.
3. Drugi ekonomski zakon: kadar je kapital dan, se produkcija ne
meri več po velikosti kapitala, ampak po produkcijski sili: lastnina, ki
z ali te va, da je dohodek vedno v razmerju s kapitalom, ne upoštevaje
delo, ne priznava tega odnosa enakosti med posledico in vzrokom.
4. in 5. Kot sviloprejka tudi delavec dela vedno samo zase: lastnina,
ki zahteva dvojni produkt, pa delavca pleni in ubija, kadar ga ne dobi.
6. Narava je vsakemu človeku dala samo eno pamet, en duh, eno voljo; lastnina, k i j e enemu človeku podelila več volilnih pravic, predpostavlja, da ima človek več duš.
7. Sleherna potrošnja, ki ne reproducira koristi, je razdiralna; lastnina pa, če troši, varčuje ali kapitalizira, je proizvajalka nekoristnosti
vzrok jalovosti in smrti.
8. Vsaka zadostitev neke naravne pravice je enačba; z drugimi besedami. pravica do neke stvari je nujno izpolnjena s posedovanjem te stvari. In tako je ravnotežje med pravico do svobode in človekovo svobodo:
enačba; med pravico, da je človek oče in očetovstvom, je enačba; med
pravico do varnosti in socialnim varstvom je enačba. Toda med pravico
do dobička in dobivanjem tega dobička ni nikakršne enačbe; zakaj
dobivanje dobička daje pravico do novega dobička in ta do naslednjega
itn., brez konca. Ker ni lastnina nikoli usklajena s svojim ciljem, je pravica zoper naravo in pamet.
9. Lastnina ne obstaja sama po sebi: da bi nastala in delovala, potrebuje neki zunanji vzrok, ki je nasilje ali prevara. Drugače povedano:
lastnina nikakor ni enaka lastnini, je negacija, zabloda, NIC.

Peto poglavje
Psihološka utemeljitev ideje o pravičnem in n e p r a v i č n e m in
opredelitev načela vladanja in pravice

Drugi del
1. O vzrokih naših zmot: izvor lastnine
Preden opredelimo pravo obliko človeške družbe, moramo odgovoriti na naslednje vprašanje: kako se je lastnina vzpostavila glede na to, da
ni naše naravno stanje? Kako je v človeku zatajil družbeni nagon, ki je
tako močan pri živalih? Kako da človek, ki je rojen za družbo, še ni
združen?
Rekel sem, da se je človek združil na sestavljen način: tudi če ta
izraz ne bi bil čisto pravilen, bi prej ko slej obveljalo, da mi je služil za
opis prepletenosti nadarjenosti in sposobnosti. Toda le kdo ne vidi, da
te nadarjenosti in sposobnosti tudi same, zaradi svoje neskončne raznolikosti, postanejo vzroki za neskončno raznolikost volj in zato se neizogibno spremenijo tudi značaj, nagnjenja, značilnosti in, če smem tako
reči. oblika našega jaza: zato imamo prav tako na področju svobode kot
na ravni spoznanja, dojemanja* toliko tipov, kolikor je posameznikov;
kolikor ljudi - toliko čudi. njihovi okusi, narava in nagnjenja, spremenjena pod vplivom različnih idej, se gotovo ne morejo uskladiti. Človek
je po svoji naravi in nagonu predestiniran za družbo; njegova osebnost,
vselej spremenljiva in večoblična, se družbi upira.
V živalskih združbah opravljajo vsi posamezniki popolnoma iste
stvari: upravlja jih isti um, navdihuje jih ista volja. Živalska skupnost je
združba okroglih, kvadratnih, kockastih ali trikotnih atomov, ki pa so
vedno dovršeno enaki; njihova osebnost je enodušna, reklo bi se, da en
sam jaz obvladuje vse. Dela. ki jih opravljajo živali, same ali v družbi,
verno reproducirajo njihov značaj: kakor je roj čebel sestavljen iz posameznih čebel iste vrste in enake veljave, tako je tudi satovje sestavljeno
iz posamičnih celic, ki se stalno ponavljajo.
Toda človekov um, usposobljen hkrati za družbeno usodo in za
potrebe posameznega človeka, je popolnoma drugačne vrste. In prav
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zaradi tega je. kot razumljiva posledica, človekova volja tako izredno
drugačna. Pri čebelah je volja stalna in enoznačna, ker sledijo neomajnemu nagonu in ker je prav ta nagon tisto, kar je sreča, življenje in
sploh živalsko bitje: pri ljudeh pa je nadarjenost različna, razum neodločen in zato tudi volja mnogovrstna in nezanesljiva: človek išče družbo,
toda beži pred prisilo in enoličnostjo: je posnemovalec, vendar zaljubljen v svoje ideje in nor na svoje delo.
Če bi človek, kot čebela, že z rojstvom prinesel povsem izdelan
talent, popolna posebna znanja, prirojeno učenost, skratka vse tisto, kar
v resnici šele mora pridobiti, hkrati pa bi ne imel sposobnosti razmišljanja in presojanja, tedaj bi se družba organizirala čisto samodejno. Videli
bi človeka, ki oije zemljo, drugega, ki gradi hišo, tretjega, ki obdeluje
kovino, enega, ki izdeluje obleke in spet druge, ki skladiščijo proizvode
in skrbijo za razdelitev. Nihče ne bi spraševal po razlogih svojega dela.
ne bi se vznemirjal, če naredi preveč ali premalo glede na svojo dolžnost, vsakdo bi ubogal svoj razpored, prinašal svoje pridelke, prejemal
svojo plačo, počival ob določenih urah in vse to brez razmišljanja, brez
zavisti, brez pritoževanja čez tiste, ki delijo proizvode, ki pa tako in
tako nikoli ne bi storili nikomur krivice. Kralji bi upravljali in ne vladali,
zakaj vladati pomeni biti lastnik rejenosti, kot je govoril Bonaparte; ker
bi ne bilo treba ničesar naročati, ker bi bil vsak na svojem mestu, bi
bili kralji bolj zbirna središča kot pa centri oblasti in svetovanja. Obstajala bi utečena samohodna skupnost, ne bilo pa bi premišljene in svobodno sprejete družbe.
Toda - človek se pač uri z opazovanjem in izkušnjo. Razmišlja torej,
ker opazovati, poizkušati, pomeni razmišljati: presoja, ker ne more ne
presojati, in ko razmišlja, si dela utvare; in ko presoja, se moti. a misli,
da ima prav. vztraja pri svojem, zaverovan je vase, sebe ceni in druge
prezira. In zato se izloči, kajti večini bi se lahko podredil samo, če bi se
odrekel svoji volji in umu, se pravi, če bi zanikal samega sebe. kar je
nemogoče. In ta osamitev, ta premišljeni egoizem, ta mišljenjski individualizem - vse to traja, dokler se mu z opazovanjem izkustvenega ne
pokaže resnica.
Še zadnja primerjava naj ta dejstva dodatno izpostavi:
Če bi slepemu, toda usklajenemu in enotnemu nagonu čebeljega roja
nenadoma dodali razmišljanja in razsodnost, ta majhna združba ne bi
preživela. Predvsem bi čebele najprej vsekakor hotele preizkusiti kakšen
nov delovni postopek, na primer, da bi delale okrogle ali kvadratne sate.
Iznajdbe in odkritja - poskusi - bi se nadaljevali, dokler se v dolgi
praksi in s pomočjo učene geometrije ne bi pokazalo, d a j e šesterokotnik pač najbolj ustrezna oblika. Potem bi sledil upor: trotom bi rekli,
naj sami skrbijo zase, maticam naj delajo: med delavkami bi zavladala
nevoščljivost, izbruhnilo bi nesoglasje in nazadnje bi hotel vsak delati
po svoje in zase, čebele bi zapustile panje in poginile. Zlo bi se kot v

cvetju skrita kača priplazilo v medeno republiko - in sicer skozi tisto,
kar naj bi jo proslavilo, skozi razum in razsojanje.
Tako se moralno zlo, oziroma glede na vprašanje, ki nas tu zanima,
nered v družbi, čisto naravno pojasnjuje z našo sposobnostjo razmišljanja. Beda. zločini, upori in vojne so imeli skupno mater, neenakost
pogojev, ki je bila hči lastnine in se je rodila iz egoizma, ki g a j e spočelo
privatno mišljenje, ta neposredni potomec neomejene vladavine razuma.
Človek ni začel ne z zločinom in ne z divjaštvom, temveč z otroštvom,
neukostjo, neizkušenostjo. Obdarjen je z nagoni, ki se jim ne more upreti. toda je v položaju, da mora razmišljati: najprej razmišlja malo in razsoja slabo; potem pa se uči na napakah in njegove predstave se popravljajo in njegov um se izpopolnjuje. Ta človek je najprej divjak, ki vse
žrtvuje za bagatelo. potem pa se kesa in joče; to je Ezav, ki svoje pravice
prvorojenca zamenja za lečo in hoče pozneje preklicati kupčijo; to je
civilizirani delavec, ki ima začasno delo in nenehno terja povečanje
mezde, ker ne on ne njegov gospodar ne razumeta, da je mezda vedno
nezadostna, če ni enakosti. To je Nabot, ki umre, da bi rešil svojo dediščino; to je Katon. ki si je razparal trebuh, da ne bi postal suženj;
Sokrat, ki je branil svobodo mišljenja do usodnega konca; to je tretji
stan iz leta 1789, ki je zahteval svobodo; to bo kmalu ljudstvo, ki bo
terjalo enakost v produkcijskih sredstvih in mezdah.
Človek se je rodil kot družben, kar pomeni, da v vseh svojih razmerjih išče svobodo in pravičnost; toda ljubi neodvisnost in pohvalo: težko
hkrati zadovolji tako raznolike potrebe, in v tem je prvi razlog despotizma volje in prisvajanja, ki je njegova posledica. Po drugi strani pa ima
človek nenehno potrebo po menjavi svojih produktov; ker pa ni sposoben pretehtati vrednosti v raznih oblikah, jih ocenjuje kar na počez, približno, po svojih občutkih in željah; predaja se nezanesljivi in varljivi
igri. katere razultat je vedno obilje in siromaštvo. Tako izhaja največje
zlo za človeštvo iz njegove slabo izvajane družbenosti, iz pravice, ki je
nanjo tako ponosen in jo uporablja s tako obžalovanja vrednim neznanjem. Praktična uporaba pravice je znanost, katere spoznanja in izvajanje bodo prej ali slej opravila z družbenim neredom in nas poučila o
naših pravicah in dolžnostih.
To postopno in mučno vzgajanje našega nagona, to počasno in neopazno spreminjanje naših spontanih zaznav v premišljena spoznanja tega nikakor ni opaziti pri živalih, katerih nagon ostaja zavrt in se nikoli
ne razsvetli.
Po Fredericu Cuvieru. ki je pri živalih tako jasno razločil nagon od
inteligence, .,je nagon prvobitna in naravna sila, kot občutljivost, razdražljivost, dojemljivost. Volk in lisica, ki prepoznata pasti, v katere sta
padla in se jim izogibata, pes in konj, ki se naučita celo pomena naših
besed in ki nas ubogata, to počnejo zaradi inteligence (dojemanja, razumevanja). Pes, ki skrije ostanke svojega obeda, čebela, ki gradi svoj sat,

ptič. ki plete svoje gnezdo, to počnejo zaradi nagona. Nagoni so tudi v
človeku; dete, ki pride na svet, sesa iz posebnega nagona. Toda človek
skoraj vse počne zaradi inteligence in inteligenca mu nadomešča nagone. Pri živalih pa je narobe, nagon jim je bil dan kot nadomestilo za inteligenco." (Flourens. Resume analytique des observations de F. Cuvier.)
..Jasno predstavo o nagonu lahko dobimo le, če predpostavimo, da
imajo živali v svojem sensoriumu prirojene in stalne podobe in občutke,
ki jih določajo: delujejo kot čisto običajni in naključni občutki, ki so
splošno znani. Nenehno jih spremlja nekakšen sen ali vizija; in v vsem.
kar se nanaša na njihove nagone, jih lahko opazujemo kot mesečnike."
(F. Cuvier. Introduction au regne animal.)
Ker sta potemtakem nagon in razum skupna ljudem in živalim,
čeprav v različni meri - kaj je tisto, kar razločuje človeka'.' Po F. Cuvieru je to razmišljanje ali sposobnost, da s poglobitvijo vase intelektualno
obravnavamo naše lastno
spreminjanje.
V teh mislih ni prave jasnosti in potrebna je razlaga.
Ce priznamo živalim razum, jim je na katerikoli že ravni treba priznati tudi razmišljanje: zakaj prvi ne obstaja brez drugega in F. Cuvier je
to dokazal z vrsto primerov. Toda opomnimo naj, da učenjak-opazovalec opredeljuje vrsto razmišljanja, ki nas razločuje, kot
sposobnost
obravnavanja našega lastnega spreminjanja. No. in prav to se trudim
pojasniti, nadomeščajoč po najboljših močeh lakonski jezik naturnega
filozofa.
Pridobljena inteligenca živalim nikoli ne omogoči, da bi spremenile
početja, ki jih nagonsko opravljajo: dana jim je sploh samo zato, da bi
znale opraviti z nepredvidenimi primeri, ki bi utegnili motiti ta utečena
početja. Pri človeku pa se. narobe, nagonska dejanja nenehno spreminjajo v premišljena. In tako je človek nagonsko družben, in vsak dan to
znova postane zaradi razmišljanja in izbiranja: v začetku je ustvaril
svojo nagonsko besedo 1 , bil je pesnik po navdihu: dandanašnji pa je iz

Vprašanje izvora govora je rešeno z razlikovanjem, ki ga je F. Cuvier opravil
med instinktom in inteligenco. Govor nikakor ni premišljena, samovoljna ali
dogovorjena iznajdba; ne pride nam od boga ne z r a z o d e t j e m ne s s p o r o č i l o m :
govor je nagonska ali nepremišljena človekova stvaritev, kot je sat instinktivna
in nepremišljena stvaritev čebele. V t e m smislu je m o g o č e reči. da govor ni
človekovo delo. ker ni delo njegovega r a z u m a ; tudi m e h a n i z e m jezikov se zdi
toliko bolj o b č u d o v a n j a vreden in toliko popolnejši, kolikor je v njem m a n j
sodeloval razum. To je ena najbolj zanimivih, nenavadnih ugotovitev filologije.
Gl. med drugim latinsko d o k t o r s k o disertacijo I .-G. Bergmanna. Strasbourgh
1839. kjer učeni avtor p o j a s n j u j e , kako se f o n e t i č n i z a m e t e k s p o č n e v o b č u t j u ; k a k o se jezik razvija v treh zaporednih o b d o b j i h ; zakaj človek, o b d a r j e n že
o b rojstvu z nagonsko s p o s o b n o s t j o , da ustvarja svoj jezik, izgublja to svojo
lastnost toliko bolj. kolikor bolj se razvija njegov r a z u m ; k a k o je, navsezadnje,
p r o u č e v a n j e jezikov prava naravna zgodovina, z n a n o s t . Francija ima danes več
prvovrstnih filologov redkega daru in pronicljive m o d r o s t i : skromni u č e n j a k i .

slovnice naredil znanost in iz pesnjenja umetnost; veruje v boga in v
prihodnje življenje po nekem spontanem dojemanju, ki si ga usojam
imenovati nagonsko: in to dojemanje izraža izjemoma v grozljivih, nenavadnih. ljubkih, utesnili ali grozečih oblikah; vsa ta verovanja, iz katerih
se je norčevalo lahkomiselno bogokletno devetnajsto stoletje, so govorice religioznih čustev; človek si bo nekega dne pojasnil, kaj je bog, ki ga
išče njegova misel, kaj lahko pričakuje od tega drugega sveta, h kateremu teži njegova duša.
Vse, kar človek opravi nagonsko, je zanj brez veljave in celo prezira
vredno; če pa tak proizvod občuduje, tedaj ga ne občuduje kot svoje
delo, temveč kot delo narave: od tod pozaba, ki prekriva imena prvih
izumiteljev; od tod naša ravnodušnost do religije in smešnost, ki jo
vidimo v njenih obredih. Človek ceni samo proizvode razuma in razmišljanja. Najbolj uspešna nagonska dela so zanj le posrečeni domisleki;
odkritje, skoraj bi rekel stvaritev, imenuje dela razuma. Nagon proizvaja
strasti in zanos; razum proizvaja zločin in vrline.
Da bi človek razvil svoj razum, ne uporablja samo lastnega opazovanja, temveč tudi izkušnje in opazovanja drugih; zapisuje izkušnje, ohranja letopise, tako se dogaja napredek v razumevanju pri ljudeh in vrsti.
Pri živalih se spoznanja ne prenašajo; spomini vsake posamične umrejo z
Ne bi bilo torej dovolj, če bi rekli, d a j e to, kar nas loči od živali,
razmišljanje, če s tem ne bi mislili na stalno težnjo našega nagona, da bi
postal razum. Dokler je človek podvržen nagonu, se ne zaveda tega, kar
počne - če bi ga vodil samo nagon, se ne bi nikoli zmotil, zanj ne bi
bilo ne zmote, ne zla, ne nereda. Toda Stvarnik nas je obdaril z razumom in razmišljanjem zato, da bi naši nagoni postali razum; ker pa sta
to razmišljanje in njegova posledica — spoznanje - na različnih stopnjah, se dogaja, da v začetku razmišljanje bolj moti kot vodi nagon;
in zato se dogaja tudi, da zaradi naše sposobnosti mišljenja delujemo v
nasprotju z našo naravo in našim ciljem; da povzročimo zlo, če se zmotimo, in zato trpimo, dokler nas nagon ne pripelje do dobrega in dokler
razmišljanje, ki nas potaplja v zlo, ne bo zamenjala znanost o dobrem in
zlu, ki nam omogoča, da zanesljivo najdemo eno in se izognemo drugemu.
Tako je zlo, oziroma zmota in njene posledice, prvorojenec in križanja dveh nasprotnih sposobnosti: nagona in razmišljanja; dobro ali resnica mora biti njun drugi in neizogibni plod. Če nadaljujemo s prispodobo: zlo je plod incesta med dvema nasprotnima silama; dobro bo prej ali
slej zakonski otrok njune svete in skrivnostne zveze.

ki gradijo znanost, da javnost za t o skoraj ne ve. Njihova predanost študiju, ki
je s r a m o t n o prezrta, se torej izogiba hvalam prav tako s k r b n o , kot jih drugi
iščejo.

Lastnina, ki je nastala iz sposobnosti presojanja, se s primerjavami
krepi. Toda kakor sta razmišljanje in presojanje poznejši sposobnosti
kot spontanost, kot je opazovanje poznejše kot občutenje, izkušnja
poznejša kot nagon, tako je tudi lastnina nastala pozneje kot skupnost.
Skupnost ali preprosta združba je nujni cilj, prvobitni izvor družbenosti,
spontano nagnjenje, s katerim se skupnost izraža in izpostavlja: to je za
človeka prva stopnja civilizacije. V tem stanju družbe, ki s o j o pravni
strokovnjaki imenovali negativna skupnost, se človek približuje človeku, z njim deli plodove zemlje, mleko in meso živali; in postopoma se ta
dmžba iz negativne, kakršna je. ker človek ničesar ne proizvaja, spreminja v pozitivno: poslej jo poganja razvoj dela in industrije. Toda prav
tedaj se zgodi, da samostojnost misli in strašna sposobnost presojati o
tem, kaj je dobro in kaj slabo, poučita človeka o tem, da je skupnost
prva vrsta suženjstva — če je enakost nujni pogoj družbe.
Če bi vse to povzel s heglovskim obrazcem, bi dejal:
Skupnost, prvi način, prva opredelitev družbenosti je prvi izraz družbenega razvoja ali teza; lastnina, protislovni izraz skupnosti je drugi
izraz ali antiteza; odkriti je treba še tretji izraz, sintezo in imeli bomo
iskano rešitev. Toda: ta teza nujno izhaja iz popravka, ki ga antiteza
opravi na tezi; z nadaljnjim proučevanjem njihovih značilnosti je treba
torej iz njih izgnati tisto, kar je sovražno družbenosti; kadar se bosta
oba dela združila, bosta tvorila pravo obliko človečanskega združevanja.

2. Značilnosti skupnosti in lastnine
1. Ne smemo prikrivati, da si nihče ni zamislil drugačne možne oblike družbe, kot je lastnina ali skupnost: ta zabloda, ki jo je treba na veke
vekov obžalovati, je celo življenje lastnine. Neprijetnosti skupnosti so
tako očitne, da njeni kritiki niso nikoli potrebovali veliko besed, da bi
jo ljudem priskutili. Nepopravljivost njenih krivic, nasilje, ki ga izvaja
tako nad naklonjenostjo kot nad odpori, železni jarem, ki ga vsili volji,
in moralno mučenje, v katero tira zavest, mlačnost. ki vanjo potiska
družbo in, da ne bomo ničesar izpustih, blažena in neumna enoznačnost, v katero vklepa svobodno, dejavno, razumno in nepodrejeno človekovo osebnost - vse to je razbesnelo obči zdrav razum in nepreklicno
obsodilo skupnost.
Avtoritete in zgledi, ki jih navajajo v njeno korist, se obrnejo proti
njej: Platonova komunistična republika predpostavlja suženjstvo:
Likurgovi so služili hiloti, ki so imeli nalogo, vse proizvajati za gospodarje. da so se le-ti lahko predajali izključno telovadbi in vojnam. Tako
je j.-J. Rousseau, zamenjujoč skupnost in enakost, nekje zapisal, da si
brez suženjstva ne more zamisliti, da bi bila mogoča enakost pogojev.
Skupnosti prvotne Cerkve se niso mogle obdržati do konca prvega stole-

tja in so kmalu degenerirale v samostanstvo. V jezuitskih samostanih v
Paragvaju so vsi popotniki opažali, da je položaj črncev tako beden kot
položaj sužnjev; in dejstvo je. da so se morali dobri očetje obdati z
obzidji in okopi, da bi preprečili beg svojim novincem. Babuvisti, ki jih
je vodil bolj pretirani gnus do lastnine kot pa jasno opredeljeno verovanje. so propadli zaradi pretiranosti svojih pravil; Saint-Simonovi učenci,
ki so sprejeli hkrati skupnost in neenakost, so minili kot maškare. Največja nevarnost, ki ji je družba danes izpostavljena, je, da še enkrat nasede na to čer.
Čudna stvar! sistematična skupnost, preudarna negacija lastnine je
zamišljena prav pod neposrednim vplivom lastninskih predsodkov: in
prav lastnina je v temelju vseh komunističnih teorij.
Res je, da člani določene skupnosti nimajo ničesar v svoji posesti:
toda skupnost je lastnik, in sicer na samo lastnik dobrin, temveč tudi
ljudi in volja. In prav po načelu absolutne lastnine postaja v skupnosti
delo, ki naj bi bilo za človeka le pogoj, ki ga postavlja narava, ukaz drugega človeka in že zato ga sovraži; pasivna pokorščina, ki nikakor ni v
skladu z razmišljajočo voljo, je strogo zapovedana; spoštovanje predpisov, ki so vedno pomanjkljivi, pa če jih je izdelala še tako modra glava,
ne dopušča nikakršnega odstopanja; življenje, nadarjenost, vse človekove sposobnosti so last države, ki jih lahko, v splošno korist, uporablja po
svoji všeči: privatna društva so zato strogo prepovedana - kljub vsej
naklonjenosti ali nenaklonjenosti do talentov in nravi, kajti če bi jih
dopuščali, bi to pomenilo, da se majhne skupnosti vrivajo v velike in z
njimi tudi lastnina; močnejši morajo opravljati naloge šibkejših, čeprav
bi to moralo biti dejanje dobrodelnosti in ne obveznost, nasvet in ne
predpis; marljivi bi morali opravljati naloge lenih, čeprav bi bilo to
nepravično: umni pa naloge neumnih, čeprav bi bilo to absurdno: človek bi. skratka, odvrgel svoj jaz, svojo spontanost, svoj genij in svoje
čustvovanje in bi se moral ponižno izničiti pred veličastnostjo in neupogljivostjo skupnosti.
Skupnost je neenakost, toda v obratnem smislu kot lastnina.
Lastnina je izkoriščanje šibkega po močnem; skupnost je izkoriščanje močnega po šibkem. V lastnini izhaja neenakost pogojev iz moči.
pod kakršnimkoli imenom se le-ta pojavlja: fizična in intelektualna
moč, moč dogodkov, naključij, usode; moč pridobljenega imetja itn.
V skupnosti izhaja neenakost iz povprečnosti nadarjenosti in dela. ki
je čaščena prav tako kot moč. Zaradi tega nepravičnega izenačevanja se
zavest upre in dolžnost vznevolji; kajti če je lahko naloga močnejšega,
da pomaga šibkemu, bi to raje počel iz velikodušnosti; nikoli ne bo prenesel primerjav. Naj bosta enaka po delovnih pogojih in plačilu, toda
nikoli naj medsebojno sumničenje o neizpolnjevanju nalog ne razplamti
njune ljubosumnosti.

Skupnost je jarem in hlapčevstvo. Človek se rade volje podredi zakonu dolžnosti, rad služi domovini, pomaga prijateljem: toda delati hoče.
ker mu je všeč, kolikor mu je všeč in kadar mu je všeč; hoče razpolagati
s svojim časom, pokoriti seje pripravljen samo nujnostim, izbirati hoče
svoje prijatelje, svojo zabavo in red; pomagati hoče po svoji presoji in ne
na zapoved. Žrtvovati seje pripravljen iz samoljubja in ne iz hlapčevske
dolžnosti. Skupnost je po svojem bistvu nasprotna svobodnemu uveljavljanju naših sposobnosti, našim najbolj žlahtnim nagibom, našim najbolj
intimnim čustvom: vse, kar bi si lahko izmislili, da bi ju spravili, bi se
končalo kvečjemu s tem, da bi se stvari spremenile, ime pa bi se ohranilo. Če torej zares h o č e m o priti do resnice, se moramo izogibati besednih prerekanj.
In tako skupnost krši neodvisnost zavesti in enakosti: zavest krši s
tem. da zatira spontanost duha in srca. svobodno odločanje v delovanju
in mišljenju; enakost pa ruši s tem. da z enakim udobjem nagrajuje marljivost in lenobo, nadarjenost in neumnost, celo zlo in krepost. Sicer pa.
če lastnina ni mogoča zaradi tekmovanja v prisvajanju, pa bo kmalu
nemogoča tudi skupnost, in sicer zaradi tekmovanja v nedelu.
2. Lastnina s svoje strani tudi krši enakost, in sicer s pravico do razlik in do dobička, z despotizmom pa krši svobodno voljo. Ker smo prvo
posledico lastnine dovolj natančno obravnavali v treh prejšnjih poglavjih, se bom tukaj zadovoljil s tem, da bom še z zadnjo primerjavo dokazal popolno istost lastnine in tatvine.
Tat se po latinsko reče fur in latro; prva beseda prihaja iz grške phor,
phero. latinski fero, odnašam; druga beseda izhaja iz lathrod. biti razbojnik, kar je bilo prvotno lethd, v latinščini lateo, skrivam se. Grki
imajo še besedo kleptes, iz kleptd, ugrabljam, ki ima v korenu iste soglasnike kot beseda kaluptd, skrivam, prikrivam. Po teh etimologijah je
predstava o tatu predstava o človeku, ki na kakršen koli način skriva,
odnaša, odtuji nekaj, kar mu ne pripada.
Hebrejci so isto misel izražali z besedo gannab, kradljivec, iz glagola
ganab, kar pomeni dati na stran, utajiti: lo thi-gnob (Deset
zapovedi.
osma zapoved): ne kradi. ne dajaj na stran, ne utaji ničesar za sebe. To
je dejanje človeka, ki ob vstopu v določeno družbo obljubi, da bo vanjo
dal vse, kar ima, pa na skrivaj le še kaj obdrži zase. kot je storil znameniti krščanski prerok Ananij.
Etimologija naše besede voler je še značilnejša. Voler ali faire le vol
iz latinskega vola, dlan, pomeni „dobiti vse poteze v igri h o m b r e " ; tako,
da je tat neke vrste dobrotnik, ki vse vzame in ima levji delež. Verjetno
je izvor te besede krasti (voler) v žargonu tatov, od koder je prišel v
pogovorni jezik in potem celo v slog zakonov.
Tatvino je mogoče opraviti s stotinami sredstev in na tisoč načinov:
zakonodajalci so jih zelo vešče razporedih in razvrstili glede na stopnjo

surovosti dejanja ali vrednosti ukradenega, tako da so krajo v nekaterih
primerih cenili, v drugih pa kaznovali.
Krasti je mogoče: 1. z umorom na javni cesti. 2. sam ali v tolpi. 3. z vlomom ali vdorom v hišo (skozi okno ali čez ograjo). 4. z odvzemom, 5. z
navideznim stečajem. 6. s ponaredbami v privatnem in državnem knjigovodstvu. 7. s ponarejanjem denarja.
Ta zvrst zajema vse tatove, ki opravljajo svoj posel samo z uporabo
moči in z odkrito prevaro: to so razbojniki, rokovnjači, gusarji, zlikovci
na kopnem in morju. Nekdanji junaki so bili ponosni na to. da so nosili
takšne nazive in svoj posel so šteli za prav toliko plemenit, kolikor
donosen. Nemrod, Tezej, Jazon in njegovi Argonavti; Jeftej. David.
Kakus, Romulus. Klodvik in vsi njegovi merovinški potomci: Guiscard
Robert, Tancrede de Hauteville, Boheniond in večina normanskih
vitezov so bili rokovnjači in tatovi. Herojska narava tatu se izraža v
naslednjih Horacijevih verzih, ki govore o Ahilu:
Jura ueget sibi nata, nihil nom arroget

armis1

in v besedah iz Jakobovega testamenta (Geneza, pogl. 48), ki ga Židje
pripisujejo Davidu, kristjani pa svojemu Kristusu: Manum ejus contra
omnes\ njegova roka krade ah njegova roka proti vsem. Tatu. ki so ga
naši predniki slavili kot oboroženega junaka, dandanašnji preganjajo na
življenje in smrt; njegovo početje, po določilih Zakonika, zasluži telesno kazen ali sramotenje. zasluži vse od zapora do grmade. Kaj žalosten
prevrat v mišljenju na tem našem svetu!
Krade se: 8. z goljufanjem, 9. s prevaro. 10. z zlorabo zaupanja, 11. z
igrami na srečo in loterijo.
To drugo zvrst so Likurgovi zakoni spodbujali z namenom, da bi
izostrili um, duha in iznajdljivost mladih ljudi; tej vrsti pripadajo Odiseji. Soloni, Sinoni, stari in moderni Židje od Jakoba do Deutza; Cigani,
Arabci in vsa primitivna ljudstva. Za Ludvika XIII. in za Ludvika XIV.
varati v igri ne pomeni izgubiti čast; to je bilo v določenem smislu
sestavni del pravil igre in mnogo poštenih ljudi je čisto brez predsodkov
s spretno prevaro popravljalo stranpoti svoje usode. Še danes velja v
trgovanju na drobno in veliko med kmeti po vseh deželah za posebno
cenjeno lastnost, če kdo zna skleniti dobro kupčijo, kar pomeni: okrog
prinesti, prevarati svojega partnerja: to je do take mere cenjena sposobnost, da se celo prevarani ne jezi na prevaranta. Znano je, kako s e j e
naša vlada težko odločila za ukinitev loterije; čutila je, d a j e lastnini

. . . Moja pravica sta moje kopje in ščit. - General Brossard je govoril kot Ahil:
..Z mojim k o p j e m in š č i t o m d o b i m vino. zlato in ž e n s k e . "

zaboden no/, v srce. Prevaranti, žeparji in drugi zlikovci uporabljajo
predvsem spretnost rok. iskrivost duha. vešče leporečje in veliko plodnost svojih domislic: včasih nastavijo vabo pohlepnosti: kazenski zakonik. ki daje veliko prednost razumu pred močjo mišic, je menil, da mora
iz štirih prej naštetih vrst narediti novo kategorijo, v kateri se prekrški
kaznujejo samo s popravnimi in ne s sramotilnimi kaznimi. Pa naj zdaj
kdo obtoži zakon, da je materialističen in ateističen.
Krade se: 12. z oderuštvom.
Ta zvrst, ki je tako osovražena, odkar poznamo Evangelij in so zanjo
veljale najstrožje kazni, pomeni prehod med prepovedanimi in dopuščenimi tatvinami. Zaradi svoje dvoumne narave je izzvala vrsto protislovij
v zakonih in morali, ki jih karseda spretno izrabljajo sodniki, denarniki
in trgovci. In tako je oderuh, ki posoja na hipoteko po 10. 12. 1? odstotkov. kaznovan /. velikansko globo, če ga ujamejo: bankir, ki dobiva
iste obresti, čeprav resda ne iz naslova posojila, temveč iz tečaja in diskonta oziroma prodaje, pa je zaščiten s kraljevskimi privilegiji. Toda
razlika med bančnikom in oderuhom je zgolj nominalna: kot oderuh, ki
posoja na neko premičnino ali nepremičnino, tako tudi bankir posoja
na vrednostni papir: kot oderuh tudi on vnaprej jemlje svoje obresti,
kot oderuh tudi on postavi svoje pogoje za primer, če izposojevalec ne
bi mogel vrniti dolga, kar je ravno okoliščina, zaradi katere je izposojevalec in ne prodajalec denarja. Toda bankir posoja kratkoročno, medtem ko lahko izposoja pri posojilničarju traja leto. dve ah več; razlika
v trajanju posojila in nekaj razlik v besedilu pa seveda ne spreminjata
narave pogodbe. Kar zadeva kapitaliste, ki vlagajo svoj kapital bodisi v
korist države, bodisi v trgovino s 3. 4 ali 5 odstotki, ki torej dobivajo
nekoliko nižje posojilne obresti kot bankirji in posojilničarji
ti pa so
cvet družbe, smetana poštenjakov. Zmernost v kraji je edina vrlina. 2

:

Pregled a u u i j t n . ki obravnavajo o d e r u š i v o . ali kot
evfemistično
pravijo
nekateri. ..izposojo na o b r e s t i " , bi bil zelo zanimiv in koristen. Teologi so se
vedno borili zoper posojilništvo: ker pa so prav tako vedno šteli z a k u p zemlje
ali najemnino za z a k o n i t o , so se izgubili v labirintu podrobnosti m inacie m
n a z a d n j e niso več vedeli, kaj naj pravzaprav mislijo o posojilništvu. Cerkev, ta
učiteljica morale, tako ponosna in tako občutljiva na čistost svojega n a u k a , je
ostala v večni nevednosti slede prave narave lastnine in izposojanja: izjave njenih predstavnikov, ki jih je celo objavila, so vsega obžalovanja vredna zbirka
zmot. N o n p o t e š i
m u t u m . je dejal Benedikt XIV., 1 o c a t i o n i
u M o p a e t o e o m p a r a r i . ..Ustanovitev rente je prav tako daleč od
o d e r u š t v a . " je dejal Bossuet. ..kot nebo od z e m l j e . " Kako je na podlagi takšnih
idej moizoče obsoditi obrestna posojila? Sploh pa, kako opravičiti Evangelij,
ki f o r m a l n o prepoveduje oderušivo? In tako trpijo teologi silne m u k e . Ker ne
m o r e j o , da ne bi uvideli o č i t n i h d o k a z o v , ki po pravici i z e n a č u j e j o obresti na
posojila z najemnino, si ne u p a j o obsoditi obrestnih posojil in lahko rečejo sam o . da oderuštvo nekaj že mora biti. ker ga Evangelij prepoveduje. Kaj je
p o t e m t a k e m oderuštvo? Ničesar bolj zabavnega ni, kot videti te g o s p o d e ,
u č i t e l j e
n a r o d a , kako oklevajo med avtoriteto Evangelija, ki. pravi-

Krade se: 13. z ustanovitvijo rente, zakupnine na rento, najemnino
od stanovanja in dajanjem v zakup.
Avtor Pisem podcžchmom*
je močno zabaval poštene kristjane /.
jezuitom Escobarjem in pogodbo mohatra: ..Pogodba mohatra je." pravi
Escobar, ..pogodba, s katero je nekdo kupil blago drago in na kredit in
ga še isti hip prodal isti osebi za gotovino in dražje." Escobar je našel
razloge, ki so opravičili to vrsto odcruštva. Pascal in vsi janzenisti so se
norčevali iz njega. Toda kaj bi bili rekli satirik Pascal, učeni Nicole in
nepremagljivi Arnauld, če bi jim oče Antonio Escobar iz Valladolida
predložil ta dokaz: pogodba o zakupu je pogodba, s katero je mogoče
kupiti nepremičnino, drago in na kredit, da bi jo čez nekaj časa prodali
isti osebi, toda bolje:zaradi poenostavitve postopka bi se kupec zadovoljil s plačilom razlike med prvo in drugo prodajo. Če boste zanikali, da
sta zakupni dogovor in Mohatra isto. vas bom takoj zmedel; če pa priznate, da sta enaka, priznate tudi točnost mojega nauka: sicer boste
hkrati podpisali ukinitev rente in zakup zemlje.
Ob tem groznem jezuitskem dokazu bi gospodar Montalte bil plat
zvona in to bi bilo opozorilo, da je družba v nevarnosti, da jo jezuiti
spodkopavajo prav v temeljih.
Krade se: 14. s trgovino, kadar trgovčev dobiček presega zakonito
plačilo njegovega dela.
Definicija trgovine je znana: je veščina, da za tri franke kupite, kar je
vredno 6, in da prodate za šest. kar je vredno 3. Med tako opredeljeno
trgovino in krajo na ameriški način je ves razloček samo v razmerju med
zamenjanimi stvarmi, skratka v količini dobička.
Krade se: 15. z dobičkom od svojega proizvoda, če se sprejme sinekuro za visoko plačo . . .

*

V izvir.: Provinciales (op. prev.l.
jo. ž e
ni g o v o r i l
k a r t j a v d a n , in med a v t o r i t e t o e k o n o m s k i h
dokazov: ničesar ni. po mojem m n e n j u , kar bi bolj povečalo slavo 1 vanadiju,
kot ta stara nezvestoba d o m n e v n i h doktorjev. Saumaise je obrestna posojila
izenačil z d o b i č k o m od n a j e m n i n e
toda to t e z o s o z a v r n i l i Cirotius. P u t e n d o r f , IHiiiamat|Ui. \ \ o l t . lleineccius: še bolj zanimivo pa je seveda
t o . da je Saumaise p r i / n a I s v o j o n a p a k o . N a m e s t o , da bi iz tega
Saumaisovega izenačevanja obrestnih posojil z d o b i č k o m od najemnine sklepali. da je vsak d o b i č e k nezakonit in da od tod pelje pot samo k dokazovanju
evangeljske enakosti, so naredili p o p o l n o m a nasproten sklep: kei sta zakup
zemlje in najemnina po splošnem priznavanju dopuščeni, če se le priznane
obresti na denar ne razlikujejo od njiju, ni več ničesar, kar bi se lahko imenovalo oderuštvo in zato je zapoved Jezusa Kristusa i l u z i j a , je n i č : to
pa je bogokletna trditev. Če bi se ta razprava pojavila v Bossuctovem času. bi
bil ta veliki teolog s Svetim pismom, apostoli, tradicijo, koncili in papeži d o k a / a 1 . da je lastnina božja pravica, medtem ko je posoja hudičeva iznajdba: t o d a : h e r e t i č n o delo bi bilo zažgano, avtor pa vržen v j e č o .

Kmet, ki proda potrošniku svojo pšenico in v trenutku tehtanja seže
v vrečo in zajame pest - krade; profesor, katerega lekcije plačuje država
in jih s posredovanjem knjigarne še enkrat proda publiki - krade: sinekurist, ki v zameno za svojo puhlost prejema zajeten produkt - krade;
uradnik, delavec, kakršenkoli, ki proizvaja za enega in se da plačevati za
4, za 100, za 1000 - krade; založnik te knjige in jaz, ki sem njen avtor,
kradeva, ker jo je treba plačati dvakrat toliko, kot je vredna.
Skratka:
Pravičnost je ob koncu negativne skupnosti, ki s o j o nekdanji pesniki
imenovali ,,zlati čas", začela postajati pravica moči. V družbi, ki išče
svojo organiziranost, izzove neenakost sposobnosti idejo o zaslugah;
enakost zahteva, da bi razporedili ne samo spoštovanje, temveč tudi
materialne dobrine po osebnih zaslugah; in ker je prva in skoraj edina
priznana zasluga fizična moč, je najmočnejši, aristos, ki je že s tem najbolj zaslužen, najboljši; aristos ima pravico do najboljšega kosa; in če
mu kdo to pravico odreče, se je čisto samoumevno pač polasti. Od tu
pa do prisvojitve pravice lastništva nad vsemi stvarmi je zgolj še korak.
Takšno je bilo junaško pravo, vsaj pri Grkih in Rimljanih, vse do zadnjih dni njihovih republik. Platon v Gorgias uvede človeka z imenom
Kalikles. ki z mnogo duha zagovarja pravico močnega in ga Sokrat,
zagovornik enakosti, resno zavrača. Pripovedujejo o velikem Pompeju,
da je zlahka zardeval, pa mu je vseeno nekega dne ušlo: Seveda spoštujem zakon, če imam orožje v rokah! Ta črta riše človeka, v katerem se
bijeta moralno čustvo in ambicija in ki poskuša opravičiti svojo nasilnost z izrekom o junaku in rokovnjaču. Iz pravice moči je izšlo izkoriščanje človeka po človeku, ali drugače rečeno, suženjstvo; oderuštvo
ali davki, ki jih je zmagovalec terjal od poraženca in vse številne oblike
dajatev - darov, najemnin, zakupnin, taks itn., itn., skratka lastnina.
Pravici m o č i j e nasledila pravica zvijače, zvitosti, drug izraz pravičnosti; pravica, ki so jo junaki sovražili, ker v njej niso ravno blesteli in so
preveč izgubili. Še vedno gre za moč, toda preneseno iz vrste telesnih
sposobnosti v vrsto psihičnih. Spretnost prevarati sovražnika s premetenimi. lokavimi domisleki, je bila nagrajena: močnim gre vedno slava.
V tistih časih sta bila spoštovanje besede in zvestoba prisegi dobesedni
obveznosti, bolj kot logični: uti lingua mancupassit, it a ju s esto, kot je
jezik govoril, takšna bodi pravica, pravi zakon. Zvijača, ali bolje, zahrbtnost je bila vsa politika davnega Rima. Med drugimi primeri navaja Vico
tega, ki ga pozna tudi Montesquieu: Rimljani so zagotovili Kartažanom,
da bodo ohranili njihove dobrine in njihovo mesto*, za kar so uporabili
besedo eivitas. se pravi družbo, državo; Kartažani pa so. nasprotno.

*

V izvir.: vilic (op. prev.).
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razumeli mesto v materialnem pomenu, urbs. in so se lotili dviganja
svojih zidov - Rimljani so jih obdolžili, sledeč junaškemu pravu, zaradi
kršitve dogovora in niso mislili, da se gredo nepravično vojno, če so
sovražnika presenetili z dvoumnostjo.
Iz pravice zvijačnosti so izšle blaginje industrije, trgovine in banke:
trgovske sleparije, varanja, ki so pokrita z lepim imenom talenta in genija in ki naj bi veljala za najvišjo stopnjo zvitosti in goljufije; končno, vse
vrste družbenih neenakosti.
V tatvini, kakor jo prepovedujejo zakoni, sta moč in zvijača uporabljeni samostojno in odkrito; v pooblaščeni tatvini se preoblečeta v proizvodno koristnost, ki jo uporabljata kot pripomoček za oropanje svoje
žrtve.
Neposredna uporaba nasilja in zvijačnosti je bila zgodaj in soglasno
zavrnjena; nobenemu ljudstvu še ni uspelo, da bi se rešil tatvin, povezanih z nadarjenostjo, delom in posedovanjem. Od tod izhajajo vse nezanesljivosti kazuistike in nešteta protislovja pravoznanstva.
Pravica moči in zvijačnega uma. ki s o j u slavili rapsodi v epih oIliadi
in Odiseji, navdihuje vse grško pravosodje in je s svojim duhom prepojila
tudi rimske zakone, od koder so prešli v naše navade in zakonike.
Krščanstvo ni ničesar spremenilo; ni treba, da za to obsojamo evangelij,
ki ga duhovniki, tako slabo poučeni v pravnih zadevali, niso zmogli
nikoli ne razložiti ne razumeti. Nevednost koncilov in papeževo vsem.
kar zadeva moralo, je bila enaka neukosti foruma in pretorjev: in to globoko nepoznavanje prava, pravice, družbe ubija cerkev in za vse večne
čase onečašča njen nauk. Nezvestoba rimske cerkve in drugih krščanskih cerkva je očitna: vse so zanemarile zapoved Jezusa Kristusa; vse so
grešile v morali in nauku; vse so krive za napačne, nesmiselne zapovedi,
polne neenakopravnosti in umorov. Naj prosi za oproščenje boga in
ljudi
ta cerkev, ki se je imenovala nezmotljivo in ki je korumpirala
svojo moralo: naj se njene reformirane sestre ponižajo . . . in ljudstvo,
razočarano, toda verno in velikodušno, bo že uredilo. 3

-

..Oznanjam evangelij, živini od evangelija." je govoril a p o s t o l , o p o z a r j a j o č
t a k o . da živi od svojega dela: katoliški kler je raje živel od lastnine. Boji srednjeveških skupnosti z opati in škofi velikih posestev in gospostev so slavni:
prav t a k o slavne so n e n a d n e pape.ške ekskomunikacije zaradi prepovedi cerkvenih posestev. Še dandanes uradni cerkveni galski organi z a t r j u j e j o , da vzdrževanje klora ni mezda, t e m v e č o d š k o d n i n a za d o b r i n e , katerih lastnik je bil nekoč
in mu jih je tretji stan leta 1789 odvzel. Kler raje dolguje svoje u d o b j e posesti
kot delu. Eden največjih vzrokov za b e d o . v kateri se je znašla Irska, so ogromni d o h o d k i anglikanske d u h o v š č i n e . In tako si heretiki in o r t o d o k s n i , protestanti in papisti nimajo ničesar o č i t a t i : vsi so enako grešili glede pravice, vsi so
prezrli osmo božjo zapoved: Ne kradi.

Razvoj prava v vseh različnih pojavnih oblikah je potekal po istih
stopinjah kot razvoj lastninskih oblik; povsod vidimo pravico, kako lovi
in goni krajo pred seboj in jo zganja v vedno ožjo ogrado. Vse doslej so
se zmage pravice nad nepravico. enakosti nad neenakostjo dogajale
nagonsko in po sili stvari samih; toda zadnje zmagoslavje naše družbenosti bo izbojevalo naše razmišljanje, sicer bomo znova padli v drugi fevdalni kaos: ta slava je pridržana naši inteligenci, ali pa je to brezno bede
znamenje našega nedostojanstva.
Drugi učinek lastnine je• despotizem. Ker pa se despotizem v duhu
nujno povezuje z idejo legitimne avtoritete, ker poudarja naravne razloge prvega, moram razjasniti načelo drugega.
Kakšno obliko vlade bomo imeli najraje? Eli. vi že lahko sprašujete. gotovo odgovarja kateri mojih prijateljev: vi ste republikanec.
Republikanec že. toda to ničesar ne določa. Res publica. to je javna
stvar: toda kdorkoli hoče javno stvar, v kakršnikoli obliki vladavine,
lahko velja za republikanca. Tudi kralji so republikanci. - No, dobro;
ste torej demokrat?
Ne. - Kaj takega! Pa ne. da ste monarhist? - Ne.
K on st it uan t? - Bog obvaruj!
Torej ste vsekakor aristokrat? - Nikakor ne. - Ste potemtakem za mešano vlado? - Še manj! - Pa kaj ste
tedaj?
Anarhist sem.
Ah, razumem: satiro se greste: to gre na naslov vlade. - Na noben
način: poskušajte razumeti mojo odločitev kot resno in zelo premišljeno; čeprav sem velik prijatelj reda, sem anarhist v vsej moči besede.
Poslušajte me.
V vrsti mladih živali ,.je slabost mladih načelo njihove poslušnosti in
pokornosti starim, ki že imajo m o č : in navada, k i j e zanje posebna vrsta
zavesti, je vzrok, zaradi katerega moč ostaja v rokah starejših, ki pa
seveda sami spet postanejo slabotni. Vselej, kadar je družba pod vodstvom enega vodje, je le-ta skoraj vedno najstarejši mož te skupine. Pravim. skoraj vedno, kajti utečeni red stvari vendar lahko porušijo goreče
strasti. In tedaj preide oblast v roke drugega; in potem, ko se vse zopet
začne s silo. se pozneje le-ta ohranja kar iz navade. Divji konji hodijo v
skupinah: imajo vodjo, ki hodi na čelu in sledijo mu z zaupanjem, saj
jim daje znake za beg ali za boj.
Oven. ki smo ga vzredili, nam sledi, toda sledi tudi tropu ovac. v
katerem se je rodil. V človeku vidi samo vodjo tropa . . . Za udomačene
živali je človek samo član njihove združbe; vsa njegova umetnost je v
tem, da zna ravnati tako. da ga kot pridruženega ta združba sprejme;
kmalu postane njihov šef; zaradi svoje inteligence je nad njimi. Ne spremeni torej naravnega stanja teh živali, kot je govoril Buffon; narobe, s
tem naravnim stanjem se okoristi. Z drugimi besedami, našel je socialne
živali in iz njih naredil domače tako. da se jim je pri-družil, postal njihov vodja. Udomačljivost
živali ni nič drugega kot poseben primer,
preprosta modifikacija, določena posledica sociabilnosti. Vse domače

živali so po svoji naravi družbene živali . . ." (Flourens. Resunie Je s
observations de F. Cuvier.)
Družbene živali sledijo vodji nagonsko: toda opozorimo naj na to.
kar je F. Cuvier zamolčal, d a j e namreč vsa vloga tega vodje v inteligenci. Vodja ne uči drugih, naj se zdnižijo. naj se zberejo pod njegovim
vodstvom, naj se razmnožujejo, bežijo in se branijo. O vseh teh stvareh
vedo njegovi podrejeni prav toliko kot on sam. Toda zaradi svoje pridobljene izkušnje zna vodja ravnati v nepredvidenem: njegova osebna inteligenca nadomesti v težavnih okoliščinah obči nagon; on odloča, presoja in usmerja, skratka, njegova razsvetljena previdnost upravlja utečeni red stvari v kar največje dobro vseh.
Človek, ki povsem naravno živi v družbi, prav tako naravno tudi sledi
vodji. Izvirno je ta vodja oče, patriarh, starosta, se pravi modrec, katerega vloga je vsa v razmišljanju, preudaijanju in spoznavanju. Človeška
vrsta ima. kot vse druge vrste družbenih živali, svoje nagone, svoje prirojene lastnosti, splošne zamisli, svoje čustvene in doživljajske kategorije:
vodje, zakonodajalci ali kralji si niso nikoli ničesar izmislili, zamišljali,
domnevali; nikoli niso počeli nič drugega kot vodili družbo po svojih
pridobljenih izkušnjah, vendar vedno tako. da so se prilagodili mnenjem
in verovanjem.
Filozofi, ki vnašajo v moralo in zgodovino svoj mračni demagoški
duh in trdijo, da človeški rod, načeloma, ni imel ne poglavarjev in ne
kraljev, ne vedo ničesar o človeški naravi. Kraljestvo in absolutno kraljestvo sta prav tako - in še bolj - kot demokracija prvotni obliki vladanja. Ker iz najbolj davnih časov poznamo junake, rokovnjače, pustolovske viteze, ki so si prislužili krone in se dali narediti za kralje, prihaja do
zamenjevanja dveh stvari: kraljevanje in despotizem; toda kraljevanje je
staro kolikor človeštvo: obstajalo je v obdobjih negativne skupnosti;
herojstvo in iz njega nastali despotizem pa seje začel šele s prvo opredelitvijo ideje pravice, se pravi s kraljestvom sile. Od tedaj obstaja tudi
postopek primerjanja zaslug: najmočnejši je bil ocenjen za najboljšega
in starec mu je moral prepustiti svoje mesto; kraljestvo je tako postalo
despotsko.
Spontani, nagonski in tako rekoč fiziološki izvor kraljestva mu je v
začetku dajal nekakšen nadčloveški značaj; ljudstva so ga pripisovala
bogovom, iz katerih, pravijo, izvirajo prvi kralji: od tod izhajajo božanske genealogije kraljevskih rodbin, inkarnacije bogov; od tod nauki o
božji pravici, ki še vedno ohranja svoje značilnosti.
Kraljestvo je bilo najprej volilno, zakaj v obdobju, ko je človek produciral malo in potemtakem tudi imel ni nič, je bila lastnina prešibka, da bi iz
nje lahko nastala ideja o dedovanju in tako zagotovila sinu kraljestvo očeta: toda ko so ljudje obdelali polja in zgradili mesta, je bila vsaka vloga,
kakor vsaka druga stvar, prilaščena. Od tod izhajajo dedna kraljestva in
posestva, od tod s e j e dedovanje razširilo tudi v najbolj običajne pokli-

ce. kar je okoliščina, ki je privedla do razločevanja kast. do razrednega
ponosa, do zavrženosti neplemiškega rodu: to pa potrjuje, kar sem dejal
na začetku o očetovskem dedovanju, d a j e namreč od narave dan način,
da se poskrbi za izpraznjena mesta in da se zagotovi nadaljevanje začetega dela.
Zgodi se, da ambicija občasno vrže na plan uzurpatorje. kraljeve
nadomestke,
kar je priložnost za to. da se ene imenuje prave kralje,
legitimne, druge pa tirane. Toda naj nam imena ne zavdajo: bili so že
kruti kralji in čisto znosni tirani. Vsako kraljevanje je lahko dobro,
kadar je edina mogoča oblika vladavine; legitimno pa ni nikoli. Ne glede na to. v kakšni obliki se pojavlja, monarhični. oligarhični ali demokratični. kraljevina - ali vlada človeka po človeku
je ilegalna in
nesmiselna.
Da bi človek kar najhitreje in najpopolneje zadovoljil svoje potrebe,
išče pravilo: v začetku je to pravilo zanj živo. vidno in otipljivo; to je
njegov oče, njegov učitelj, njegov kralj.
Bolj ko je človek neveden, večja je njegova pokorščina in zaupanje v
svojega vodjo. Toda človek, čigar zakon terja, da se prilagodi pravilu, se
pravi, da ga z razmišljanjem in preudarkom odkrije, ta človek razmišlja
tudi o vrsti vodij: takšno razmišljanje pa je seveda protest zoper avtoriteto, začetek nepokorščine. 13rž ko človek začne iskati razloge najvišje
volje, je že upornik. Kadar ne uboga več zato. ker kralj ukazuje, temveč
zato. ker kralj dokazuje, potem je mogoče trditi, da poslej ne priznava
več nikakršne avtoritete in je sam sebi svoj kralj. Gorje tistemu, ki bi
ga poskušal voditi in mu ne bi nudil ničesar drugega, v sankcijo svojih
zakonov, kot spoštovanje večine: zakaj prej ah slej bo manjšina postala
večina in ta neprevidni despot bo strmoglavljen, vsi njegovi zakoni pa
preklicani.
Kolikor bolj se družba prosvetljuje. toliko bolj se kraljeva oblast
zmanjšuje: to je dejstvo, ki ga dokazuje vsa zgodovina. Ob rojstvu narodov lahko ljudje razmišljajo in preudarjajo. kolikor jim drago: brez
metode, brez načel, celo brez vedenja, kako naj sploh uporabijo pamet,
ne vedoč, ali imajo prav ali se motijo; tedaj je avtoriteta kraljev velikanska. ker ni nobenega pridobljenega vedenja, ki bi ji nasprotovalo. Toda
z izkušnjo postopoma nastajajo navade in iz njih običaji: ko pa se običaji spreminjajo v izreke (modrosti), postajajo načela, skratka se oblikujejo v zakone, katerim se kralj, živi zakon, trudi izkazovati čast. Pride
čas. ko je običajev in zakonov že toliko, da je volja princev. če smemo
tako reči. ujeta v splošno voljo; ko prevzame krono, mora priseči, da
bo vladal v skladu s šegami in običaji, d a j e samo izvršilna oblast družbe,
katere zakoni so nastali brez njega.
Do tu se vse dogaja nagonsko in tako rekoč, ne da bi se prizadeti
zavedali: toda poglejmo si usodni konec tega gibanja. Zaradi potrebe po
izobraževanju in zaradi nenehnega pridobivanja novih spoznanj je člo-

vek nazadnje sprejel idejo znanosti, se pravi predstavo o sistemu spoznanj in znanj, ki so usklajena z realnostjo stvari in so dedukcija iz opazovanja. Išče torej znanost ali sistem golih dejstev, sistem organiziranih
enot. sistem človekovega duha, sistem sveta: kako naj ne bi iskal tudi
sistema družbe'' Toda da bi se povzpeli na ta vrh, morata resnica in politična znanost postati povsem neodvisni od najvišje, suverenove volje,
od mnenja večine in od ljudskih verovanj; kralji, ministri, sodniki in
ljudstvo za znanost niso nič in jih sploh ne gre upoštevati. Ker pa je človek rojen kot družbeno bitje, je v tem tudi zahteva, da oblast njegovega
očeta nad njim preneha tistega dne, ko je njegov razum izoblikovan in
njegova vzgoja dovršena, tedaj postane so-drug svojemu očetu; zahteva,
d a j e njegov pravi poglavar in njegov kralj dokazana resnica; d a j e politika znanost in ne sleparija in da se funkcija zakonodajalca omeji, v končni posledici, na metodično iskanje resnice.
In tako je v dani družbi oblast človeka nad človekom v obratnem
razmerju z intelektualnim razvojem, do katerega je ta družba prišla; in
verjetno trajanje te avtoritete je mogoče izračunati na podlagi bolj ali
manj resničnega vladanja, se pravi vladanja po pravilih znanosti. In prav
tako. kot se pravica moči in pravica zvijačnosti krčita pred čedalje širšimi opredelitvami pravice in se morata nazadnje razbliniti v enakost,
tako tudi suverenost volje klekne pred suverenostjo razuma in se bo
nazadnje iztekla v znanstveni socializem. Lastnina in kraljevanje sta v
razpadanju, odkar svet stoji; kakor človek išče pravico v enakosti, išče
družba red v anarhiji.
Anarhija, odsotnost vodje, suverena 4 , to je oblika vladanja, ki s e j i
vsak dan bolj približujemo in ki j o zaradi zastarele navade, da jemljemo
človeka kot pravilo in njegovo voljo kot zakon, gledamo kot vrhunec
nereda in izraz zmede. Pripovedujejo o nekem pariškem meščanu iz 18.
stoletja, ki si ni in ni mogel opomoči, ko je slišal, da v Benetkali nimajo
kralja; mislil je, da ga bo pobralo od smeha, ko je prvič slišal to smešno
novico. Takšni so naši predsodki: kakršni že smo. h o č e m o vodjo ali
vodje; pravkar berem brošuro, katere avtor, zagrizen komunist, sanja o
diktaturi kot kakšen drugi Marat. Najbolj napredni med nami so tisti,
ki hočejo največje možno število suverenov, kraljevanje nacionalne
garde je predmet njihovih najbolj gorečih želja, kmalu bo nemara kdo.
ljubosumen na državno milico, dejal: vsi ljudje so kralj; toda ko bo ta
nekdo spregovoril, tedaj se bom oglasil jaz in rekel: nihče ni kralj; smo
so-drugi, če nam je všeč ali ne. Celotno vprašanje notranje politike je
treba rešiti po podatkih departmanske statistike; vsa zunanja politika je

Pomen, ki ga o b i č a j n o pripisujemo besedi anarhija, je o d s o t n o s t n a č e l a , pravila : tako se je zgodilo, da je postala sinonim za
nered.

stvar mednarodne statistike. Znanost vodenja mora pravno pripadati eni
od sekcij akademije znanosti, katere vsakokratni glavni tajnik postane
nujno premier; in ker lahko vsak državljan naslovi poslanico na akademijo, je vsak državljan zakonodajalec; ker pa sleherno mnenje velja le,
če je dokazano, ne more nihče s svojo voljo nadomestiti razuma; nihče
ni kralj.
Vse, kar je predmet zakonodaje in politike, je predmet znanosti in
ne mnenja; zakonodajna moč pripada samo razmisleku, metodičnemu,
priznanemu in dokazanemu razmišljanju. Podeliti kateri koli sili pravico
veta in sankcij, je vrhunec tiranije.
Pravica in pravičnost sta od našega soglasja prav tako neodvisni kot
matematična resnica. Obvezujeta že s tem, da vemo zanju: da bi ju prepoznali. pa je potrebno samo razmišljati in proučevati. Kaj je torej
ljudstvo, če ni suveren, če ne prihaja od njega zakonodajna moč? Ljudstvo je varuh zakona, ljudstvo je izvršilna oblast. Vsak državljan lahko
trdi: to je res: to je t o č n o ; toda njegovo prepričanje zavezuje samo njega: da bi resnica, ki jo razglaša, postala zakon, mora biti priznanje. Kaj
pa pomeni priznati zakon? To pomeni verificirati neki matematični ali
metafizični postopek; to pomeni ponoviti neko izkušnjo, opazovati nek
pojav, ugotavljati določena dejstva. Edino ljudstvo ima pravico reči:
proglašamo in ukazujemo.
Priznam, da vse to pomeni, da postavljam na glavo veljavne ideje in
da se utegne zdeti, da sem si zadal nalogo zaokreniti sedanjo politiko;
toda bralca prosim, naj upošteva, da smo bili začeli s paradoksom in
zato moram, če pravilno mislim, na vsakem koraku naleteti na paradokse, in tudi skleniti moram z njimi. Sicer pa ne vidim nobene nevarnosti
za državljansko svobodo, če bi namesto peresa zakonodajalcev prešel
meč pravice v roke državljanov. Ker izvršilna oblast pripada predvsem
in v bistvu volji, je ni mogoče zaupati prevelikemu številu mandatarjev:
to je prava suverenost ljudstva. 5

Ce b o d o takšne ideje k d a j prodrle v duha, bo to storila predstavniška vlada in
tiranija govorcev. N e k o č so bile znanost, misel, beseda zmešane v istem izrazu;
da bi označili človeka, ki se odlikuje po m o č i misli in znanju, so rekli, da gre
za človeka, ki je hitro pripravljen govoriti in je v razgovoru prepričljiv. Beseda
je bila dolgo a b s t r a k t n o ločena od znanosti in r a z u m a : p o s t o p o m a pa s e j e ta
abstrakcija udejanila v družbi, kot pravijo logiki; prišlo je t a k o daleč, da imamo
danes u č e n j a k e več disciplin, ki sploh ne govorijo, in g o v o r c e , ki
niso vešči niti na p o d r o č j u znanosti besede. Sodnik in pesnik sta bila n e k o č
spoštovana in čaščena moža: danes so to govorci. Filozof ni več u č e n j a k :
d a n e s je to govorec. Govorec je glas. p n katerem najmanjši dražljaj povzroči,
da odzvanja n e s k o n č n o ; pri govorcu je slap besed vedno v neposrednem razmerju z revščino misli. Govorci vladajo svet: oglušujejo nas. u t r u j a j o nas, kri
n a m sesajo in n o r č u j e j o se iz nas; učenjaki pa so tiho-, če h o č e j o reči le besedic o , jim je takoj odvzeta beseda. Naj napišejo.

Lastnik, tat. junak, suveren - zakaj vsi ti izrazi so sinonimi - postavijo svojo voljo za zakon in ne trpijo ne ugovarjanja in ne nadzorovanja,
kar pomeni, da hočejo biti hkrati izvršilna in zakonodajna oblast. In
tako znanstveni in resnični zakon ne bo mogel nadomestiti kraljeve
volje brez strašnega boja; prav ta nadomestitev pa je, poleg lastnine, najmočnejši element zgodovine, najplodnejši motiv političnih gibanj.
Primerov za to je več kot preveč in tako so očitni, da jih ne bom navajal.
Lastnina torej nujno rojeva despotizem, svojevoljno vladanje, kraljestvo opolzke volje: to je tako tipična lastnost lastnine, da je dovolj,
če si želimo o njej prepričati, da se samo spomnimo, kaj ona je. in tega,
kar se okrog nas dogaja. Lastnina je pravica do rabe in zlorabe. Če je
torej vladanje gospodarstvo, če je njegov edini cilj produkcija in potrošnja. distribucija dela in produktov, kakoje na temelju lastnine sploh mogoče? Če so dobrine lastnina, kako naj bi lastniki ne bili kralji — in še
despotski kralji - in sicer v razmerju s svojimi posestnimi značilnostmi?
In če je vsak lastnik suvereno veličanstvo v območju svoje lastnine,
nedotakljivi kralj na območju svojega imetja, kako naj bi ne bila vlada
lastnikov sam kaos in zmeda?

3. Določitev tretje družbene oblike
Sklep
Torej: na podlagi lastnine ni mogoče nikakršno vladanje, nikakršno
javno gospodarstvo, nikakršno upravljanje.
Skupnost išče enakost in zakon: lastnina, porojena iz samostojnosti
razuma in občutka osebne zaslužnosti, hoče v vseh stvareh neodvisnost
in
proporeionalnost.
Toda skupnost, ki si za zakon naredi uniformnost in za enakost uravnilovko, postane tiranska in nepravična: lastnina se zaradi svojega
despotizma in zatiralstva prav kmalu izkaže kot zatiralska in nedružbena. To, kar hočeta skupnost in lastnina, je dobro: to kar ena in druga
počneta, je slabo. In zakaj? Ker sta obe izključni in vsaka po svoje zanikata in zanemarjata dva elementa družbe. Skupnost zavrača samostojnost in proporeionalnost;lastnina ni v skladu z enakostjo in zakoni.
Če potemtakem zastavimo družbo, ki bo temeljila na teh štirih načelih - enakost, zakon, samostojnost, proporeionalnost - dobimo:
1. Enakost, ki obstaja samo v enakosti pogojev, se pravi sredstev, in
ne v enakosti življenja, ki mora biti. tako kot enaka sredstva, delo
delavcev, na noben način ne krši pravičnosti in enakosti.
2. Zakon, ki je nasledek znanosti dejstev in se torej opira na nujnost
samo, nikoli ne prizadene neodvisnosti.

3. Neodvisnost
posameznih individuov ali avtonomnost zasebnega
mišljenja, ki izhaja iz razlik v nadarjenosti in sposobnostih, lahko brez
nevarnosti obstaja v mejah zakona.
4. Proporcionalnost,
ki je dovoljena samo v območju inteligence in
čustev, ne pa na območju fizičnega, lahko ohranjamo, ne da bi kršili
pravičnost in družbeno enakost.
To tretjo obliko družbe, sintezo skupnosti in lastništva, bomo imenovali Svoboda 6 .
Da bi opredelili svobodo, torej ne spajamo brez razločka skupnosti
in lastništva, kar bi bil absurdni eklekticizem. Z analitično metodo
poskušamo ugotoviti, kaj je v vsaki od njiju resničnega, skladnega z
naravo želja in zakoni družbenosti, izločimo, kar je v njih tujkov: in
rezultat je izraz, ki ustreza naravni obliki, je, skratka, svoboda. Svoboda je enakost, kajti svoboda obstaja samo v družbenem stanju in zunaj
enakosti ni družbe.
Svoboda je anarhija, ker ne priznava vladavine volje, temveč samo
avtoriteto zakona, se pravi nujnosti.
Svoboda je neizmerna raznolikost, ker spoštuje vse volje, v mejah
zakona.
Svoboda je proporcionalnost, ker daje vso prostost hlepenju po
zaslugah in tekmovanju za slavo.
Po zgledu g. Cousina zdaj lahko rečemo: ,.Naše načelo je resnično: je
dobro, je družbeno; ne bojnro se iz njega izvesti vseh posledic."
Družbenost v človeku, ki postane z razmišljanjem pravica, z uporabo
sposobnosti enakost in je svoboda njen obrazec - to je pravi temelj
morale, načelo in pravilo vseh naših dejanj. Je tisto univerzalno gibalo,
ki ga išče filozofija, ki ga utrjuje religija, ki ga egoizem izpodriva, ki ga
čisti razum ne izpodrine nikoli. Dolžnost in pravica nastajata v nas iz
potrebe, k i j e - če jo ocenjujemo v razmerju do zunanjih bitij - pravica
in v razmerju do nas samih dolžnost.
Jesti in spati je potreba: pravica je, da si priskrbimo potrebne stvari
za hrano in spanje: dolžnost je. da te stvari uporabimo, kadar narava
zahteva.
Potreba je delati zato, da živimo: je pravica, je dolžnost. Potreba je
ljubiti svojo ženo in svoje otroke: dolžnost jim je biti varuh in zaščitnik; pravica je, biti ljubljen bolj kot vsi drugi. Zakonska zvestoba je pravična: prešuštvo je zločin zoper družbo.

Libertas. libcrare. libratio, libra, svoboda, osvobajanje, u r a v n o t e ž e n j e ; zdi se,
da imajo vsi izrazi s k u p n o etimologijo. Svoboda je uravnoteženje pravic in
dolžnosti: narediti človeka svobodnega, pomeni, uravnotežiti ga z drugimi, se
pravi, ga spraviti na njihovo raven.

Potrebuje, da menjujemo naše produkte za druge: pravica je, da se ta
menjava opravi med ekvivalenti, in ker potrošimo, preden proizvedemo,
bi bila dolžnost, če bi bilo to od nas odvisno, da bi naš zadnji produkt
sledil naši zadnji potrošnji. Samomor je varljivi bankrot.
Potreba je. da opravimo naše naloge, kakor nam razum veleva; dolžnost je. da ohranimo svobodno presojo; dolžnost, da spoštujemo takšno presojo drugih.
Potreba je, da nas naši bližnji cenijo; dolžnost je zaslužiti njihovo
pohvalo, pravica je, da se nam sodi po naših delili.
Svoboda nikakor ni v nasprotju s pravicami dedovanja in oporoko:
zadošča ji, da bdi nad tem, da enakost ni prizadeta. Odločite se, nam
pravi, med dvema zapuščinama, nikoli pa ne kopičite. Na novo je treba
narediti vso zakonodajo, ki zadeva prenose, nadomestitve, posvojitve
in, če si drznem uporabiti to besedo, pri-pojitve*
Svoboda spodbuja tekmovalnost in je ne ubija: v družbeni enakosti
je tekmovanje v delovanju v enakih pogojih; zadoščenje je v celoti v
njem samem: nihče ne trpi zaradi zmage.
Svoboda pozdravlja vdanost in nagrajuje žrtvovanje: toda tudi brez
vdanosti lahko preživi. Za družbeno ravnotežje je pravica dovolj, vdanost je presežek. Toda srečen je, kdor lahko reče: Žrtvujem se! 7
Svoboda je predvsem organizacijska: da bi zagotovili enakost med
ljudmi in ravnotežje med narodi, morajo biti industrija in poljedelstvo,
izobraževalna, trgovska in prometna središča razporejena po geografskih in klimatskih merilih vsake dežele, vrsti produkta, naravi in naravnih lastnostih prebivalcev itn., in sicer v tako pravičnih, tako premišljenih razmerjih, da se nikoli nikjer ne zgodi, da bi bilo preveč ali premalo
prebivalstva, potrošnje ali produktov. Tu se začne znanost o civilnem
pravu in zasebnem pravu, resnična politična ekonomija. Na pravnih
izvedencih, ki so se otresli napačnih načel lastnine, je, da napišejo nove

*

V izvir.: coadjutoreries (op. prev.).
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V m e s e č n i k u , ki je pravkar izšel z naslovom B o r e c
z a e n a k o s t (£galitaire). je žrtvovanje postavljeno kot načelo enakosti: vsi p o j m i so zamešani.
Žrtvovanje samo po sebi zahteva kar najvišjo n e e n a k o s t ; iskati enakost v žrtvovanju p o m e n i priznati, da je enakost proti naravi. Enakost se mora vzpostaviti
na pravici, na golem pravu, na načelili. ki jih postavlja lastnik sam: sicer je ne
bo nikoli. Žrtvovanje je višje od pravice: ne more biti vsiljeno kot z a k o n , ker je
v njegovi naravi, da je nepoplačljivo. Seveda bi bilo samo želeti, da bi vsi ljudje
priznali nujnost žrtvovanja, in misel iz časopisa je odličen zgled; na nesrečo pa
ne m o r e nikamor pripeljati. Zakaj, kaj pravzaprav lahko odgovorite, če vam
kdo r e č e „ N o č e m se žrtvovati?" Mu je treba očitati? Kadar je žrtvovanje izsiljeno, se imenuje opresija, hlapčevstvo, izkoriščanje človeka po človeku. Tako
so proletarci žrtvovani lastnini.

zakone in pomirijo svet. Znanja in nadarjenosti jim ne manjka: oporna
točka jim je dana. 8
Opravil sem delo. ki sem si ga bil zadal: lastnina je premagana, nikoli
ne bo oživela. Povsod, kjer bodo brali ali objavili to poročilo, bodo
zasejali seme smrti za lastnino: povsod tam bodo prej ali slej izginili
privilegiji in hlapčevanje; despotizem volje bo nadomestilo kraljestvo
razuma. Le kakšen sofizem, le kakšna trdovratnost predsodkov bi namreč mogla zdržati pred temi predlogi:
1. Individualna posest9 je pogoj družbenega življenja: pet tisoč let
lastnine to dokazuje: lastnina je samomor družbe. Posest je pravna,
lastnina je protipravna. Ukinite lastnino in ob tem ohranite posest: že
samo s to načelno spremembo boste spremenili vse v zakonih, vladanju,
gospodarstvu, institucijah: izgnali boste zlo iz sveta.
2. Ker je pravica do zaseganja enaka za vse. se posest spreminja kot
število posestnikov: lastnina ne more nastati.
3. Ker je tudi učinek dela enak za vse, se lastnina izgubi z zunanjo
eksploatacijo in zakupi.

Mod vsemi m o d e r n i m i socialisti so se mi Fourierovi u č e n c i dolgo zdeli najbolj
n a p r e d n i in edini vredni tega imena. Če bi znali dojeti svojo nalogo, govoriti
l j u d s t v u , zbuditi simpatije, m o l č a t i o tistem, česar ne p o z n a j o : če bi si zastavili
m a n j visoke cilje in če bi pokazali več spoštovanja d o javnega m n e n j a , bi se
bila morda po njihovi zaslugi r e f o r m a že začela. T o d a . kako da so ti tako odloč n i r e f o r m a t o r j i n e n e h n o na kolenih pred m o č j o in b o g a s t v o m , se pravi ravno
pred tistim, kar je najbolj p r o t i - r e f o r m n o ? Kako, da v t e m stoletju razuma ne
r a z u m e j o , da se h o č e človeštvo spreobrniti prek dokazanega r a z u m a , ne z
miti in alegorijami? Kako si o n i . neprizanesljivi nasprotniki civilizacije, od nje
sposojajo prav tisto, kar je proizvedla najslabšega: lastnino, neenakost imetja,
l e p o r e č n i š t v o . k o n k u b i n a t , prostitucijo in
kaj vem? - tudi magijo in vraževerstvo? Č e m u te n e s k o n č n e pridige proti morali, metafiziki, psihologiji, ko pa
zloraba teh ved. ki jih nič ne r a z u m e j o , tvori ves njihov sistem? Zakaj ta manij a . da častijo človeka, katerega poglavitna zasluga je bila, d a j e č e n č a l o množici stvari, ki je zanje vedel le po imenih in v najbolj č u d a š k e m jeziku, ki je
sploh kdaj obstajal? Kdorkoli pristane na nezmotljivost kakega človeka, postane že s t e m n e s p o s o b e n , da bi učil druge; falansterci naj se ne č u t i j o krive, če
so učitelji. Naj z a č n e j o k o n č n o razmišljati, naj m e t o d i č n o n a d a l j u j e j o , naj n a m
d a j o d o k a z e , ne razodetij, in rade volje jih b o m o poslušali: organizirajo naj
industrijo, poljedelstvo, trgovino: naj naredijo, da bo delo privlačno, da bodo
spoštovani tudi najbolj bedni posli, in ploskali b o m o njihovim d o s e ž k o m . Predvsem pa naj se o t r e s e j o tega razsvetljevanja, ki jim daje bolj videz goljufov in
bedakov kot pa vernikov in prerokov.
Individualna posest nikakor ni ovira veliki m o n o k u l t u r i in e n o t n o s t i izrabljanja
zemlje. Če nisem govoril o nevšečnostih razdrobljene posesti, je to z a t o . ker se
mi zdi nesmiselno ponavljati nekaj, kar je dokazalo že t o l i k o drugih pred menoj in mora biti vsem jasno. Toda preseneča me, da e k o n o m i s t i , ki so tako
d o b r o uvideli in izpostavili b e d o m a j h n i h k u l t u r , niso uvideli, d a j e vse njihovo
bistvo v lastnini, predvsem pa. da niso dojeli, d a j e njihov načrt o o d v z e m a n j u
zemlje že začetek ukinjanja lastnine.

4. Ker vse človeško delo neizogibno izhaja iz kolektivne moči,
postane iz istega razloga tudi vsa lastnina kolektivna in nedeljiva: natančneje rečeno, delo uniči lastnino.
5. Ker je vsa delovna sposobnost, prav tako kot vsa delovna sredstva,
nakopičeni kapital, kolektivna lastnina, je neenakost v imetju, pod pretvezo o neenakosti sposobnosti, nepravičnost in tatvina.
6. Nujni pogoj trgovine je svoboda partnerjev in enakovrednost menjanih produktov: ker pa je vrednost izražena z vsoto stroškov in časa,
potrebnih za izdelavo nekega produkta, in ker je svoboda nedotakljiva,
so delavci nujno izenačeni v mezdah, kot so izenačeni v pravicah in
dolžnostih.
7. Produkte je mogoče kupiti samo s produkti: ker pa je pogoj sleherne menjave enakovrednost produktov, je dobiček nepravičen in
nemogoč. Oglejte si to načelo najosnovnejše ekonomije — in pavperizem, razkošje, zatiranje, zločinstvo bo skupaj z lakoto izginilo iz naše
okolice.
8. Ljudje so združeni s fizičnimi in matematičnimi zakoni produkcije, in sicer, še preden se združijo na podlagi polne zavesti: enakost pogojev je torej stvar pravice, se pravi socialnega prava, prava kot takega:
spoštovanje, prijateljstvo, priznavanje, občudovanje — to pa so stvari
enakostnega ali proporcionalnega prava.
9. Svobodna asociacija, svoboda, ki je omejena na vzdrževanje enakosti na produkcijskih sredstvih in na enakovrednosti v menjavi, sta edina oblika možne družbe, edina pravična, edina resnična.
10.Politika je znanost o svobodi: vladanje človeka po človeku je
zatiranje, ne glede na ime, ki si ga nadene. Največja stopnja dovršenosti
družbe je zveza med redom in anarhijo.
Napočil je konec antične civilizacije; pod novim soncem se bo obnovila podoba zemlje. Pustimo, da ugasne ena generacija, pustimo, naj v
puščavi umirajo stari lopovi in nevestneži; sveta zemlja ne bo pokrila
njihovih kosti. Mladi mož, ki ste ogorčeni nad pokvarjenostjo stoletja,
ki vas žene sla po pravici: če vam je domovina draga in če vam je pri
srcu sreča človeštva, zavzemite se za stvar svobode. Zavrzite svoje staro
samoljubje, potopite se v ljudsko reko nastajajoče enakosti: tam bo vaša
prekaljena duša sevala moč, neznano odločnost in pogum; vaš uspavani
genij bo zaživel; vaše srce, morda že otopelo, se bo pomladilo. Vse se bo
spremenilo pred vašimi novimi očmi: nova čustva bodo porodila v vas
nove zamisli: religija, umetnost, morala, poezija, vse se vam bo prikazalo v lepši in veličastnejši obliki; in - prepričani poslej v svojo vero. premišljeno navdušeni - boste pozdravili zoro splošne obnovitve.
In vi. žalostne žrtve odurnega zakona, vi, ki vas kruti svet odira in
zatira, vi, katerih delo je bilo vedno brez plodov in počitek brez upanja,
potolažite se, solze so vam štete. Očetje so sejali v žalosti, sinovi bodo
želi v radosti.

O bog svobode! Bog enakosti! Bog. ki si položil v moje srce čustvo
pravičnosti, preden je moj razum to doumel, poslušaj mojo gorečo
molitev. Ti si mi narekoval vse, kar sem napisal. Ti si oblikoval mojo
misel, usmerjal moje učenje, ti si pojil moj duh z vedoželjnostjo in moje
srce s privrženostjo, da k o n č n o objavljam tvojo resnico pred gospodarjem in hlapcem. Govoril sem z močjo in talentom, ki si mi ju podelil;
na tebi je, da dokončaš svoje delo. Ti veš, da iščem svojo korist ali tvojo
slavo, o Bog svobode! Ah! ukini moj spomin in naj bo človeštvo svobodno; naj vidim v moji temačnosti končno izobraženo ljudstvo; naj ga
plemeniti vzgojitelji izobrazijo: naj ga naklonjena srca vodijo. Skrajšaj,
če je mogoče, čas naših preizkušenj; potopi v enakost samopašnost in
napuh; potlači čaščenje slave, ki nas drži v zavrženosti; pouči te uboge
otroke, da v srčiki svobode ni ne junakov in ne imenitnežev. Navdihni
mogočne, bogate in vse, katerih imena moje ustnice ne bodo nikoli
spregovorile pred teboj, s strahom pred njihovimi zlo-deli; naj bodo
prvi, ki jim bo odpuščeno, naj jim pripravljenost in kesanje prisluži
odvezo. Tedaj se bodo majhni in veliki, učeni in nevedni, bogati in revni, združili v srečno bratstvo; in vsi skupaj bomo, pojoč novo himno,
povzdignili tvoj oltar, Bog svobode in enakosti!

Pierre-Joseph Proudhon (1809 - 1865)

3.2. Obča ideja revolucije v devetnajstem
stoletju (1851)

1. N a č e l o asociacije
Ko bi se hotel prilizovati proletariatu. bi bil recept preprost. Namesto kritike societarnega načela bi napisal panegirik delavskim združenjem; poveličeval bi njihove vrline, vztrajnost, žrtve, usmiljenega duha,
čudežno inteligenco; slavil bi njihovo čudežno zvestobo, s hvalo obsipal
njihove zmage. Česa vsega ne bi mogel reči o tej stvari, tako dragi demokratskim srcem! Mar niso delavska združenja v tem trenutku zibelka
družbene revolucije, kot so bile nekoč evangelijske skupnosti zibelka
katoličanstva? Mar niso vselej odprta, hkrati teoretska in praktična šola.
v kateri si delavec pridobiva znanje o proizvodnji in delitvi bogastva,
kjer se iz lastnega izkustva
brez knjige in učitelja - uči zakonov industrijske organizacije, končnega cilja revolucije iz leta 1789, pa tega samo
naši največji in najbolj znani revolucionarji niso opazili? Tekst, ki v
meni izziva lahno in vselej iskreno naklonjenost, samo zaradi tega še ni
manj zanimiv. S kolikšnim ponosom bi lahko spomnil, da sem tudi jaz
hotel osnovati asociacijo, in še več kot asociacijo — centralno agencijo,
organ menjave med delavskimi asociacijami. In kako bi preklel to vlado,
ki v proračunu v višini 1500 milijonov ne najde niti pare, ki bi jo lahko
dala na razpolago siromašnim delavcem!
Vendar lahko ponudim asociacijam kaj boljšega od tega. Prepričan
sem, da bi v tem času našle stotine pohval za kako idejo, jaz pa jim
dajem ideje. Njihovo pritrjevanje bi zavrnil, če bi ga moral doseči z
laskanjem. Tisti njihovi člani, ki bodo brali te strani, naj se izvolijo spomniti, da ko obravnavam asociacijo, razpravljam o načelu oziroma hipotezi; ne gre za to ali ono podjetje, ki kljub svojemu imenu ni odgovorno
zanj in katerega uspeh ni odvisen od nje. Govorim o Asociaciji, ne pa o
asociacijah, kakršne naj bi že bile.

Prevod iz P.-J. P r o u d h o n ,
I d e e
G e n e r a l d e la R e v o 1u t i o n au
XI Xe
s i t e l e . O e u v r e s c o m p l e t e s de P.-J. P r o u d h o n . 10. zv. L i b r . i i r u Intern a t i o n a l e A L a c r o i x , Pariz 1 8 6 8 , str. 1 0 1 - 2 0 3 ( o d l o m k i ) . Prevedel Bo/ia.n k.mt e , j e z i k o v n o pregledala Milena M o h o r i č .

Na Asociacijo sem vselej gledal splošno, na bratstvo kot na dvoumen
angažma. ki ob radosti, ljubezni in mnogih drugih, na videz zelo privlačnih stvareh, vsebuje vseeno več zla kot dobrega. To je morebiti posledica značaja, s katerim me je obdarila narava: nimam zaupanja v bratstvo, kot tudi ne v slo. Malo ljudi sem videl, ki se lahko pohvalijo tako
s prvim kot z drugim. Pravzaprav se mi zdi. da Asociacija, predstavljena
kot univerzalna institucija, načelo, sredstvo in cilj Revolucije, skriva
misel o eksploataciji in despotizmu. V njej vidim navdih za vladni režim,
restavriran leta 1791, okrepljen leta 1793, izpopolnjen leta 1804.
dvignjen na raven dogme in sistema v letih 1814 do 1830 in v zadnjem
času pod imenom direktne vlade obnovljen s silovitostjo, ki dobro kaže.
do kod sežejo iluzije duha.
Uporabimo kriterij.
Kaj si danes želi družba?
Da bi njeno nagnjenje h grehu in bedi postalo gibanje za blaginjo in
vrlino.
Kaj je potrebiro. da bi prišlo do te spremembe?
Spostaviti uravnoteženost ekonomskih sil.
Ali je Asociacija ravnotežje teh sil?
Ni.
Ali je Asociacija samo sila?
Ni.
Kaj je torej Asociacija?
Dogma.
V očeh tistih, ki j o predlagajo kot revolucionarni izhod, je Asociacija
dogma, nekaj zaključenega, popolnoma absolutnega, nespremenljivega,
in vsi tisti, ki so pripomogli k tej utopiji, so brez izjeme prišli do Sistema. Morali so priti, in res so prišli, dopuščajoč, da neka fiksna ideja
meče svoje pramene na različne dele družbenega telesa, vse do tega, da
družbo rekonstruirajo po nekem imaginarnem načrtu, približno tako
kot oni astronom, k i j e . upoštevajoč svoje izračune, preuredil vesoljski
sistem.
Tako je saintsimonistična šola. presegajoč namen svojega ustanovitelja. ustvarila sistem; Fourier sistem; Owen sistem; Cabet sistem: Pierre
Leroux sistem: Louis Blanc sistem; tako kot so Babeuf. Morelly. Thomas Mann, Campanella, Platon in drugi, njihovi predhodniki, od katerih je vsak začel z enotnim načelom, ustvarili sisteme. In vsi ti sistemi,
ki drug drugega izključujejo, ravno tako izključujejo napredek. Naj raje
propade človeštvo, kot načelo! To je ravno tako geslo utopistov kot
fanatikov vseh stoletij.
Tako razlagan socializem je postal religija, ki bi s e j o lahko pred petimi ah šestimi stoletji štelo za napredek glede na katoličanstvo, vendar je
v 19. stoletju najmanj revolucionarna od vsega, kar obstaja.

Ne, Asociacija sploh ni vodilno načelo niti industrijska sila; Asociacija sama na sebi nima nikakršne organske ali proizvodne vrline, ničesar
takega, kot je denimo delitev dela, konkurenca itn.; ne učinkuje tako,
da bi bil delavec dejavnejši in močnejši, da bi se zmanjšali stroški proizvodnje. da bi iz manjših elementov potegnila večjo vrednost ali da bi.
po vzoru administrativne hierarhije, izražala željo po harmoniji in redu.
Da bi upravičil to razlago, moram najprej navesti nekatera dejstva.
Potem bom dokazal, na eni strani, da Asociacija sploh ni industrijska
sila, na drugi strani pa. kot logično posledico, da sploh ni načelo ureditve.
V Izpovedih nekega revolucionarja sem na nekem mestu dokazal, da
je trgovina, neodvisno od materialnih storitev transporta, sama po sebi
neposredna spodbuda za potrošnjo, torej razlog za proizvodnjo, načelo
ustvarjanja vrednosti. Na prvi pogled se to lahko zdi paradoksalno, vendar je to pokazala ekonomska analiza; metafizično dejanje menjave je
tako kot delo proizvajalec stvarnosti in bogastva, vendar na drugačen
način. Ta trditev sicer ne bo nikogar začudila, če pomislimo, da proizvodnja in ustvarjalnost pomenita le spremembo oblik in da so torej
ustvarjalne sile in samo delo nematerialni. Zato je pravično, da trgovec,
ki je obogatel s pravimi špekulacijami, brez kakršnegakoli špekuliranja
na borzi, uživa v pridobljenem bogastvu: to bogastvo je ravno tako legitimno kot ono. ki ga je proizvedlo delo. Tako poganska antika kot cerkev sta neupravičeno ožigosali trgovino z izgovorom, da njeni prihodki
niso nadomestilo za neko pozitivno storitev. Torej menjava, ta čisto
moralna operacija, ki se opravlja z vzajemnim pristankom obeh strani,
če izvzamemo prevoz in oddaljenosti, ni le prenos ali zamenjava, je tudi
kreacija.
Ker je trgovina sama na sebi proizvajalec koristnosti, so se ji ljudje
vselej predajali z žarom; ni bilo treba zakonodajalca, da bi zagovarjal
njene zasluge in priporočal njeno prakso. Predpostavimo, kar sploh ni
absurdno, da trgovine ni. da navzlic neizmernim sredstvom industrijske
proizvodnje o trgovini nimamo nobenega pojma: razumljivo je, da bi
nam tisti, ki bi nas prišel naučit, kako naj menjavamo proizvode in med
seboj trgujemo, naredil veliko uslugo. Zgodovina človeštva ne omenja
niti enega revolucionarja, ki bi se lahko primerjal z njim. Božanski
ljudje, ki so si nekoč izmislili voz, trto, žito, ne bi bili nič v primerjavi
s človekom, ki bi v tistem trenutku iznašel trgovino.
Drug primer.
Enotnost sil, ki se je ne sme mešati z Asociacijo, kot bomo kmalu
pokazali, je prav tako - kot delo in menjava - proizvajalka bogastva.
To je ekonomska sila, za katero sem. mislim, v svoji prvi razpravi o
Lastnini prvi pokazal, d a j e pomembna. Sto ljudi, ki združujejo ali kombinirajo svoje napore, včasih proizvede ne stokrat, temveč dvestokrat.
tristokrat, tisočkrat več kot eden. To je tisto, kar sem imenoval kolek-

tivna moč. Iz tega sem proti nekaterim primerom prisvajanja izpeljal
dokaz, ki je kot mnogi drugi ostal brez odgovora, in sicer: ni dovolj, da
se določenemu številu delavcev preprosto izplača dnevni zaslužek, da
bi se pridobilo njihov proizvod: moralo bi se plačati dvakratni, trikratni, desetkratni dnevni zaslužek, ali pa vsakemu od njih vrniti enako
storitev.
Kolektivna moč je. glejte, potemtakem še eno načelo, ki v svoji
metafizični celoti ni nič manjši proizvajalec bogastva. Najdevamo ga
povsod, kjer individualno in pogosto ponavljano delo ostaja brez moči.
Vseeno pa te uporabe ne predpisuje noben zakon. Ravno tako je treba
pripomniti, da mu societarni utopisti sploh niso nameravali zagotoviti
premoči. Dejansko je kolektivna m o č neosebno dejanje, združevanje pa
je prostovoljno angažiranje; lahko gresta drug drugemu naproti, vendar
ne moreta biti istovetna.
Predpostavimo še, kot v prejšnjem primeru, da delovna združenja ne
sestojijo le iz posameznih delavcev, ki ne znajo glede na razmere kombinirati ali zbirati svojih sredstev: industrialec, ki bi nenadoma prišel in
jim odkril to skrivnost, bi za sam napredek bogastva naredil več kot
para in stroji, ker bi omogočil uporabo strojev in pare. Bil bi eden največjih dobrotnikov človeštva, zares izjemen revolucionar.
Obšel bom druga istovrstna dejstva, ki bi jih tudi moral načeti, kot
so konkurenca, delitev dela, lastnina itn., in ki vsa skupaj tvorijo tisto,
kar imenujem ekonomske sile, proizvajalna načela stvarnosti. Obširen
opis teh sil je mogoče najti v delih ekonomistov, ki so. ne da bi dvomili
o sebi, v absurdnem preziranju metafizike - s teorijo industrijskih sil pokazali temeljno dogmo krščanske teologije, ustvarjanje de nihilo (iz
niča).
Zdaj gre za to, da se spozna, ali je Asociacija ena tistih bistveno
nematerialnih sil, ki s svojo akcijo postajajo proizvajalci koristnosti in
izvir blagostanja, ker je jasno, da lahko le pod tem pogojem - tukaj
sploh ne delam nikakršne razlike med posameznimi šolami - societarno
načelo postane rešitev za problem proletariata.
Na kratko: ali je Asociacija ekonomska sila? Glejte, že okrog dvajset
let jo zasipavajo s pohvalami in predvidevajo, da bo delala čudeže. Kako
to, da nihče ne dokazuje njene učinkovitosti? Mar je težje pokazati
učinkovitost Asociacije kot učinkovitost trgovine, kredita ali delitve
dela'.'
Kar se mene tiče, kategorično odgovarjam: ne. Asociacija ni ekonomska sila. Asociacija je sterilna, celo škodljiva, ker ovira svobodo
delavcev. Avtorji, odgovorni za utopije bratstva, ki se jim toliki še vedno
dajo zlahka zavesti, so družbeni pogodbi brez razloga in brez dokaza
pripisali vrlino in učinkovitost, ki pripadata le kolektivni moči, delitvi
dela ali menjavi. Javnost sploh ni opazila zmešnjave: odtod naključnost
v ureditvah družb, njihove tako različne usode in omahljivost v nazorih.

Ko je cilj kake družbe, bodisi industrijske bodisi komercialne, pognati v tek eno od velikih ekonomskih sil ali izkoriščati kak fond, katerega
narava zahteva, da ostane nerazdeljen, kak monopol ali kako klientelo,
ima lahko družba, oblikovana s tem namenom, zadovoljiv rezultat;
vendar družba tega rezultata ni dosegla zaradi svojega načela, temveč ga
dolguje svojim sredstvom. Res je. da se povsod, kjer je mogoče doseči
rezultat brez združevanja, daje prednost nezdruževanju. Asociacija je
vez. ki naravno kljubuje svobodi in ki se ji podvržeš le. če najdeš v njej
zadostno nadomestilo, tako da lahko vsem societarnim utopijam postavimo nasproti tole praktično pravilo: človek se vedno združuje proti
svoji volji in najpogosteje zato. ker nima druge izbire.
Treba je torej razlikovati načelo asociacije in neskončno veliko različnih sredstev, s katerimi razpolaga kaka družba zaradi zunanjih okoliščin. tujih njeni naravi, in od katerih postavljam na prvo mesto ekonomske sile. Načelo je tisto, ki bi privedlo do razpada podjetja, ko ne bi
bilo drugih motivov; sredstva so tisto, kar pogojuje odločitev v upanju,
da se bo z žrtvovanjem neodvisnosti pridobilo večje bogastvo.
Raziščimo pravzaprav to načelo; potem bomo prešli na sredstva.
Kdor reče Asociacija, nujno reče solidarnost, skupna odgovornost,
fuzija, glede na tretje, pravice in dolžnosti. To je ravno tisto, kar imajo v
mislih vse fraternitarne družbe in celo družbe harmonije, navzlic svojemu snu o tekmovalni
konkurenci.
V Asociaciji tisti, ki dela. kar more, pravzaprav dela tisto, kar mora:
za slabega ali lenega člana Asociacije, in samo zanj, se lahko reče, d a j e
Asociacija produktivna v smislu koristi. Odtod enakost plač, vrhovni
zakon Asociacije.
V Asociaciji so vsi odgovorni za vse: najmanjši je vreden toliko kot
največji; tisti, k i j e prišel zadnji, ima enake pravice kot najstarejši. Asociacija briše vse napake, izravnava vse neenakosti: odtod solidarnost
nespretnosti in nesposobnosti.
Formula Asociacije je torej formula, ki jo je dal Louis Blanc:
Vsakdo po svojih
sposobnostih,
vsakomur po njegovih potrebah.
Zakonik se v različnih definicijah občanske in trgovinske družbe
strinja z luksemburškim govorcem: vsaka kršitev tega načela je vrnitev k
individualizmu.
Ali je mogoče Asociacijo, ki jo tako razlagajo socialisti in pravniki,
posplošiti, ali lahko postane splošni in vrhovni zakon, javna in državljanska pravica celega naroda, celotnega človeštva?
To vprašanje zastavljajo mnoge societarne šole in vse po vrsti enoglasno odgovarjajo nanj pritrdilno, čeprav ga različno uravnavajo.
Jaz pa odgovarjam: ne. pogodba o Asociaciji ne more v nikakršni
obliki nikoli postati univerzalni zakon, ker je po svoji naravi neproduktivna in ovirajoča, uporabna le v povsem specifičnih razmerah: ker

njene neprimernosti rastejo hitreje kot njene prednosti, je enako odbijajoča za ekonomijo dela in za svobodo delavcev. Zato izhajajoč iz tega.
da načelo združevanja ne vsebuje rešitve, ki se jo od njega zahteva,
sklepam: ena družba ne bo nikoli zajela niti vseh delavcev ene industrije. niti vseh industrijskih korporacij, niti nacije s 35 milijoni ljudi.
Dodajam, da Asociacija ne samo da ni ekonomska sila. temveč je
uporabna le v posebnih razmerah, ki so odvisne od teh sredstev. Danes
je na temelju dejstev mogoče razumeti to drugo propozicijo in tako
določiti vlogo Asociacije v devetnajstem stoletju.
Kot smo rekli, je temeljna značilnost združevanja solidarnost.
Kaj lahko torej delavce pripravi do medsebojne solidarnosti, do odtujitve svoje neodvisnosti, do podreditve absolutnemu zakonu kake pogodbe in. kar je še slabše, kakemu poslovodji?
Ta razlog je lahko zelo različen; vendar je vselej objektiven, zunaj
družbe.
Zdaj izpeljujejo združevanje, da bi ohranili klientelo, ki j o je najprej
pridobil en sam podjetnik, ki pa bi jo nasledniki lahko izgubili, če bi se
ločili; da bi skupno izkoriščali kako industrijo, patent, privilegij itn.,
česar drugače ni mogoče izkoristiti ali kar bi, če bi prišlo do konkurence, vsem dajalo manj; zato. ker drugače ni mogoče pridobiti potrebnega kapitala; ah da bi se izravnala in razdelila tveganja izgub zaradi
brodoloma, požara, odbijajočih in težkih del itn.
Pojdite do konca in odkrili boste, da vsaka družba, ki napreduje,
dolguje to objektivnemu razlogu, ki ji je tuj in nikakor ne pripada njenemu bistvu: ponavljam, brez tega. pa naj bo organizirana še na tolikšnem poznavanju stvari, ne bi živela.
Tako je že v prvem primeru, h kateremu usmerjamo pozornost, cilj
družbe izkoriščanje stare reputacije, ki je tudi najbolj očitna od vseh
njenih prednosti; v drugem primeru je ustvarjena na monopolu, in sicer
na najbolj ekskluzivnem in protidružbenem. v tretjem primeru imamo
komanditno družbo, ekonomsko silo, ki jo družba požene v tek, bodisi
da gre za kolektivno moč bodisi za delitev dela, v četrtem se družba
meša z zavarovanjem: to je aleatoričen odgovor, ki je izmišljen ravno
zato. da nadomešča nezadostno prisotnost ali inertnost bratstva.
Niti v eni od omenjenih okoliščin ni videti, da bi družba obstajala
zaradi svojega načela; odvisna je od svojih sredstev, od zunanjega vzroka. To je torej prvo načelo, poživljajoče, učinkovito, ki nam je obljubljeno in potrebno.
Združevanje se izvede tudi zaradi ekonomije potrošnje, da bi se izognili škodi kupovanja na drobno. To je sredstvo, ki ga gospod Rossi svetuje majhnim gospodinjstvom, katerih viri ne dopuščajo kupovanja na
veliko. Vendar je takšna Asociacija, ki jo najdemo pri kupcih mesa na
licitaciji, pravzaprav dokaz proti načelu. Dajte proizvajalcu z menjavo
njegovih proizvodov možnost, da se oskrbuje na veliko; ali, kar je prav-

zaprav isto. organizirajte trgovino na drobno v pogojih, ki ji dajejo v
cenah enake prednosti kot v prodaji na veliko - in Asociacija postane
nepotrebna. Premožnim ljudem ni treba vstopati v take skupine: njim
je to prej dolgočasno kot koristno.
Poudariti je treba še. da se pogodbena solidarnost v vsaki družbi, ki
je konstituirana na takšnih pozitivnih osnovah, nikoli ne razširi prek
meja nujno potrebnega. Združeni odgovarjajo drug za drugega pred
tretjim in pred pravico, vendar samo za tisto, kar se nanaša na posle v
družbi; zunaj nje ostajajo nesolidarni. Po tem pravilu je nekaj pariških
delavskih asociacij, ki so iz pretirane vdanosti sprva hotele spremeniti
ustaljeni običaj in so se konstituirale na načelu enakosti plač, naposled
moralo odstopiti od tega. Danes člani Asociacije povsod delajo po kosu,
tako da je tam, kjer sestoji družbeni delež predvsem iz dela, vsakdo
nagrajen sorazmerno svojemu proizvodu, in je tako delavska asociacija
samo protiutež komanditni družbi; to je komanditna družba, katere
fondi ne sestojijo iz denarja, temveč iz dela, kar je pravzaprav negacija
samega bratstva. Z eno besedo, v vsaki asociaciji vsi združeni, ki v združevanju sil in kapitalov iščejo prednosti, za katere mislijo, da jih brez
tega ne morejo imeti, urejujejo medsebojne odnose tako. da bi bilo
čim manj solidarnosti in čim več neodvisnosti. Ali je to jasno? In ali ni
treba vzklikniti kot sveti Tomaž: Conclusum est adversus manichoeos?*
Da. Asociacija, ustvarjena izrecno zaradi družinske zveze in zakona
vdanosti, zunaj vsakega zunanjega ekonomskega razloga, vsakega prevladujočega interesa, združevanje zaradi združevanja, je konec koncev
dejanje čiste vere. nadnaravna zveza brez pozitivne vrednosti, preprosto
mit. (. . .)
Razmislimo torej o tem. Združevanje ni nikakršna ekonomska sila:
to je izključno zavestna povezanost, obveza vesti, vendar brez kakršnegakoli učinka ali prej z učinkom, kije škodljiv tako za delo kot za bogastvo. Tega nikakor ne dokazujem z bolj ali manj spretnim argumentiranjem: to je rezultat delovne prakse od začetka družbenih skupnosti.
Prihodnji rodovi ne bodo razumeli, da so pisci, ki so veljali za prvake v
pojmovanju družbenih pojavov, v nekem novatorskem stoletju uganjali
tolikšen hrup zaradi povsem subjektivnega načela, ki so ga, konec koncev, že bile docela proučile vse generacije zemeljske oble.
V populaciji 36 milijonov ljudi se vsaj 24 milijonov ukvarja s kmetijstvom. Teh ne boste nikoli združili. In čemu? Delu na polju ni potrebna kvazisocietarna koreografija in jo kmetova duša zavrača. K m e t j e ,
spomnimo se, odobraval represijo v juniju 1848, ker je v njej videl dejanje svobode proti komunizmu.

*

O d l o č e n o jo proti m a n i h e j c e m . - Op. prev.

Od preostalih 1 2 milijonov državljanov je vsaj za šest milijonov tovarnarjev, obrtnikov, nameščencev, višjih uradnikov združevanje brezpredmetno. nekoristno, neprivlačno in ti se bodo vselej opredelili za to, da
ostanejo svobodni.
Torej bi šest milijonov duš. delno iz razreda mezdnih delavcev, glede
na njihov sedanji položaj lahko zajela delavska združenja brez vsakega
drugega kriterija razen čistega zaupanja. Tem šestim milijonom oseb,
očetom, materam, otrokom in starcem, pa se upam vnaprej reči, da bi
se brez oklevanja rešili svojega prostovoljnega jarma, če bi jim Revolucija za združevanje dala resnejše in stvarnejše motive od onih, za katere
si zamišljajo, da jih vidijo v načelu, katerega ničnost sem pravkar
pokazal.
Da. združevanje ima lasten smoter v nacionalni ekonomiji: da, delavska društva, protest proti dninarstvu, so potrditev vzajemnosti in zaradi
tega so dvakrat bolj in z mnogo večjim upanjem poklicana, da odigrajo
pomembno vlogo v naši bližnji bodočnosti. Ta vloga bo predvsem v
upravljanju velikih sredstev za delo in v opravljanju nekaterih del. ki bi
lahko, ker zahtevajo hkrati podrobno razdelitev nalog in veliko kolektivno moč. postala tudi drevesnica proletariata, če nanje ne bi aplicirali
združevanja, ali bolje rečeno sodelovanja. Tako je denimo z železnicami.
Toda združevanje samo na sebi sploh ne rešuje revolucionarnega problema. Daleč od tega. samo se pojavlja kot problem, katerega rešitev
implicira, da združeni uživajo vso možno neodvisnost, spoštujoč vse
prednosti skupnosti: to pa pomeni, d a j e najboljše tisto združevanje, v
katerem pride zaradi višje stopnje organiziranosti najbolj do izraza svoboda, najmanj pa požrtvovalnost.
Zato delavskih združenj, ki so danes glede na načela, po katerih se
ravnajo, popolnoma drugačna, ne smemo presojati po bolj ali manj
srečnih rezultatih, ki jih dosegajo, temveč edino po njihovem skritem
prizadevanju, to je. da afirmirajo in zagotovijo socialno republiko. Če
to delavci vedo ali ne. pomen njihovega dela sploh ni v drobnih interesih
družb; pomen je v pobijanju kapitalistične, borzno-špekulantske, oblastniške ureditve, ki jo je pustila za sabo prva revolucija. Pozneje, ko bodo
premagane politična laž. merkantilna anarhija in finančna fevdalnost,
bodo morala delavska društva zapustiti sam Pariz in prazna igračkanja
in oditi v velike industrijske okraje, ki so njihova naravna lastnina.
Ali. kot pravi veliki revolucionar sveti Pavel, tudi napaka mora imeti
svoj čas: Uportet hoereses esse. Treba se je bati, da je še prezgodaj, da
bi končali s societarnimi utopijami. Za določen razred pridigarjev in
nedelavcev bo Asociacija še dolgo izgovor za agitacijo in orodje šarlatanstva. Z ambicijami, katerih pojav lahko izzove, z zavistjo, ki se preoblači v danost, za katero si prizadevamo, z oblastniškimi instinkti, ki
jih prebuja, je lahko še dolgo ena zloveščih preokupacij. ki v ljudstvu
zavirajo dojemanje Revolucije. Tudi sama delavska združenja, po pra-

vici ponosna na svoje prave uspehe, zanesena od konkuriranja svojim
nekdanjim gospodarjem, opita od pričevanj, ki v njih že pozdravljajo
novo moč, goreč od želje, običajne v vseh društvih, da bi iz pohlepa po
oblasti spostavila lastno premoč, se bodo težko vzdržala pretiravanja in
ostala v mejah lastne vloge. Možne bodo pretirane namere, velikanske,
povsem neracionalne zveze, porazna omahovanja, vse to pa bi lahko
preprečili z večjim poznavanjem ekonomskih zakonitosti. (. . .)

2. Kritika ideje avtoritete
V prvem delu te študije sem pokazal troje:
1. da izhaja načelo avtoritete in upravljanja iz empirične danosti
družine:
2. da ga vsi narodi soglasno uporabljajo kot prvi pogoj družbene
ureditve;
3. da je v določenem zgodovinskem trenutku začela to načelo spontano pobijati in nadomeščati neka druga ideja, za katero se je dotlej
zdelo, da mu je podrejena, tj. ideja Pogodbe, s čimer razumemo povsem
drugačno ureditev.
V drugem delu te študije bom na kratko spomnil na vzroke ali. kot
bi kdo rekel, na dejstvene in pravne obrazložitve, ki privedejo družbo
do negacije oblasti in motivirajo njeno obsodbo. Kritika, ki jo boste
zdajle prebrali, ni moja. to je kritika samega ljudstva; kritika, ki jo pogosto načenjajo, vsakokrat na osnovi drugačnih dejstev; kritika, katere
sklep je po vsaki izkušnji neogibno enak, in ki mora, tako se zdi, v
našem času postati dokončna. Torej ne razlagam svoje misli: to je misel,
nastala v stoletjih, sodba človeškega rodu. Jaz le opravljam dolžnost
njenega prenašalca. (. . .)
Vsaka ideja se ustvaija ali spodbija v nizu terminov, ki so podobni
organizmu, zadnji v tej verigi pa nepreklicno kaže njeno pravilnost ali
napačnost. Če se evolucija, namesto da bi se dogajala v duhu, teoretsko,
dogaja hkrati institucionalno in v delih, potem tvori zgodovino. Ta primer se kaže kot načelo avtoritete oziroma oblasti.
Prvi pojem, v katerem se manifestira to načelo, je absolutna moč.
To je najčistejša formula vladanja, najracionalnejša, najodločnejša,
najiskrenejša in, upoštevajoč vse to, najmanj nemoralna in mučna.
Absolutizem je v svojem naivnem izrazu mrzek tako razumu kot svobodi; zavest ljudstva se mu je vselej upirala; za zavestjo je povzdignil
svoj glas protesta upor. Načelo seje bilo torej prisiljeno umakniti: umikalo se je korak za korakom, z nizom koncesij, ki so bile ena bolj
pomanjkljiva od druge in od katerih je zadnja, čista demokracija ali
neposredno upravljanje, prišla do nemogočega in absurdnega. Ker je

torej prvi pojem v nizu ABSOLUTIZEM, je zadnji, usodni pojem
ANARHIJA, tako kot jo razumemo v vseh njenih pomenih.
Glavne pojme te velike evolucije si bomo ogledali posamezno, enega
za drugim.
Če človeštvo vpraša svoje gospodarje: Zakaj si prizadevate vladati
nad mano in z mano upravljati?
Oni odgovarjajo: Ker družba ni možna brez reda; ker v družbi morajo biti ljudje, ki se pokoravajo in delajo, medtem ko drugi zapovedujejo
in upravljajo; ker so individualne sposobnosti neenake, interesi nasprotni. strasti zoperstavljene, dobro posameznika pa v nasprotju s splošnim
dobrim, je potrebna avtoriteta, ki ugotavlja pravice in dolžnosti, sodnik,
ki prekinja spopade, javna sila, ki izvršuje sodbo suverena. Oblast in
Država sta torej prav ta diskretna avtoriteta, ta sodnik, ki vsakomur
daje. kar mu pripada, ta sila, ki zagotavlja in omogoča spoštovanje.
Oblast je, z dvema besedama, načelo in jamstvo družbene ureditve; tisto, kar razglašata hkrati zdrav razum in narava.
Ta obrazložitev se ponavlja od začetkov družbe. Enaka je v vseh
obdobjih, v ustih vseh, ki imajo oblast: v identični obliki, nespremenjeno jo najdete v knjigah maltuzijanskih ekonomistov, v reakcionarnih
časopisih in v izpovedovanju vere pri republikancih. Med vsemi temi ni
nobene razlike, razen v koncesijah, ki jih nameravajo dati svobodi v
škodo načela: iluzorne koncesije, ki so s tako imenovanimi umerjenimi,
ustavnimi, demokratskimi oblikami upravljanja začinile licemerje. okus
le-tega pa jih naredi še vrednejše prezira.
Tako se Vlada v svoji preprostosti kaže kot absolutni, nujni pogoj.
sine qua non ureditve. Zato vselej, pod kakršnokoli krinko, teži k absolutizmu: načelo je pravzaprav, da se ureditev tem bolj približuje popolnosti, čim močnejša je vlada. Odnos med tema pojmoma, oblastjo in
ureditvijo, naj bi bil torej odnos med vzrokom in posledico: oblast naj
bi bila vzrok, ureditev pa posledica. Enako se je razmišljalo v primitivnih družbah. S tem v zvezi smo pripomnili, da se - glede na tisto, kar je
bilo mogoče razumeti o človeški usodi - drugače niti ni dalo razmišljati.
Vendar zato tako razmišljanje ni nič bolj točno, sklep pa je popolnoma nesprejemljiv, ker po logičnem razvrščanju idej odnos med vlado in
ureditvijo sploh ni, kot to menijo poglavarji držav, odnos med vzrokom
in posledico, temveč med posameznim in splošnim. Ureditev je rod,
vlada je vrsta. Z drugimi besedami, več načinov je, kako razumeti ureditev: kdo nam lahko dokaže, d a j e ureditev v družbi tisto, za kar jo imajo
njeni gospodarji?
Na eni strani razlagajo naravno neenakost sposobnosti - iz česar
izpeljujejo neenakost v življenjskih razmerah, na drugi strani pa ni mogoče, da bi različnost interesov privedla do enotnosti in da bi se občutki uskladili.

Toda v tem nasprotju ne bi smeli videti nič drugega kot vprašanje, ki
ga je treba rešiti, torej ne izgovor za tiranijo. Neenakost sposobnosti!
Nasprotnost interesov! Eh! Okronani vladarji z liktorskimi butarami in
lentami, to je tisto, kar mi imenujemo družbeni problem: in vi mislite,
da boste z njim opravili z gorjačo ali bajonetom! Saint-Simon je imel
prav, ko je menil, da sta ti dve besedi, vladno in vojaško, sinonima. Ker
vlada spostavlja red v družbi, je Aleksander, ki z mečem seka gordijski
vozel.
Kdo vam torej, pastirji ljudstva, daje pravico misliti, da se problema
protislovnih interesov in neenakih sposobnosti ne da rešiti? Da iz tega
nujno izvirajo razredne razlike in d a j e nujna legitimna sila za ohranitev
teh naravnih in od boga danili razlik? Trdim nasprotno - skupaj z mano
trdijo tudi vsi oni. ki jih svet imenuje utopiste, ker zavračajo vašo tiranijo - d a j e to rešitev mogoče najti. Nekateri so verjeli, da jo b o d o našli
v skupnosti, drugi v združevanju, tretji v serijski proizvodnji. Jaz pravim. da je rešitev v organiziranju ekonomskih
sil pod vrhovnim zakonom POGODBE. Kdo vam pravi, da nobena od teh predpostavk ni
točna?
To liberalno teorijo postavljata napredek dela in napredek idej z
mojim posredovanjem proti teoriji upravljanja, katere edini vzrok je
neznanje, edino načelo sofizem, edino sredstvo nasilje, edini cilj izkoriščanje človeštva. Treba je najti tako obliko prenosa, ki bo spet zedinila
nasprotne interese, izenačila posebno in splošno blaginjo, izbrisala
naravno neenakost z enakostjo v izobraževanju, in s tem reševala vsa
politična in ekonomska protislovja, tako da bo vsak posameznik lahko
hkrati proizvajalec in potrošnik, državljan in vladar, upravljalec in podložnik; da se bo njegova svoboda nenehno širila, da pa ne bo nikoli čutil
potrebe, da kaj odtuji; da bo njegova blaginja neizmerno porasla, da pa
družba ali sodržavljani ne bodo mogli škodovati njegovi lastnini, delu
prihodka, interesom, mišljenju ali sočustvovanju s sebi podobnimi.
Kaj! Se vam zdi. da so ti pogoji neuresničljivi? Ko opazujete zastrašujoče mnoštvo odnosov, ki jih mora uravnavati družbena pogodba, se
vam zdi to tako zapleteno, da bolj ne bi moglo biti, tako kot kvadratura
kroga ali večno gibanje. Zato se. utrujeni od boja, prepuščate absolutizmu, sili.
Vseeno premislite: če je družbeno pogodbo moč spostaviti med dvema proizvajalcema - in kdo dvomi, da se je, zvedeno na te preproste
probleme, ne da spostaviti - jo je na isti način moč spostaviti tudi med
milijoni, ker gre vselej za isti angažma in ker ji število podpisov, s katerimi postaja učinkovitejša, dejansko ničesar ne dodaja. Vaš razlog
nemoči je torej nesprejemljiv; smešen je in neodpustljiv. Glejte, oblastniki, kaj vam v vsakem primeru pravi Proizvajalec, proletarec, suženj,
vsak, za kogar želite, da dela za vas: ne zahtevam niti imetja niti objema, niti ne maram, da plod mojega truda postane tuj plen. Tudi jaz si

želim reda. enako in bolj kot oni, ki ga kršijo s svojo namišljeno oblastj o : vendar si ga želim kot posledico svoje volje, kot pogoj za svoje delo.
kot zakon svojega razuma. Nikoli ga ne bom prenesel kot posledico tuje
volje, ki mi kot prvi pogoj vsiljuje prenašanje suženjstva in žrtvovanje.
Pred nestrpnostjo ljudstva in pred pretnjo upora je vlada morala
popustiti: obljubila je institucije in zakone-, izjavila je, d a j e njena največja želja, da bi vsakdo užival v plodovih svojega dela, v senci svojega
vinograda ali svoje smokve. To je bila nujnost njenega položaja. Odkar
se je začela predstavljati kot sodnik o pravicah, kot suvereni arbiter o
usodah, ni več mogla imeti pravice do vodenja ljudi po svoji želji. Kralj,
predsednik, direktorij, komite, ljudska skupščina, ni pomembno kdo. za
oblast so potrebna pravila obnašanja; kako bo brez njih uspela spostaviti
disciplino med podložniki? Kako se bodo državljani pokoravali ukazu,
če ni uradno objavljen: ali če je. takoj ko je objavljen, umaknjen; ali če
se spreminja iz dneva v dan, iz ure v uro?
Vlada mora torej pripraviti zakone, to je, sama sebi mora vsiliti omejitve: kajti vse, kar je pravilno za državljana, postane omejitev za vladarja. Le-ta bo sprejel toliko zakonov, kolikor jih je v njegovem interesu.
In ker so interesi brezštevilni in se odnosi, ki izvirajo drug iz drugega,
neskončno množijo in je antagonizem večen, bo morala zakonodaja
delovati brez prestanka. Zakoni, dekreti, ukazi, odloki bodo kot toča
padali na ubogo ljudstvo. Po določenem času bodo politična tla pokrita
s slojem papirja, ki ga bodo geologi samo registrirali pod imenom papirnate tvorbe v razvoju zemeljske oble. Konvent je v treh letih in štirih
dneh sprejel enajst tisoč šeststo zakonov in dekretov; Konstituanta in
Legislativa nista proizvajali nič manj: Cesarstvo in kasneje Vlade so
delali na isti način. Menijo, da jih v sedanjem trenutku Bulletin des Lois
vsebuje več kot petdeset tisoč: ko bi naši predstavniki opravljali svojo
dolžnost, bi se to veliko število skoraj podvojilo. Mislite, da Ljudstvo in
sama Vlada v tem labirintu lahko ohranita zdrav razum?
Tukaj smo se gotovo že precej oddaljili od prvotne institucije. Vlada
izpolnjuje v družbi, tako pravijo, vlogo očeta: in kateri oče se je kdajkoli spomnil, da bi sklenil pogodbo z lastno družino? Da bi izdal ukaz
svojim otrokom? Da bi uravnotežil svojo oblast z oblastjo njihove matere? Družinskega očeta v upravljanju navdihuje lastno srce; ne jemlje
dobrin svojih otrok, hrani jih z lastnim delom; ko ga vodi ljubezen, mu
je edini svetovalec interes njegovih bližnjih in okolice; njegov zakon je
njegova volja, in vsi, tako mati kot otroci, zaupajo vanjo. Mala država bi
bila izgubljena, ko bi očetova akcija naletela tudi na najmanjši odpor,
ko bi bila omejena v svojih pooblastilih, njeni učinki pa vnaprej ugotovljeni. Kaj! Mar je res, da vlada ni oče ljudstva, ker se pokorava pravilom,
o katerih se dogovarja s svojimi podložniki, in se ima za pravega podložnika nekega smotra, ki ni njen, pa naj bo božanski ali ljudski?

Ko bi bilo tako. ne vidim, zakaj bi se jaz sam pokoraval zakonu. Kdo
mi jamči za njegovo pravičnost in njegovo iskrenost? Odkod mu tidve?
Kd o jti je ustvaril? Rousseau nas po svoje poučuje, da se pod zares
demokratično in svobodno vlado državljan
pokoravajoč se zakonu pokorava le lastni volji. Toda zakon je bil pripravljen brez mojega sodelovanja. kljub mojemu globokemu nestrinjanju, kljub krivici, ki mi jo
prizadeva. Država se z mano sploh ne dogovarja; ničesar ne zamenjava;
izsiljuje me. Kje je torej vez, vez vesti, vez razuma, vez strasti ali interesov, ki me sili k temu?
Toda o čem govorim? Mar zakoni za onega, ki misli s svojo glavo in
mora odgovarjati le za svoja lastna dela! Zakoni za onega, ki želi biti
svoboden ali čuti, da je rojen, da bi to postal? Pripravljen sem delati,
vendar nočem zakonov. Ne priznavam niti ene ureditve, protestiram
proti vsaki ureditvi, /.a katero bo nekakšni oblasti všeč. d a j o vsili moji
svobodni sodbi. Zakoni! Ve se, kaj so in česa so vredni. So pajčevina za
bogate in močne, verige za siromašne in majhne, ki jih ne bo mogel
presekati nikakršen meč, vabe na trnku v roki vlade.
Pravite, da boste sprejeli malo zakonov, pa preproste in dobre. To je
spet koncesija. Vlada je kriva, če tako priznava, da nima pravice. Da bi
vzgojila zakonodajalca in razsvetlila Ljudstvo, bo gotovo dala na zatrfep
Palače pravice vklesati ta latinski stili, ki ga je, da bi opozoril na svojo
bakhantsko prizadevnost, na vrata kleti napisal neki duhovnik iz Burgundije: Pastor, ne noeeant, bibe palica, sed optima, vina!*
Malo zakonov, izvrstnih zakonov! Toda to je nemogoče! Mar vladi ni
treba uravnati vseh interesov, presoditi vsako spodbijanje? Interesi pa so
po naravi same družbe številni oziroma spremenljivi in neskončno gibljivi: kako je mogoče sprejeti malo zakonov? Kako naj bodo zakoni
preprosti? Kako ne bi tudi najboljši zakon kmalu postal osovražen?
Govori se o poenostavljanju. Toda če se lahko poenostavi v enem, se
ne more v vsem; namesto milijonov zakonov je dovolj eden. Kakšen bo
ta zakon? Ne delajte drugim tistega, za kar ne bi želeli, da drugi delajo
vam; in delajte drugim, kakor vi želite, da se dela vam. Tu imate zakon
in preroka. Vendar je jasno, da to ni več zakon, d a j e to prvinska formula pravice, pravilo vseh medsebojnih odnosov. Legislativno poenostavljanje nas pripelje do ideje pogodbe, kar je posledica negacije oblasti. In
res, če se pripravlja neki zakon, če rešuje vsa protislovja družbe, če so
se z njim strinjali in zanj glasovali vsi. ustreza družbeni pogodbi. Z njegovo razglasitvijo razglasite konec vlade. Kdo vam preprečuje, da takoj
ne opravite poenostavitve? ( . . . )
Obstajajo človek, družina in družba, človek pa je kolektivno, spolno
in individualno bitje, obdarjeno z razumom in zavestjo in zmožno ljube-
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Pastor, da niu ne bi škodovalo, pije malo. vendar najboljša vina! - Op. prev.

zni. njegova usoda je, da se uči iz izkušenj in izpopolnjuje z razmišljanjem, da z delom ustvarja sredstva, potrebna za življenje: zato je problem v tem, kako organizirati možnosti tega bitja, da bi bilo vedno v
skladu samo s seboj in da bi iz narave, ki mu je dana, potegnilo največjo
možno blaginjo.
Znano je. kako so ta problem razrešile prejšnje generacije.
Družini, srednjemu vidiku človeškega bitja, so dodelile avtoriteto,
načelo, ki je lastno le njej; z neomejeno uporabo tega načela pa so
ustvarile umeten sistem, ki seje spreminjal s stoletji in podnebji in ki so
ga imeli za naravni in nujni red človeštva.
Ta sistem, ki se ga lahko definira kot sistem ureditve s pomočjo
avtoritete, se je najprej razdelil na dva dela: duhovno in posvetno avtoriteto.
Po kratkem obdobju, v katerem je prevladovalo duhovništvo. in po
več stoletjih boja s e j e zdelo, du se duhovništvo naposled odreka oblasti;
papeževa oblast z vso vojsko, ki se danes zvaja na jezuite in ignorantiuse 1 , je bila izločena iz človeških zadev in jim podrejena.
Zadnji dve leti je duhovna oblast na poti, da spet prevlada. S posvetno oblastjo se je združila proti Revoluciji in zdaj se z njo enakopravno
pogaja. Obe sta naposled priznali, da so njuna nesoglasja rezultat nesporazuma, saj imata skupen cilj, njuna načela, sredstva in dogme, ki so
docela skladni, pa bi morali vladati skupno ali pa kot medsebojno
dopolnjujoči se, ki združeni oblikujejo enotno in nedeljivo avtoriteto.
Morda bi vsaj cerkev in država prišli do takega sklepa, ko bi zakoni
gibanja človeštva omogočali podobne sprave in ko revolucija ne bi že
oznanila njune zadnje ure.
Kakorkoli že, da bi prepričali duhove, je na eni strani pomembno
primerjati temeljne ideje religiozno političnega sistema - filozofija, ki
je tako dolgo razlikovala duhovno od posvetnega, ju nima več pravice
ločevati - in na drugi strani ekonomskega sistema.
Vlada oziroma neločljivo združeni cerkev in država imata torej za
dogme:
1. vrojeno pokvarjenost človeške narave.
2. bistveno neenakost razmer,
3. trajnost nasprotij in vojne,
4. neizbežnost bede.
Iz tega izpeljujejo:
5. nujnost vlade, pokornosti, resignacije in vere.
Ko so ta načela sprejeta, in sprejemajo jih še skoraj povsod, se oblike
avtoritete določajo same. To so:

Ignorantius = fr. nevednež: tako so se imenovali pripadniki reda Saint Jean-deDirea.

a) delitev ljudstva na razrede ali kaste, ki so eden drugemu podrejeni
in stopnjevito razporejeni, tako da tvorijo piramido, na vrhu katere se
pojavlja avtoriteta kot božanstvo na oltarju ali kralj na prestolu,
b) administrativna centralizacija,
c) sodna hierarhija,
d) policija.
e) verski obredi.
V deželah, v katerih je prevladalo demokratično načelo, dodajte:
1") privilegij pooblastila,
g) sodelovanje ljudstva v vladi prek predstavnikov,
h) brezštevilne raznolikosti volilnih sistemov, od sklica stanov v
srednjem veku do splošne in neposredne pravice glasovanja,
i) obstoj dveh domov,
j) to, da predstavniki ljudstva izglasujejo zakone in odobrijo davke, in
k) premoč večine.
Taka je arhitektura moči nasploh, neodvisno od sprememb, ki jih
lahko doživi vsak teh delov, denimo centralna oblast, k i j e lahko izmenično monarhija, oblast aristokracije ali demokratična oblast; to je publicistom že zgodaj omogočilo, da razvrščajo stanove po njihovih površinskih obeležjih.
Očitno je, da si sistem vlade prizadeva postati vse bolj zapleten, da
pa zaradi tega ne postaja niti pravilnejši niti moralnejši in ne nudi večje
varnosti niti osebam niti imetju. To zapletanje je predvsem rezultat vselej nepopolne in pomanjkljive zakonodaje; drugič, do njega prihaja zaradi množice uradnikov; toda še posebno zaradi dogovora med dvema
antagonističnima prvinama, kraljevsko pravico predlaganja in ljudsko
privolitvijo. Naši dobi je bilo usojeno, da končno ugotovi, kako je ta
sporazum s stoletji postal neizbežen, najbolj gotov kazalec korupcije,
dekadence in bodočega izginotja avtoritete.
Kakšen je cilj te organizacije?
Ohranjati red v državi, tako da utrjuje in posveti pokornost državljana državi, podrejenost siromaka bogatašu, neplemiča plemiču, delavca
parazitu, laika duhovniku in državljana vojaku.
Na teh temeljih, ki določajo politično, cerkveno ali državno ureditev, se človeštvo tako ali drugače organizira že od nekdaj. Vsi poskusi,
da bi oblast usmerili liberalnejše, tolerantneje in bolj družbeno, so nenehno propadali, še več, so tem neuspešnejši, čim bolj se poskuša ljudstvu
zagotoviti širše sodelovanje v vladi, kot da to dvoje, suverenost in ljudstvo, za kar se je verjelo, d a j e mogoče povezati, eno drugemu nasprotuje kot svoboda in despotizem.
Človeštvo je torej moralo živeti, civilizacija pa se je že šest tisoč let
razvijala ravno pod tem neizprosnim sistemom, katerega prvi izraz je
obupavanje, zadnji pa smrt. Kakšna skrivna vrlina g a j e podpirala? Kate-

re sile so ga ohranjale pri življenju? Katera načela in kakšne ideje so mu
obnavljali kri pod mečem cerkvene in posvetne oblasti?
Ta skrivnost je danes pojasnjena.
Družba je pod državnim aparatom, v senci političnih ustanov, daleč
od pogledov politikov in duhovnikov, postopno in na tihem ustvarjala
svojo lastno organizacijo, zase je ustvarjala novo ureditev, izraz svoje
vitalnosti in neodvisnosti in negacijo stare politike in stare religije.
Načela te organizacije, ki je za družbo ravno toliko bistvena, kolikor
ji je ona druga tuja, so:
1. neomejena možnost izpopolnjevanja posameznika in vrste.
2. častnost dela,
3. enakost usod,
4. skladnost interesov,
5. prenehanje antagonizmov,
b. univerzalnost blagostanja,
7. suverenost razuma,
8. absolutna svoboda človeka in državljana.
Njene glavne oblike delovanja so:
a) delitev dela, s katero se postavlja proti razvrščanju ljudstva na
kaste, razvrščanje po poklicu;
b) kolektivna moč, načelo delavskih društev, ki zamenjujejo vojsko:
e) trgovina, konkretna oblika pogodbe, ki zamenjuje zakon;
d) enakost menjave;
e) konkurenca;
f) kredit, ki centralizira interese, kot je državna hierarhija centralizirana pokornost:
g) ravnovesje vrednosti in lastnine.
L'ancien regime, utemeljen na verovanju, je bil v bistvu božanska
pravica. Načelo ljudske suverenosti, k i j e vanj uvedeno kasneje, sploh ni
spremenilo njegove narave, in bilo bi zgrešeno, ko bi danes v nasprotju z
znanstvenimi sklepi želeli med absolutistično in ustavno monarhijo ter
ustavno monarhijo in demokratično republiko ohraniti distinkcijo, ki
nikakor ne prizadeva načela, in je bila, če bi si upal tako reči, že celo
stoletje le taktika svobode. Zabloda ali zvijačnost naših očetov sta bili v
tem, da se suvereno ljudstvo oblikuje po vzoru človeka kralja; pred
bolje razumljeno revolucijo se je ta mitologija razpršila, nianse države pa
izginjajo in se ravnajo po načelu svojega poraza.
Nova država je ljudska pravica, utemeljena na spontani praksi poklica, v skladu z družbeno in individualno pravico. Država sama na sebi.
sovražnik vsega samovoljnega, bistveno objektivna, ne vsebuje niti stranke niti sekte .je to, kar je, in ne prenaša niti omejevanja niti delitve.
Politični in ekonomski sistem, sistem zakona in pogodbe se ne moreta spojiti: treba se je opredeliti. Vol, k i j e še naprej vol, ne more postati
orel, niti ne more netopir postati polž. Ravno tako se družba, če v

kakršnikoli meri ohrani svojo politično obliko, ne more organizirati po
ekonomskih zakonih. Kako uskladiti lokalno iniciativo s premočjo centralne avtoritete? Splošno pravico glasovanja z uradniško hierarhijo?
Načelo, da se nikomur ni treba držati zakona, če ga ni sam neposredno
sprejel, s pravico večine? . . . Pisec, ki bi se. potem ko je dojel ta protislovja. hvalil, da jih bo razrešil, ne bi s tem dokazal niti svojega poguma:
bil bi beden šarlatan.
Toda ta popolna nezdružljivost dveh režimov, ki je bila tolikokrat
ugotovljena, ne more prepričati publicistov, ki so. čeprav priznavajo
nevarnost avtoritete, kljub temu povezani z njo kot z edinim sredstvom,
ki zagotavlja red, in vidijo zunaj nje le praznino in obup. Kot oni bolnik
iz komedije, ki so mu govorili, da je prvo sredstvo, ki se ga mora poslužiti. če hoče ozdraveti, to. da odžene svoje zdravnike, se sprašujejo, kaj
je pošten človek brez zdravnika in družba brez vlade. Oblikovali bodo
kar se da republikansko, dobrovoljno, liberalno in pravično vlado; proti
njej bodo sprejeli vse zaščitne ukrepe, pred veličanstvom državljana jo
bodo ponižali do žalitve. Rekli nam bodo: ravno vi boste oblast. Upravljali boste sami sebe brez predsednika, brez predstavnikov, brez zastopnikov. Komu se boste potem lahko pritožili? Toda živeti brez vlade,
popolnoma ukiniti vsako avtoriteto, ustvariti čisto anarhijo: to se jim
zdi nezamisljivo in smešno; to je zarota proti republiki in nacionalnosti.
Eli! vzklikajo oni. Kaj postavljajo tisti, ki govorijo, da bodo ukinili vlado. na njeno mesto?
Vprašanje, kako jim bomo odgovorili, nas ne bega več.
Pokazali smo. kaj bomo postavili namesto vlade: industrijsko organizacijo.
Namesto zakonov bomo postavili pogodbe. - Nikakršnih zakonov ne
bo, niti večinsko niti enoglasno izglasovanih; vsak državljan in vsaka
komuna, občina ali združenje sprejme svoj zakon.
Namesto političnih pooblastil postavljamo ekonomske sile.
Namesto nekdanjih razredov državljanov, plemstva in kmetstva. buržoazije in proletariata postavljamo funkcionalne kategorije in posebnosti. kmetijstvo, industrijo, trgovino itn.
Namesto državnih sil postavljamo kolektivno silo.
Namesto stalnih vojsk postavljamo industrijska združenja.
Namesto policije postavljamo skladnost interesov.
Namesto političnega centralizma ekonomski centralizem.
Ali zdaj razbirate to ureditev brez uslužbencev, to globoko in popolno duhovno enotnost'.' Ah! Nikoli niste vedeli, kaj je enotnost, vi. ki si
jo lahko zamislite le v povezavi z zakonodajalci, prefekti. vrhovnimi
tožilci, cariniki in žandarji! Tisto, kar vi imenujete enotnost in centralizem. ni nič drugega kot večni kaos, ki služi kot osnova za neskončno
samovoljo; to je anarhija družbenih sil, vzeta kot razlog za despotizem,
ki ga brez te anarhije ne bi bilo.

Torej! Ko smo na vrsti mi — zakaj potrebujemo vlado, potem ko smo
se sporazumeli? Mar Narodna banka s svojimi poslovalnicami ne daje
centralizacije in enotnosti? Mar pogodba za odškodnino, mobilizacijo in
nadomestilo za kmetijske posesti ne ustvarja enotnosti med poljedelci?
Mar z drugega stališča delavska društva za eksploatacijo velike industrije
ne izražajo enotnosti? In mar ni konstituiranje vrednosti, ta pogodba o
pogodbah, kot smo j o imenovali, največja in najbolj nerazrešljiva enotnost? In da bi vas prepričali, če vam je treba prejšnje primere pokazati v
vaši lastni zgodovini, mar ni sistem uteži in mer, najlepši spomenik Konventa, že petdeset let nosilni kamen te ekonomske enotnosti, ki ji je
napredek v idejnem mišljenju namenil, da nadomesti politično enotnost?
V tem času je družba kot metulj, ki seje ravnokar izlegel iz zapredka
in ki. preden poleti, stresa na soncu svoja pisana krila. Recite mu torej,
naj spet leže v svoj svileni zapredek, se izogiba cvetju in beži pred svetlobo! ( . . . )
Vendar se revolucije ne izpeljuje po receptih. Predsodek je treba
temeljito napasti, ga razčleniti, zdrobiti v prah, omogočiti, da se začuti
njegovo škodljivost, in pokazati, da je smešen in gnusen. Človeštvo verjame le svojim lastnim izkustvom, srečno, da mu te preizkušnje ne izčrpavajo duha in krvi. Poskušajmo torej z neposrednejšo kritiko doseči,
da bo preizkušnja države tako prepričljiva, da bo absurdnost ustanov
postala velikanska za vse in da bo anarhija, ki se je bojijo kot pošasti,
naposled sprejeta kot prednost.

Pierre-Joseph Proudhon (1809 - 1865)

3. 3. Načelo in praksa vzajemnosti (1865)

Francoske besede mutuel, mutualite, mutuation (vzajemen, vzajemnost, vzajemna pomoč), s sinonimom recipročen, recipročnost, izvirajo
iz latinske besede mutuum, ki pomeni posojilo (potrošniško), v širšem
smislu pa menjavo. Znano je, da pri potrošniškem posojilu sposojevalec
trosi sposojeni predmet in vrača protivrednost bodisi v enaki bodisi v
kakšni drugi obliki. Postavimo, da si tisti, ki posoja, tudi sam od nekoga
sposoja. Tedaj obstaja vzajemno dajanje, torej menjava: to je logična
zveza, zaradi katere je dan isti naziv dvema različnima dejanjema. To je
najpreprostejši pojem: zato se ne bom še naprej ukvarjal z njegovo logično in slovnično stranjo. Zanima me, kako je bilo moč na tej ideji vzajemnosti. recipročnosti in PRAVICE, ki mora zamenjati idejo oblasti,
skupništva ali usmiljenja, v politiki in v politični ekonomiji zgraditi
sistem odnosov, ki ima za cilj nič manj kot spremeniti družbeno ureditev od vrha do tal.
Najprej, odkod in pod katerim vplivom je ideja vzajemnosti zavladala
nad duhovi?
Malo prej smo videli, kako komunizem pojmuje odnos človeka in
državljana do družbe in države. Odnos do nje je odnos podrejenosti.
Odtod izvira nasilna in komunistična organizacija.
Temu pojmovanju državne uprave nasprotuje pojmovanje privržencev svobode posameznika, po katerem družbe ne smemo razumeti kot
hierarhijo služb in oblasti, temveč kot sistem ravnotežja med svobodnimi silami, v katerem je vsakomur zagotovljeno, da bo užival enake pravice, če bo izpolnjeval enake dolžnosti, da bo dobil enake prednosti v
zameno za enake storitve, torej kot sistem, ki je v bistvu enakopraven
in svoboden, kar izključuje kakršnokoli upoštevanje bogastva, položaja
ali razreda. Tako razmišljajo in sklepajo ti nasprotniki oblasti ali privrženci svobode.

Prevod iz L) e 1 a C a p a c i t e d e s e 1 a s .s e s o u v r i e r e s . Oeuvres
p o s t h u m e s de P.-J. P r o u d h o n . Marcel Riviere. Pariz 1924. str. 3 0 4 - 3 9 9 (odlomki).
Prevedel Božidar Kante, jezikovno pregledala Milena Mohorič.

Ker je človeška narava najvišji izraz, da ne rečemo utelešenje vsesplošne Pravice v Vesoljstvu. menijo, da človek in državljan dobiva svojo
pravico neposredno iz dostojanstva svoje narave, enako kot bo kasneje
njegova blaginja izhajala neposredno iz njegovega osebnega dela in
dobrega izkoriščanja lastnih sposobnosti, njegov ugled pa iz svobodnega
izražanja njegovih talentov in vrlin. Torej pravijo, d a j e država le posledica svobodno oblikovanega združevanja enakih, neodvisnih in pravičnih ljudi: da je vsak prepir med oblastjo in državljanom pravzaprav prepir med državljani; da zato v družbi ni drugega privilegija razen svobode,
niti druge vrhovne oblasti razen Prava. Čas oblasti in usmiljenja, pravijo
oni. je mimo; namesto tega h o č e m o pravico.
Iz teh predpostavk, ki so popolnoma nasprotne komunističnim predpostavkam. sprejemajo sklepe o organizaciji na širši osnovi načela vzajemnosti. - Storitev za storitev, pravijo oni, proizvod za proizvod, posojilo za posojilo, varnost za varnost, kredit za kredit, varščina za varščino, jamstvo za jamstvo itn.: to je zakon. To je staro talionsko 1 načelo.
oko za oko, zob za zob, življenje za življenje, ki se je nekako vrnilo in
preneslo iz kazenskega prava in okrutnih običajev vendette2
v gospodarsko pravo, v dela o delu in storitvah svobodnega bratstva. Odtod izvirajo vse ustanove vzajemnosti: vzajemna zavarovanja, vzajemni kredit,
vzajemne pomoči, vzajemni poduk; recipročna jamstva tržišča, menjave, dela. dobre kvalitete in pravične cene blaga itn. Glejte, iz tega
poskuša vzajemnost s p o m o č j o določenih ustanov narediti načelo države. zakon države, jaz bi celo rekel, tudi religijo države, vse to iz prakse,
ki je za državljane ravno toliko lahko kot koristna; ne zahteva niti policije. niti dušenja, niti pritiska in ne more v nobenem primeru za nikogar
postati vzrok razočaranja in propada.
Tukaj delavec ni več kmet države, ki g a j e požrl skupnostni ocean: to
je svoboden in dejansko suveren človek, ki deluje po lastnem preudarku
in z osebno odgovornostjo, prepričan, da bo za svoje proizvode in storitve dobil pravično ceno. ki je zadostno nadomestilo za njegovo delo.
in da bo pri svojih sodržavljanih za vse predmete svoje potrošnje naletel
na najpopolnejše poštenje in jamstvo. Podobno temu država in vlada
nista več suvereni; oblast ne nasprotuje več svobodi; država, vlada,
moč, oblast itn., vse to so izrazi, ki služijo samo temu, da z drugega
vidika označijo svobodo; to so splošni izrazi, sposojeni iz starega jezika,
s katerimi se v določenih primerih označuje celotnost, enotnost, enakost in solidarnost posameznih interesov.

'

Latinsko talio, talionis. e n a k o vračilo za kaj.
Italijanski izraz za krvno maščevanje ali maščevanje nasploh.

Zaradi tega ni več prostora za vprašanje, kot v buržoaznem ali komunističnem sistemu, ali morajo država, vlada ali skupnost vladati posamezniku ali mu morajo biti podrejeni; ali je vladar več kot državljan ali
je državljan več kot vladar: ali je oblast nad svobodo ali je njena služabnica: vsa ta vprašanja so povsem nesmiselna. Vlada, oblast, država, skupnost in združenja, razredi, družbe, mesta, družine, državljani, skratka
skupine in posamezniki, pravne in fizične osebe so enaki pred zakonom,
ki vlada, sodi in upravlja zdaj skoz ta organ zdaj prek onega ministrstva:
Despotes ho nomos. 3
Pravijo, da vzajemnost predpostavlja delitev zemlje, delitev dobrin,
neodvisnost dela. ločitev industrij, specializacijo položajev, posamezno
in skupno odgovornost glede na to. ali je delo posamezno ali skupno;
zmanjšanje splošnih stroškov na najmanjšo mero. ukinitev zajedalstva
in bede. - Pravijo, da v zameno za to skupnost, hierarhija in nerazdeljenost, imenovana centralizacija, predpostavljajo mnoštvo resorjev,
zapletenost strojev, podrejanje volj. izgubo moči, razvoj neproizvodnih
položajev, nedoločeno rast splošnih stroškov in zato ustvarjanje zajedalstva in napredek v bedi. ( . . . )
Glejte, kako se vzajemnost že pojavlja kot deus ex machina. Treba je
torej vedeti, kaj nas uči, in za začetek ugotovimo, da vzajemnost ni isto
kot asociacija in da se, naklonjena ravno toliko svobodi kolikor skupini,
zdi enako oddaljena od vsakršnega privida kot tudi od vsakršne nestrpnosti.
Malo prej smo govorili o delitvi dela. Posledica te ekonomske sile je
tale: razen tega, da oblikuje toliko specialnosti, ustvarja tudi žarišča
neodvisnosti, kar privede do ločevanja podjetij, torej ravno do nasprotnega tistemu, kar so zahtevah spodbujevalci komunističnih in ustanovitelji kapitalističnih asociacij. Potem, delitev dela, prepletena z zakonom
naravnega razvrščanja prebivalstva regij, kantonov, komun, četrti, ulic
privede do odločilne posledice: ne le, da se mora vsaka industrijska
specialnost razvijati in delovati v svoji polni in popolni neodvisnosti,
vzajemnosti, odgovornosti in jamstvu, kar predstavlja splošno stanje v
družbi, temveč velja enako tudi za proizvajalce, ki v svojih lokalnostih
predstavljajo vsak zase eno delovno specialnost: ti proizvajalci morajo v
načelu ostati svobodni. Delitev dela, svoboda, konkurenca, družbena in
politična enakost, dostojanstvo človeka in državljana ne dopuščajo
podružnice. Šestdesetorica* v svojem Manifestu pravi, da noče „klientel": te ne bi bile nič drugega kot protiutež tistemu prvemu, kajti še
vedno gre za isto idejo — to je ista zamisel.

*

Ob volitvali lota 1863 jo šestdeset delavcev iz okrožja Seine izdalo svoj volilni
Manifest. - Op. prev.
Grško: zakon je gospodar.

Iz tega sledi, da načelo vzajemnosti, kar zadeva združevanje, sestoji
iz združevanja ljudi samo, če to nalagajo zahteve proizvodnje, cenenost
proizvodov, potreba potrošnje, varnost samih proizvajalcev, in to tam.
kjer se potrošniki ne morejo obrniti na posamezno industrijo niti prevzeti nase obremenitev in sami prevzeti tveganj podjetja. Posameznikov
ne združuje zamisel sistema, račun ambicije, duh stranke ali prazna sentimentalnost, temveč logika stvari; in ker se tako združujoč pokoravajo
le logiki stvari, lahko celo v okrilju združevanja ohranijo svojo svobodo.
Ta stran mutualistične ideje, kakor izvira iz splošnih načel, postavljenih v Manifestu šestdesetorice, je takšna, da spravlja z novo demokracijo najbolj žive simpatije drobnega meščanstva, drobnih industrialcev
in drobnih trgovcev.
Kaj pa če gre za velike manufakturne proizvodnje, za velika podjetja. ki se ukvarjajo z rudarstvom, metalurgijo in pomorstvom? Jasno je,
da je tukaj prostor za združevanje: tega nihče več ne zanika. Ali pa če
gre za velika podjetja, ki imajo pomen javnih storitev, kot so železnice,
kreditne ustanove, doki? Na drugem mestu sem dokazal, da zakon vzajemnosti zahteva, naj bodo te storitve, izključujoč vsakršen profit od
kapitala, dane javnosti po ceni koriščenja in vzdrževanja. Tudi tu je
očitno, da jamstva praznega poslovanja in cenenosti ne morejo dati niti
monopolistične družbe niti skupnosti pod pokroviteljstvom države, ki
izkoriščajo v imenu države in na njen račun. To jamstvo lahko dajo le
svobodni združevalci, ki so z vzajemno pogodbo prevzeli obveznosti do
javnosti, eden do drugega pa z običajno pogodbo o združevanju.
Mar gre tukaj za tistih sto tisoč poklicev in vrst trgovine, ki jih je
toliko v mestu in celo na vasi? Tukaj ne vidim več nujnosti združevanja
niti njihove koristi. Tem manj, ker vidim, d a j e rezultat, ki bi iz tega
lahko izšel, po drugi strani dosežen z množico vzajemnih garancij,
mutualističnega zavarovanja, mutualističnega kredita, tržne policije itn.
Trdim še več: ker je to vzajemno zajamčeno, je za javnost bolj gotovo,
da se pogaja z enim samim podjetnikom, kot s celo družbo.
Kdo denimo ne vidi, da je vzrok za obstoj trgovine na drobno potreba. da velike družbe zaradi lagodnosti svojih kupcev povsod odprejo
posebne prodajalne ali urade, z eno besedo podružnice? V režimu vzajemnosti smo torej vsi stranke eden drugega, filialisti eden drugega,
postrežniki eden drugega. Iz tega sestoji naša Solidarnost, tista solidarnost. ki jo poleg Pravice do dela in Svobode dela. ob Vzajemnosti kredita itn. potrjujejo avtorji Manifesta. Kaj bi lahko našli neprimernega v
tem, da postane isti človek - ki je v sistemu dajanja lena*, kot je sistem
velikih kapitalističnih družb ali luksemburških skupnosti* *, obsojen, da
*

Zemljiška posest, ki j o je fevdalec - zemljiški posestnik dajal vazalu, ta pa je
imel v z a m e n o d o l o č e n e obveznosti do njega. - Op. prev.
** Gre za k o m u n i s t i č n e skupnosti. - Op. prev.

ostane filialist s plačo, običajen delavec za mezdo - v mutualističnem
sistemu, kjer je ,.borzno špekuliranje" le prazna beseda, svobodni trgovec? Naloga trgovca ni več samo, da kupuje in prodaja izključno zaradi
svojega privatnega interesa; naloga se mora dvigniti z družbenim redom,
katerega del je. Trgovec je predvsem distributer proizvodov, katerih
lastnosti mora nadrobno poznati, prav tako kot njihovo kvaliteto, proizvodnjo, poreklo in vrednost. Potrošnike s svojega področja mora obveščati o ceni, novih artiklih, nevarnostih podražitve, možnostih pocenitve. To je nenehno delo, ki zahteva inteligenco, marljivost, poštenje in
ki, ponavljam, v novih razmerah, v kakršne nas postavlja mutualizem, ne
potrebuje nikakršne - sicer zelo sumljive — garancije velike asociacije.
Tukaj za javno varnost zadostuje splošna reforma običajev, zasnovana
na načelih. Naposled se sprašujem, zakaj bi morala ta ekonomska individualnost izginiti? Zakaj bi se vmešavali vanjo? Organizirajmo pravo in
pustimo trgovino delati. Naj najmarljivejši in najbolj pošteni uživa
naklonjenost strank.
Tukaj je torej, če se ne motim, treba najti prvine skupništva, ki je
tako visoko afirmirano in ki ga avtorji Manifesta tako določno zahtevajo med drobno delovno in trgovsko buržoazijo ter delavskim razredom.
..Brez nas," pravijo z globokim prepričanjem v resničnost, ,.buržoazija ne more doseči nič solidnega; toda brez njenega sodelovanja bo tudi
naša emancipacija še dolgo onemogočena. Združimo se torej za skupni
cilj, za triumf resnične demokracije."
Ponovimo po njihovem primeru: ne gre za to, da odpravimo pridobljene položaje: gre preprosto za to, da je treba z znižanjem cene najemanja stanovanj in kapitala, olajševanjem in nizko eskontno stopnjo,
ukinjanjem parazitizma, izkoreninjenjem borznega zelenaštva. nadzorom skladišč in tržišč, zmanjšanjem cen prevoza, ravnotežjem vrednosti. višjo izobrazbo delovnih razredov, končno prevlado dela nad kapitalom, pravično mero spoštovanja do nadarjenosti in službe vrniti poštenju in delu tisto, kar mu nepravično jemlje kapitalistično prilaščanje.
Gre tudi za povečanje splošne blaginje z zagotovitvijo eksistence; za to,
da se z gotovostjo transakcij prehiti propade in zlome, da se prepreči
pretirano bogatenje brez dejanskega in legitimnega temelja, ker je plod
ropanja, skratka, da se opravi z vsemi iznakaženostmi in motnjami, ki
jih je zdrava kritika vseh časov označevala kot kronične vzroke za bedo
proletariata.
Toda čemu se bojevati z besedami in izgubljati čas v nekoristnih razpravah. E n o j e gotovo: ljudstvo, karkoli so že trdili, verjame v Asociacijo, jo potrjuje, priganja in napoveduje, da ne bi kljub temu obstajalo
kaj drugega razen družbene pogodbe, ki jo določajo naši zakoni. Sklenimo torej, da bi hkrati ostali zvesti postavkam znanosti in težnjam
ljudstva, da Asociacije, katere formulo so sodobni izumitelji iskali, kot
da ni o tem zakonodajalec povedal ničesar, ni uspel določiti nihče od

njih. Fourier. umetnik, mistik in prerok, jo je imenoval HARMONIJA
in oznanjal, da mora biti pred njo obdobje Garantizma. Ta slavna Asociacija mora zajemati celotno družbo in zagotavljati vse pravice individualne svobode in svobode združevanja: torej ne more biti niti skupnost
niti univerzalna družba za dobrine in zaslužek, ki jo priznava Državljanski zakonik - kakršna je bila običajna v srednjem veku po vaseh in
kakor jo je posplošila Moravska sekta - kije istovetna politični ureditvi
ali Državi in so si jo na različne načine zamišljali Platon, Campanella,
Morus. Owen, Cabet itn. To ni niti trgovinska družba, s kolektivnim
imenom, delničarska, anonimna, s participacijo. Sklenimo: kdo ne vidi.
da Asociacija, ki jo Delavska demokracija nenehno kliče kot konec
vsakega suženjstva in kot najvišjo obliko civilizacije, ne more biti nič
drugega kot VZAJEMNOST? Mar vzajemnost, katere črte smo poskušali označiti, ni v bistvu najpopolnejša družbena pogodba, hkrati politična in ekonomska, sinalagmatična in komutativna, ki zajema v svojih
tako preprostih izrazili posameznika in družino, združenje in naselje,
prodajo in kupovanje, kredit, zavarovanje, delo, izobraževanje in lastnino, vsako stroko, transakcijo, storitev, garancijo, in ki v svojem velikem preporodnem dometu izvzema vsakršen egoizem, parazitizem, svojevoljnost. vsako-zelenaštvo in vsakršno nemoralo? Mar ni v resnici ta
skrivnostna Asociacija, o kateri so sanjali utopisti, neznana filozofom
in pravim strokovnjakom, to, kar mi definiramo v dveh besedah - Pogodba o menjavi ali
vzajemnosti94
Toda to še ni vse: očitno je. da se na tri četrtine, če ne kar na štiri
petine naroda, kakršen je naš - na lastnike poljedelce, drobne industrijalce, pisce, umetnike, javne uslužbence itn. - nikoli ne more gleda-

Pošteni državljani, ki so v z a d n j e m času vzeli pod svojo zaščito razvoj delavskih d r u ž b , predstavniki ljudstva, novinarji, b a n č n i k i , advokati, pisatelji, ltidustrialci itn., bodo priznali, tako u p a m . da z izrazi V Z A J E M N O S T . Mutualizem
itn., vzetimi za splošno f o r m u l o e k o n o m s k e revolucije in p r e d p o s t a v l j a j o č jih
terminu
a s o c i a c i j a ,
sploh nisem ravnal iz nečimrnega motiva osebne
slave, t e m v e č ravno n a s p r o t n o : izbral sem ga v interesu znanstvene e k s a k t n o sti. Beseda asociacija je predvsem preveč specifična in n e d o l o č n a , neprecizna:
govori bolj o b č u t k o m in m a n j r a z u m u ; ima splošen p o m e n , ki se zahteva o b
taki priložnosti. Tem bolj. kot pravi eden od teoretikov a s o c i a c i j e , ker
med delavci sedaj o b s t a j a j o tri vrste d r u ž b , katerih m e d s e b o j n o povezanost je
treba najti: družbe za p r o i z v o d n j o , za p o t r o š n j o in za k r e d i t i r a n j e .
O b s t a j a j o tudi druge: z a p o m o č ,
zavarovanje,
b r a n j e , d r u š t v a n e a l k o h o l i k o v , p e v s k a d r u š t v a itn.
T e m u d o d a j t e d r u ž b e , ki jih d o l o č a z a k o n i k :
družbe
državljanov
in t r g o v s k e
d r u ž b e , s p l o š n e d r u ž b e ali
skupnosti

za

imovino

in

zaslužek,

družbe

s

kolektivnim

s m o t r o m , delniške
in a n o n i m n e
d r u ž b e . Vse te si med
seboj sploh niso p o d o b n e , in prvo. kar bi moral narediti pisec, ki bi želel napisati razpravo o asociacijah, bi bilo, da bi iznašel načelo, s katerim bi vsa ta
brezštevilna združenja zvedel na e n o t n o f o r m u l o , n a č e l o , ki bi torej bilo nadrejeno samemu načelu združevanja.

ti kot na ljudi, ki živijo v skupništvu; torej je treba takoj razglasiti, da
so zunaj reforme in zunaj revolucije, in poleg tega dopustiti, da besedi
družba in asociacija ne zadovoljujeta znanstvenega cilja, treba je torej
najti neko drugo besedo, ki njuni preprostosti in njunemu bistvu dodaja univerzalnost načela. Naposled, poudarili smo, da mora biti v novi
Demokraciji politično načelo identično in ustrezno ekonomskemu
načelu. To načelo je že zdavnaj imenovano in definirano: to je federativno načelo, sinonim za vzajemnost in vzajemno garancijo, ki nima nič
skupnega z načelom združevanja.
Poglejmo še zadnjič to novo pogodbo, tako kot se danes kaže v
negotovih črtah, vendar polna upanja, ki nam ga tu in tam daje Delavska Demokracija, in pokažimo njeno bistvo. Kakorkoli se nam zdi na
začetku v trajanju in po svojih lastnostih, še posebno pa po svojemu
predmetu omejena z vsebino, ki se jo lahko spremeni in razveljavi,
obstaja v mutualističnem združevanju - odslej ga lahko tako imenujemo - moč razvoja, ki si z nepremagljivo silo prizadeva, da se z njo
izenači, da vanjo vključi vse tisto, kar jo obkroža, da po njeni podobi
spremeni okoliško Človeštvo in Državo. Mutualističnemu združevanju
daje to moč razvoja njegova visoka moralnost in ekonomska plodnost
njegovega načela.
Najprej opazite, da so zaradi načela, ki ga označuje, vrata združevanja odprta vsakomur, če potem, ko prizna njegov duh in cilj, zahteva
vključitev vanj; izobčenje mu je nekaj nasprotnega in čim bolj narašča
število njegovih članov, tem več prednosti ima. Mutualistična asociacija
je torej glede števila članstva neomejena; zato nasprotuje vsakemu drugemu združevanju!
To velja tudi za njen cilj. Posebni cilj kake mutualistične družbe je
lahko izkoriščanje določene dejavnosti. Vendar zaradi načela vzajemnosti stremi k temu, da bi v svoj sistem garancij vključila najprej dejavnosti, s katerimi je v neposrednem odnosu, potem pa še druge. Ali je
mutualistična asociacija v tem odnosu neomejena, se lahko neomejeno
povečuje?
Mar naj govorim o njenem trajanju? Lahko se zgodi, da morajo
mutualistično združeni, ker v svojem podjetju niso uspeli doseči posebnih, osebnih in specifičnih zamisli, razveljaviti svoje pogodbe. Res je
tudi to: ker je bilo njihovo združenje zasnovano predvsem na ideji prava in v obliki ekonomske uporabe te ideje, si prizadeva, da bi se perpetuiralo, tako kot smo videli, da sije prizadevalo za univerzalnost. Tistega dne, ko bo delovnim množicam jasno načelo, ki nas v tem času vznemirja. ko bo preželo njihovo zavest in ga bodo glasno izpovedovale, bo
vsako odlaganje načela, ustvarjenega na temelju te zavesti, postalo
nemogoče: to bi bilo protislovje. Vzajemnost ali mutualistično združevanje je Pravica; v pravici pa se ne nazaduje, tako kot ne v religiji. Ali je
svet, ki je s pridiganjem Evangelija postal monoteističen, kdajkoli pomi-

slil, da bi se vrnil k spoštovanju mnogoboštva? Ali seje Francija, ko so
Rusi ukinili tlačanstvo, lahko vrnila v fevdalno ureditev? Ravno tako bo
z novo reformo. Pogodba o mutualizmu je po svoji naravi nepreklicna
tako za najmanjšo kot za največjo asociacijo. Glede na njihove posebnosti lahko take družbe ukinejo čisto materialni in zunanji vzroki; po sebi
in po svoji ureditvi pa si prizadevajo ustvariti nov red stvari in jih sploh
ni moč odpraviti. Potem ko so medsebojno sklenili pogodbo o pravičnosti, poštenosti, jamstvu in časti, ljudje ne morejo razhajajoč se reči:
zmotili smo se; odslej spet postajamo lažnivci in lopovi: tako bomo več
zaslužili! ( . . . )
Naposled, zadnja značilnost, v mutualistični družbi sploh ni nujno
vnašanje kapitala: da se v transakcijah ohrani vzajemno zaupanje, je
dovolj postati član združenja.
Družba je torej po obstoječi zakonodaji pogodba, sklenjena med
določenim številom oseb, označenih po imenu, stroki in položaju
(Državljanski zakonik, 1832. člen), in povezana s posebno beneficijo, ki
jo mora družba deliti z združenimi (ravno tam). Vsak član združenja
mora vanj vnesti denar ali druge dobrine ali svojo dejavnost (1833. člen).
Združenje se ustanovi za določen čas (1865. člen).
Mutualistično združenje je zasnovano na povsem drugačnem duhu.
Ker je mutualistično, dopušča vključitev vsakomur in si prizadeva za
univerzalnost; ni ustanovljeno neposredno zaradi ustvarjanja dobička,
temveč zaradi jamstva, vanj ni treba vnesti niti denarja niti druge vrednosti, celo lastne dejavnosti ne. Edini zahtevani pogoj je zvestoba pogodbi vzajemnosti, v njegovi naravi je, da, ko je enkrat ustanovljeno,
postaja splošno in traja večno.
Komunistična asociacija si kot instrument revolucije in oblika oblasti
tudi prizadeva za univerzalnost in trajnost; vendar svojim članom ne
pušča nikakršne lastnine, niti njihovega denarja, drugih dobrin, njihovega dela, nadarjenosti, svobode: to jo za vselej onemogoča.
Generacijam, ki se enkrat preobrazijo po zakonu mutualizma, ne bo
nič preprečevalo, da bi tako kot zdaj ustanavljale posebna združenja,
katerih predmet je izkoriščanje kake obrti ali podjetja, z upanjem v
lastni dobiček. Toda ta združenja, ki bodo lahko celo ohranila svoje
sedanje oznake, ki bodo povezana z medsebojnim jamstvom in po
mutualistični dolžnosti z jamstvom v odnosu do javnosti in ki bodo
prepojena z novim duhom, se ne bodo več mogla primerjati s podobnimi asociacijami današnjega časa. Izgubila bodo samoživost in prevratnost in ohranila posebne prednosti, ki izvirajo iz njihove ekonomske
moči. To bodo nekako posebne cerkve v okrilju univerzalne Cerkve,
sposobne, da se same obnavljajo, če bi le-ta ugasnila. ( . . .)
Nasprotniki federalizma dobronamerno domnevajo, da ima centralizacija vse tiste prednosti, ki jih federaciji ne priznavajo; da ima prva
toliko moči, kolikor je druga neprikladna; skratka, kolikor je druga brez

logike in moči, toliko so gotovi, da ju bodo našli v prvi in d a j e to vzrok
za velikansko razliko, ki je bila doslej značilna za njuni usodi. Da ne bi
ničesar izpustili in da bi izenačili pozicije, bi bilo torej treba proti
kritiki federativnega načela postaviti unitaristično načelo, pokazati: da
so - če so konfederacije od začetka družbene skupnosti igrale navidez
sekundarno vlogo, če niso zaradi različnosti svojega ustanavljanja ravno
dale dokaza o lastni dolgotrajnosti in če se zdi celo nemogoče, da bi jih
podpirala resničnost njihovega načela - nasprotno bile države z veliko
centralizacijo najpogosteje velika razbojništva, organizirane tiranije,
katerih glavna zasluga je bila trideset stoletij, da na pleterju vlečejo trupla nacije, kot d a j e bil cilj Previdnosti, da jih zaradi njihovih federalističnih sanjarij kaznuje s stoletji mučenja.
Ravno tako bi moral pokazati, da celotna zgodovina ni nič drugega
kot zaporedje ustvarjanja in razpadanja; da pluralizmu ali federaciji
nenehno sledi sežemanje, aglomeraciji spet razpadanje. Da je Aleksandrovemu grškemu cesarstvu, ki se je razprostiralo po Evropi in Aziji,
sledila razdelitev njegovih vojskovodij, pravzaprav vrnitev k nacionalnosti, kot to danes imenujemo; d a j e po tem nacionalističnem gibanju prišla velika rimska enotnost, ki so jo v petem stoletju nadomestile germanske in italijanske federacije; da smo nekoč videli, kako se absolutistično avstrijsko cesarstvo spreminja v federalistično, medtem ko je
Italija prehajala iz federacije v kraljestvo; in medtem ko se Prvo cesarstvo s svojimi dvaintridesetimi departmaji. velikimi leni in aliansami ni
moglo upreti evropski konfederaciji, pa Drugo cesarstvo, mnogo bolj
centralizirano, čeravno po obsegu tudi mnogo manjše od prvega, trga
svobodnjaški duh, ki je veliko napadalnejši v skupništvu provinc in
komun kot prek samih posameznikov.
Glejte, kaj bi še želel razviti, in s čim se bom, naj na tem mestu
spomnim, zadovoljil za spomin.
To je torej uganka, ki j o moramo rešiti; enako zanimiva je za centralizem kot tudi za samo federacijo.
1. Zakaj so unitaristične, monarhistične, aristokratske in republikanske države nenehno nagnjene k razpadu?
2. In zakaj se hkrati federacije prizadevajo spremeniti v Združenje?
Glejte, na kaj je treba najprej odgovoriti, preden izrečemo sodbo o
primerjalni vrednosti centraliziranih in konfederiranih držav. Ravno na
to tudi odgovarjam, v skladu z načeli, postavljenimi v prejšnjem poglavju, kajti treba je vedeti, da sta le Resnica in Pravica temelj reda; zunaj
teh dveh postaja vsaka centralizacija absurdna in vsaka federacija licemerna.
Vzrok, da so Države, unitarne in federativne, nagnjene k razpadanju
in propadanju, je, da pri prvih družba nima nikakršnega političnega in
ekonomskega jamstva, pri drugih pa, predpostavljajoč, d a j e oblast tako
dobro organizirana, kot se to lahko le želi, ima družba samo politične

garancije; ekonomskih pa ni nikoli ponudila. Niti v Švici niti v Združenih državah Amerike ne najdemo organizirane vzajemnosti, torej ostaja
politična oblika brez niza mutualističnih ustanov, brez ekonomske pravice nemočna, oblast ostaja vselej nestalna, pobeljen grob, kot bi rekel
sveti Pavel.
Kaj je še treba storiti, da se konfederacijo zaščiti pred razpadom in
da se hkrati ohrani takole definirano načelo: možnost za vsako mesto,
teritorij, pokrajino, skupino prebivalstva, z eno besedo, za vsako državo,
da vstopi v konfederacijo in da iz nje izstopi ad libitum?
Imejte v mislih, da podobna predpostavka ni bila nikoli ponujena
svobodnim ljudem; podobnega problema ni še nikoli zastavil noben
publicist. De Bonald in Jean Jacques, človek božanskega prava in
človek demagogije, se strinjata v izjavi - po Jezusu Kristusu - da bo
propadlo vsako kraljestvo, ki je samo v sebi razdeljeno. Toda Kristus je
govoril v duhovnem smislu; naši avtorji pa so pravi materialisti, privrženci avtoritete, in izhajajo iz suženjstva.
Kar je treba narediti, da bo konfederacija nerazrušljiva, je: dati ji
naposled sankcijo, ki jo še pričakuje, ekonomsko Pravo kot temelj
federativnega prava in vsakega političnega reda.
Ravno v tem je treba videti revolucijo, ki bo delovala v družbenem
sistemu s samim dejanjem mutualizma, za katerega smo bralcu že prej
povedali nekaj primerov. Presodili smo že lahko, da vodi načelo vzajemnosti, preneseno iz privatnih odnosov v kolektivno gibanje, v niz ustanov. katerih razvoj je lahko pokazati. Spomnimo se, da bi obudili spomin, samo najpomembnejših. ( . . . )
Komuna je v bistvu tako kot človek, družina, vsaka zasebnost in
vsaka razumna moralna in svobodna skupnost, suvereno bitje. Kot taka
ima pravico do upravljanja same sebe, samoupravljanja, določanja davkov, razpolaganja s svojo lastnino in prihodki, odpiranja šol za svojo
mladino, nameščanja učiteljev, pravico do svoje policije, žandarmerije
in civilne garde, do imenovanja svojih sodnikov, do svojih časopisov,
lastnih zborovanj, lastnih delniških združenj, svojih skladišč, banke itn.
Komuna torej sprejema odloke, izdaja ukaze: kdo bi ji preprečil, da bi
šla tako daleč in si predpisala zakone? Ima svojo cerkev, obrede, duhovništvo, ki ga je svobodno izbrala, ritual, celo svoje svetnike. V okrilju
municipialnega sveta, v svojih časopisih in klubih javno razpravlja o
vsem, kar se dogaja z njo in okoli nje, kar zadeva njene interese in kar
vznemirja njeno mišljenje. Glejte, to je komuna, kajti, glejte, to je skupno življenje, tj. politično življenje. Toda njeno življenje je enotno,
popolno, nedeljivo; zavrača vsako omejevanje razen tistega, ki ga sama
vsiljuje: vsaka zunanja prisila ji je zoprna, in če ne more opraviti z njo smrtnonosna. Naj nam gospod Laboulaye in njegovi politični somišljeniki povedo, kako nameravajo to komunalno življenje uskladiti s svojimi unitarističnimi zadržki v mišljenju? Kako se bodo izognili konflik-

tom; kako mislijo ob prednostih centralne oblasti shraniti lokalne privilegije; prve omejiti, druge pa zaustaviti; kako naenkrat v istem sistemu
afirmirati neodvisnost delov in avtoriteto celote? Naj povedo svoje stališče, da ga bomo spoznali in presodili.
Ni sredine: komuna bo suverena ali pa bo podružnica — vse ali nič.
Dajte ji tako lepo vlogo, kot vas je volja: od trenutka, ko seji uživanje
lastne pravice, ki jo mora imeti za najbolj vzvišeni zakon, odtegne, ker
je velika skupina, katere del je, razglašena za njej nadrejeno in ker ni
izraz federativnih odnosov, je neogibno, da se nekega dne znajdeta v
protislovju ena z drugo in da izbrulme konflikt. Toda v času spopada
zahtevata logika in moč zmago centralne oblasti, in to brez diskusije,
brez sodbe, brez težav, kajti debata med nadrejenim in podrejenim se
šteje za škandalozno, nedopustno. Torej se bomo po krajšem ali daljšem
obdobju nemira vselej vrnili k negiranju duha lastne župe, k temu, da
nas bo center posrkal, k avtokraciji. Ideja o omejevanju Države s skupinami tam, kjer vlada načelo podrejenosti in centralizacije med samimi
skupinami, je nedoslednost, da ne rečemo protislovje. Za državo ni druge omejitve razen tiste, ki si jo vsili sama s svojo voljo, prepuščajoč
municipialni in individualni iniciativi nekatere stvari, za katere se sama
tačas sploh ne birga. Toda naj pride dan, ko bo verjela, da mora spet
zahtevati stvari - kot da so v njeni domeni - k i j i h je najprej ločila od
sebe, ta dan pa bo prišel prej ali slej, ker je razvoj države nedoločen. Ne
le da bo država takrat dobila stvar na sodiščih, temveč bo imela prav
tudi v luči logike. (. . .)
Postavimo, da je ta lepa francoska enotnost razdeljena na šestintrideset držav s povprečno velikostjo 6.000 km 2 in z milijonom prebivalcev. Postavimo, da oblast v vsaki od šestintridesetih držav opravlja le,
kar je nujno, da je proračun priveden na pravo mero, medtem ko isto
načelo hkrati upravlja politično in ekonomsko ureditev, in d a j e družba
organizirana po mutualističnem zakonu, v skladu z vlado, ki jo sama
družba upravlja po federativnem načelu. Nad konfederiranimi državami
je vrhovni svet, ki skoraj nima administrativnih in pravnih pooblastil in
razpolaga z minimalnim proračunom, katerega mandat je predvsem, da
v vsaki državi ščiti državljane pred lokalnimi uzurpacijami in lokalne
vlade pred nesramnostjo strank, on sam pa je zajamčen s pogodbo vseh
držav. Takoj se vse spremeni, kot kulise v gledališču. Centralizacija,
načelo nesloge, njena oblast, bogastvo, slava predvsem ne budijo več
nobenih ambicij. Centralna oblast, popolnoma sposobna, da se brani in
da ščiti, ker je telo konfederacije, je nesposobna za uzurpacijo in osvajanje. Nima niti lastnega teritorija. Kaj ji tedaj morejo stranke? Kaj bi
imele proti njej? Kaj bi jim to prineslo? Moč napada torej tu pada s
kvadratom površine, k i j e dana kot cilj streljanja. Sama svoboda, nezainteresirana za tak boj, varuje svoje privilegije in uresničuje svoje pravice
ter postaja draga prijateljica; tisk, obdan z mutualističnimi institucijami,

potem ko je izgubil tista ogromna razmerja, ki mu jih je dala centralizacija, postaja moralen; na drugi strani sokrivda javnosti, ki ni bila nikoli prostovoljna, izginja skupaj z vplivom velikih časopisov glavnega
mesta in s številom njihovih naročnikov. Države sklepajo med seboj sporazume o vzajemni zaščiti in jih tako ne more prizadeti nobena zarota.
Kdo bi se zarotil in zakaj? Zbirajte se, združujte se. pišite in govorite:
kaj se to tiče vlade? Povsod se je okrepil red. Oblast, k i j e na očeh in
na dosegu roke, ki j o tvori elita državljanov, se lahko smeje nenavadnosti kritike, in kakor je že njena občutljivost velika, je lahko brezbrižna
in lahko dopusti, da se tiska in govori vse.
Po tej dolgi razlagi se bom vzdržal nadaljnjih razmišljanj.

Mihail Bakunin (1814 - 1876)

4 . 1 . Revolucionarni katekizem (1866)
(Načela in organizacija internacionalne
revolucionarno-socialistične tajne družbe)

I. Cilj d r u ž b e
1. Cilj te družbe je svetovna zmaga načela revolucije, torej radikalna
ukinitev vseh v pričujočem trenutku obstoječih verskih, političnih, ekonomskih in socialnih organizacij ter ustanov ter ponovna izgradnja najprej evropske, nato pa svetovne družbe na osnovi svobode, uma, pravičnosti in dela.
Tako podjetje ne more biti kratkotrajno. Družba se torej ustanavlja
za nedoločen čas, prenehala pa bo obstajati šele tisti dan, ko zaradi
zmage svojih načel na Zemlji ne bo več imela razloga za obstoj.

II. Revolucionarni k a t e k i z e m
1. Zanikanje obs
1. Zanikanje obstoja dejanskega osebnega boga zunaj tega sveta in
zato tudi vsakega razodetja in božjega poseganja v zadeve sveta in človeka. Odprava službe božje in kulta boga.
2. S tem, ko kult boga nadomeščamo s spoštovanjem človeštva in
ljubeznijo do njega, izjavljamo, da je:
- človeški um edini preizkusni kamen resnice,
- človeška vest temelj pravičnosti,
- individualna in kolektivna svoboda edina stvarnica reda med človeštvom.
3. Svoboda je absolutna pravica vseh odraslih mož in žena, da za
svoja dejanja ne potrebujejo nobenega drugega dovoljenja kot dovoljenje svoje lastne vesti in lastnega razuma, da jim ravnanje narekuje samo
njihova lastna volja in so zatorej za svoja dejanja odgovorni najpoprej
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sami sebi, šele potem družbi, katere člani so, toda to le v tisti meri, v
kateri so v to pripadnost sami svobodno privolili.
4. Ni res, da bi posameznikovo svobodo omejevala svoboda vseh
ostalih. Človek je dejansko svoboden samo toliko, kolikor njegovo svobodo, ki j o priznava svobodna vest vseh drugih in ki jo on sam odseva
kot zrcalo, potrjuje svoboda vseh drugih in jo razširja v neskončnost.
Človek je dejansko svoboden samo med na isti način svobodnimi ljudmi
in ker je svoboden samo kot človek, pomeni hlapčevstvo enega samega
človeka na zemlji prekršitev samega človečanskega načela, negacijo
svobode vseh.
5. Svobodo vsakega posameznika je torej mogoče udejaniti le v enakosti vseh. Udejanjenje svobode v pravni in dejanski enakosti je pravičnost.
6. Samo ena edina dogma, samo en edini zakon, samo ena edina moralna osnova obstoji za človeka: svoboda. Spoštovati svobodo svojega
bližnjega je dolžnost: ljubiti ga, biti mu na razpolago, je krepost.
7. Absolutno
izključevanje
vsakega načela avtoritete in raisona
d t ta t.
Človeška družba, ki je bila na prazačetku naravno dejstvo, ki je
obstajalo pred svobodo in rojstvom človeške ideje, ki pa je pozneje
postala religiozno dejstvo, organizirano po načelu božje in človeške
avtoritete, se mora danes organizirati na novo, na temelju svobode, ki
bo poslej morala predstavljati edino tvorno načelo njene politične in
ekonomske organizacije. Red v družbi mora biti rezultanta
največjega
možnega razvoja vseh lokalnih, kolektivnih in individualnih
svobod.
8. Politična in ekonomska organizacija socialnega življenja zatorej
ne sme več izhajati tako kot danes od zgoraj navzdol ter iz središča
proti obodu, po načelu enotnosti in izsiljene centralizacije, temveč
mora prihajati od spodaj in od periferije proti centru po načelu prostega
združevanja in federacije.
9. Politična organizacija. Nemogoče je, da bi postavili konkretno,
splošno in obvezujoče pravilo za notranji razvoj in politično organizacijo nacij, kajti obstoj vsake nacije je podrejen množici različnih zgodovinskih, geografskih in ekonomskih pogojev, ki nikoli ne dopuščajo
organizacijskega vzorca, ki bi bil enako dober in sprejemljiv za vse. Tak
podvig, ki bi bil absolutno brez vsake praktične koristi, bi bil razen tega
tudi poseg v bogastvo in spontanost življenja, ki pač uživa v neskončni
raznolikosti, razen tega pa bi bil - kar je še pomembneje - v nasprotju
s samim načelom svobode. Pa vendar so tu še bistveni, absolutni
pogoji,
zunaj katerih bosta praktično udejanjenje in organizacija svobode vedno
nemogoča.
Ti pogoji so:
a) Radikalna odprava vsake uradne religije in vsake privilegirane
cerkve ali tudi cerkve, ki jo država samo ščiti, plačuje in vzdržuje.

Za vsakega absolutna svoboda vesti in propagande z neomejenimi možnostmi, da bo lahko svojim bogovom, katerikoli že so, postavil toliko
templjev, kot bo želel ter da bo lahko plačeval in vzdrževal svečenike
svoje vere.
b) Cerkve, ki bodo obravnavane kot verske korporacije, ne bodo uživale nobene od pravic, ki pripadajo vsem produktivnim asociacijam; ne
bodo mogle niti dedovati niti posedovati skupne lastnine (razen seveda
svojih hiš ali molilnic), nikoli se ne bodo smele ukvarjati z vzgojo otrok,
kajti njihov življenjski smisel je zanikanje morale, svobode, je lukrativno
čarovništvo.
c) Ukinitev monarhije.
Republika.
d) Odprava razredov, rangov, privilegijev in razlik vseh vrst. Absolutna enakost političnih pravic za vse moške in ženske. Splošna volilna
pravica.
e) Odprava, ukinitev in moralni, politični, sodni, birokratski in
finančni bankrot varuške, nadmočne, centralistične države, ki je dvojna
igra in drugi jaz cerkve ter kot taka trajen vzrok za siromašenje, poneumljanje in zasužnjevanje ljudstev. Kot naravna posledica tega ukinitev
vseh državnih univerz, kajti skrb za javni pouk naj bi bila izključno stvar
občin in svobodnih združenj; odprava državnega sodstva, vse sodnike
naj bi namreč volilo ljudstvo; odprava vseh zakonikov za kazensko in
državljansko pravo, ki trenutno veljajo v Evropi, ker vse na isti način
inspirirajo kulti boga, države, versko ali politično idealizirane družine
ali lastnine in so kot taki v nasprotju s človeškim pravom, pa tudi zato,
ker lahko le sama svoboda ustvari zakonik svobode. Odprava vseh bank
in drugih kreditnih ustanov države. Odprava vsake centralne uprave,
birokracije, stalne vojske in državne policije.
f) Vse javne, sodne in civilne funkcionarje, pa tudi vse nacionalne,
področne in komunalne zastopnike ter svetnike naj bi neposredno in
direktno volilo ljudstvo, kar pomeni splošno volilno pravico vseh mož
in žena.
g) Notranja reorganizacija vsake dežele z absolutno svobodo individuov, produktivnih združenj in občin kot izhodiščem in osnovo.
h) Individualne pravice. (1) Pravica vsakega posameznika, vsakega
moškega ali ženskega bitja, da ga od trenutka rojstva naprej pa do polnoletnosti v popolnosti vzdržujejo, varujejo, nadzorujejo, vzgajajo in
poučujejo v vseh javnih šolah, osnovnih, srednjih, višjih, industrijskih,
tistih, ki učijo umetnost, vse na stroške družbe. (2) Enaka pravica vsakega posameznika do svetovanja, pa tudi do tega, da mu na začetku
poklicne poti, ki jo vsak polnoletni lahko prosto izbira, družba v okviru
možnega pomaga; po tem pa družba, ki ga bo razglasila za absolutno
svobodnega, ne bo izvajala nad njim nikakršne kontrole niti avtoritete;
odklanjala bo vsakršno nadaljnjo odgovornost zanj, dolguje mu samo še
spoštovanje, v stiski pa tudi zaščito njegove svobode. (3) Svoboda vsa-

kega polnoletnega individua. naj je moški ali ženska, mora biti absolutna in popolna svoboda, da lahko odide ali pride, glasno izreče vsako
mnenje, da je lahko len ali priden, nemoralen ali moralen, skratka, da
lahko po mili volji razpolaga s svojo lastno osebo in lastnino, ne da bi
komu moral polagati račune; svoboda, da pošteno živi od lastnega dela
ali pa od sramotnega izkoriščanja dobrodelnosti ali privatnega zaupanja, dokler je oboje prostovoljno in pridobljeno od odraslih. (4) Neomejena. svoboda vsakršne propagande - z govori, preko tiska, v javnih in
privatnih zborovanjih
brez vsake druge brzde razen zveličavne naravne moči javnega mnenja. Absolutna svoboda za asociacije, pri čemer
naj ne bi bile izvzete niti tiste, ki so po svojem cilju nemoralne ali se
takšne vsaj zdijo, celo tiste ne, katerih cilj je korupcija in uničenje individualne in javne svobode. (5) Svoboda se mora in more braniti samo s
svobodo, in nevaren nesmisel je. če jo omejujejo z navidez zaslepljujočo
pretvezo, da jo ščitijo, ker pa morala nima nobenega drugega vira, nobenega drugega vzroka, nobene druge vzpodbude in nobenega drugega
cilja kot svobodo in ker sama ni nič drugega kot svoboda, zato so se vse
omejitve, ki so jih svobodi nalagali v zaščito morale, vedno sprevračale
morali v škodo. Psihologija, statistika in vsa zgodovina nam dokazujejo,
da je bila privatna in socialna amoralnost vedno posledica slabe javne in
privatne vzgoje ter odsotnosti ali sprevrženosti javnega mnenja, ki lahko
obstoji, se razvija in moralizira edinole s svobodo, in d a j e bila predvsem
posledica pomanjkljive organizacije družbe. Izkušnja nas uči. pravi
slavni francoski statistik Quetelet, da vedno družba pripravlja zločine in
da so zločinci le potrebna orodja, ki jih izvajajo! Čisto nekoristno je
zatorej, če socialni nemoralnosti postavljamo nasproti zakonodajo, ki
posega v individualno svobodo. Izkušnje nas nasprotno učijo, da je bil
avtoritativni sistem represije povsem nesposoben preprečiti prekrške,
temveč jih je v prizadetih deželah celo razvijal naprej in vedno globlje,
tako da sta javna in privatna morala vedno upadali ali se dvigali v isti
meri. kot se je ožila ali širila osebna svoboda, ter da moramo zato, da bi
napravili sedanjo družbo moralno, najprej začeti s tem, da v celoti uničimo vso politično in socialno organizacijo, ki je osnovana na neenakosti. predpravicah. božji avtoriteti in zaničevanju človeštva, in ko jo
bomo na temeljih popolne enakosti, pravičnosti, dela in vzgoje, ki bo v
skladu z razumom in jo bo inspiriralo samo spoštovanje človeka, vzpostavili na novo. jo bomo morali zaščititi z javnim mnenjem in najabsolutnejšo svobodo za dušo. (6) Družba pa naj bi vendarle ne ostala brez
vsakega orožja zoper zajedalske, zlobne in škodljive osebe. Ker naj bi
bilo delo podlaga vseh političnih pravic, lahko družba, občina, provinca
ali cela nacija, vsaka seveda na svojem področju, te pravice odvzame
polnoletnim osebam, ki - ne da bi bile invalidne, bolne ah stare - živijo na račun javne in privatne dobrodelnosti, vendar z obveznostjo, da
jim te pravice vrnejo, ko bodo spet začele živeti od svojega dela. (7) Ker

je svoboda vsakega človeškega bitja neodtujljiva, ne bo družba nikoli
dopustila, da bi nekdo svojo svobodo juridično odsvojil ali da bi z njo v
kontraktih proti nekomu drugemu razpolagal drugače kot na osnovi
popolne enakosti in vzajemnosti. Vendar ne bo mogla preprečiti, da bi
se kak moški ali ženska, ki nimata nobenega čuta za osebno dostojanstvo, brez kontrakta prostovoljno podal v hlapčevstvo nasproti kaki
drugi osebi, zato pa bo štela take ljudi za ljudi, ki živijo od tuje dobrodelnosti, zatorej jim bo za ves čas trajanja tega hlapčevstva odvzela politične pravice. (8) Vse osebe, ki so izgubile svoje politične pravice, so
izgubile tudi pravico, da bi vzgajale in obdržale svoje otroke. (9) Če se
človek izneveri prevzetim obveznostim ali če odkrito in dokazano
napade lastnino, osebo, predvsem pa svobodo kakega državljana, domačega ali tujega, družba zoper takega domačega ali tujega delinkventa uporabi kazen, ki jo določajo njeni zakoni. (10) Absolutna odprava vseh
poniževalnih in okrutnih kazni, telesnih kazni ter smrtne kazni, kolikor
jih zakon dopušča in izvaja. Odprava vseh kazni, ki trajajo nedoločen
čas ali predolgo, ki ne dopuščajo nobenega upanja, nobene dejanske
možnosti za rehabilitacijo, treba je namreč v zločinu videti bolezen in
zato mora biti kazen bolj zdravljenje kot pa povračilni ukrep družbe.
(11) Vsak, ki so ga obsodili po zakonih družbe, občine, province ah
nacije, bo imel pravico, da ne bo sprejel kazni, ki mu je bila naložena,
če bo izjavil, da ne želi več biti član te družbe. V tem primeru pa bo
družba imela pravico, da ga vrže iz svojega naročja, imela bo pravico
izjaviti, da ni več pod njenim varstvom in zaščito. (12) Upornika, ki
bo tako spet zapadel naravnemu zakonu zob za zob in oko za oko. bodo vsaj na področju, ki ga zaseda ta družba, lahko izropali, maltretirali.
celo ubili, ne da bi se družba za to zmenila. Vsak se ga bo lahko znebil
kot škodljive živali, nikoli pa ga ne bo smel podjarmiti, uporabiti kot
sužnja.
i) Pravice združenj. - Kooperativna delovna združenja so nov dogodek v zgodovini: danes smo priča njihovega rojstva in le slutimo lahko
neznanski razvoj, ki ga bodo brez dvoma doživela, ter nove politične in
socialne razmere, ki bodo v bodočnosti nastale iz njih, sedaj pa jih ne
moremo še natančneje določiti. Mogoče in celo zelo verjetno je. da
bodo nekega dne prekoračila meje občin, provinc in celo obstoječih
drŽav ter prestrukturirala celo človeško družbo, ki potem ne bi bila več
razdeljena na narode, temveč na različne industrijske skupine, ki bi
bile organizirane po zahtevah produkcije, ne več po politiki. Toda to je
stvar bodočnosti. Kar zadeva nas, lahko danes oblikujemo samo tole
absolutno načelo: kakršenkoli je že njihov cilj, vsa združenja
morajo
tako kot vsi posamezniki uživati absolutno svobodo. Niti družba niti
kak njen del: občina, provinca, nacija, nimata pravice, da bi svobodnim
osebam preprečevala, da se svobodno združujejo s katerimkoli ciljem,
verskim, političnim, znanstvenim, industrijskim, umetniškim ali celo s

ciljem vzajemnega korumpiranja in izkoriščanja neškodljivih in neumnih, če ti seveda niso mladoletni. Boj proti šarlatanom in kvarnim združenjem je edinole stvar javnega mnenja. Toda družba ima dolžnost in
pravico, da odreče socialno garancijo, juridično priznanje in politične
ter državljanske pravice vsakemu združenju kot kolektivnemu telesu,
katerega cilji, predpisi oziroma statuti bi bili v nasprotju z njeno ustavo:
isto velja, če člani združenja niso popolnoma enakopravni in ni vzpostavljena popolna vzajemnost, pri tem pa samim članom ni mogoče
odvzeti socialne garancije in pravic samo zaradi sodelovanja v združenjih, ki jih ne regulira socialna garancija. Razlika med regularnimi in
neregularnimi združenji bo torej v tem: združenja, ki bodo pravno priznana kot kolektivno telo, bodo na osnovi te okoliščine imela pravico
pred socialnim sodstvom tožiti osebe, člane ali nečlane, ter vsa druga
regularna združenja, če ti ne bodo izpolnjevali dolžnosti do njih. Pravno
nepriznana združenja pa kot kolektivna telesa ne bodo imela te pravice,
v tem pogledu tudi ne bodo imela nikakršne pravne odgovornosti, kajti
vse njihove dolžnosti bodo nične v očeh družbe, ki ne bo sankcionirala
njihovega kolektivnega obstoja, s tem pa tudi noben od njihovih članov
ne bo oproščen dolžnosti, ki jih je individualno prevzel.
j) Delitev dežele na regije, province, distrikte in občine ali na občine
in departmaje, kot v Franciji, bo seveda odvisna od položaja zgodovinskih navad, sedanjih potreb in posebne lege vsake dežele. Za vsako deželo ki hoče organizirati svojo svobodo, sta potrebni samo dve skupni in
obvezujoči načeli. Prvič, vsaka organizacija mora rasti od spodaj navzgor, po federativni poti od občine k osrednji enoti dežele, k državi.
Dnigič, med občani in državo mora obstajati vsaj en avtonomen
posrednik: departma, regija ali provinca. Sicer bi bila občina v ožjem pomenu
besede vedno prešibka, da bi se lahko upirala enakomerno in despotsko
centraliziranemu pritisku države, kar bi vsako deželo spet pripeljalo v
despotski režim francoske monarhije, kot smo že dvakrat lahko videli
na primeru Francije, kajti despotizem je vedno močneje koreninil v
centralizirani organizaciji države kot pa v seveda vedno despotskem
nagnjenju kraljev.
k) Temelj politične organizacije dežele mora biti absolutno
avtonomna občina, ki jo bo vedno zastopala večina glasov vseh polnoletnih prebivalcev, moških in žensk z isto pravico. Nobena oblast ne bo imela
pravice vmešavanja v njeno notranje življenje, ravnanje in upravo. Z volitvami bo postavljala in odstavljala vse funkcionarje, upravnike in sodnike. brez vsake kontrole bo upravljala občinsko lastnino in njene finance. Vsaka občina bo imela neizpodbitno pravico, da bo ustvarila svojo
lastno zakonodajo in strukturo, neodvisno od vsake potrditve od zgoraj. Če pa bo hotela vstopiti v provincialno federacijo, če bo hotela tvoriti integrirajoč sestavni del province, bo morala svojo ustavo nujno prilagoditi osnovni provincialni ustavi in parlament te province jo bo moral

sankcionirati. Podvreči se bo morala tudi sodbam provincialnega sodišča in ukrepom, ki jih bo z glasovanjem sankcioniral provincialni parlament in katere ji bo nato zaukazala provincialna vlada. V nasprotnem
primeru bi bila izključena iz solidarnosti, garancije in skupnosti in bi
bila postavljena zunaj provincialnega zakona.
1. Provinca ne sme biti nič drugega kot svobodna federacija avtonomnih občin. Parlament province, ki eksistira neodvisno od občin,
bodisi d a j e sestavljen iz enega zbora zastopnikov občin bodisi iz dveh:
zbora zastopnikov občin in zbora zastopnikov celotnega prebivalstva
province, se ne bo vmešaval v notranjo upravo občin-, mora določiti
temeljna načela ustave province, obvezujoča za vse občine, ki hočejo
biti zastopane v parlamentu province. Načela, ki so predmet tega katekizma, so povzeta v členu 11. Na osnovi teh načel bo parlament sestavil
formalno zakonodajo, ki bo zadevala dolžnosti in pravice oseb, združenj in občin ter kazni za kršitve le-teh, pri čemer bodo občinske zakonodaje v manj pomembnih točkah lahko drugačne od provincialne
zakonodaje, nikoli pa ne bodo mogle biti drugačne z ozirom na temelj,
z ozirom na prizadevanje za dejansko, živo enotnost, ne za enoličnost,
ki bo temeljila na zaupanju, da bo prišlo do še intimnejše enotnosti
zaradi izkušenj, časa, razvoja skupnega življenja, lastnega uvida in
potreb občin, zaradi svobode, skratka, nikoli zaradi prisile ali moči provincialne oblasti, kajti celo resnica in pravičnost postaneta nesreča in
laž, če ju kdo vsiljuje s silo. Parlament province bo sestavil ustavno listino federacije občin, o njihovih pravicah in dolžnostih do sebe in parlamenta, sodišča in provincialne vlade. Glasoval bo o zakonih, odlokih in
ukrepih, ki jih narekujejo potrebe cele province ah temeljijo na sklepih
nacionalnega parlamenta, ne da bi kdaj pri tem izpred oči izgubil avtonomijo province in občin. Ne da bi se vmešaval v notranjo upravo
občin, bo določal njihovo kvoto za nacionalne in provincialne davke,
občina sama pa bo te dajatve porazdelila med vse delazmožne in odrasle
prebivalce. Parlament pa bo k o n č n o nadzoroval tudi ravnanje, sprejemal
ali zavračal predloge provincialne vlade, ki bo seveda obvezno voljena.
Voljeno bo tudi provincialno sodišče, ki bo brez priziva razsojalo o vseh
sporih med osebami in občinami ter združenji, med različnimi občinami, v prvi instanci pa o vseh primerili med občinami in vlado ali parlamentom province.
m) Nacija ne sme biti nič drugega kot federacija avtonomnih
provinc.
Nacionalni parlament, ki sestoji bodisi iz zbora zastopnikov vseh provinc bodisi iz dveh: zbora zastopnikov provinc in zbora vsega nacionalnega prebivalstva ne glede na province, ta nacionalni parlament, ki se ne
vmešava v upravo in notranje politično življenje provinc, bo določil
temeljna načela nacionalne ustave, obvezujoča za vse province, ki se
bodo želele priključiti nacionalnemu paktu. Ta načela so povzeta v 11.
členu. Na njihovi osnovi bo nacionalni parlament sestavil nacionalno

ustavno listino, od katere se provineialne ustave lahko razlikujejo v
sekundarnih točkah, nikoli pa v načelih. Sestavil bo ustavno listino
federacije provinc, vse zakone, kijih narekujejo potrebe cele nacije, glasoval bo o odlokih in ukrepih, določal nacionalne davke ter jih porazdelil med province, tem pa bo zaupano, da jih porazdelijo med občine.
Končno bo nadzoroval tudi vsa dejanja nacionalne izvršne vlade, ki bo
vedno voljena za določen čas, sprejemal ali zavračal bo njene predloge.
Parlament bo sklepal zveze med nacijami. odločal o vojni in miru in
edini imel pravico, da odredi
vedno samo za omejen čas - konstituiranje nacionalne vojske. Vlada bo samo organ, ki bo izvajal njegovo
voljo. Nacionalno sodišče bo brez priziva razsojalo v vseh sporih oseb.
združenj in občin s provinco ter v vseh spornih zadevah med provincami. V primerili spora med provincami in državo, ki so tudi v pristojnosti
tega sodišča, pa lahko province apelirajo na mednarodno sodišče, če bo
tako sodišče sploh kdaj obstajalo.
n) Internacionalna federacija bo obsegala vse nacije, ki se bodo razvile na doslej prikazani osnovi, o kateri bom še govoril pozneje. Zelo
verjetno in zaželeno je. da bi si vsi narodi, ki bodo ob ponovni uri velike
revolucije sledili zastavi osvoboditve ljudstva, podali roke v znak trajne
in intimne alianse proti koaliciji dežel, ki se bodo podrejale ukazom
reakcije. Ta aliansa bo najprej tvorila omejeno federacijo, tako rekoč
kal univerzalne federacije ljudstev, ki naj bi v prihodnosti obsegala ves
svet. Internacionalna federacija revolucionarnih ljudstev s parlamentom,
sodiščem in vodilnim komitejem, ki bodo vsi internacionalni, bo seveda
utemeljena na načelih same revolucije. Aplicirana na mednarodno politiko so sledeča načela: (1) Vsaka dežela, vsaka nacija, vsako ljudstvo,
majhno ali veliko, šibko ali m o č n o , vsaka regija, provinca ali občina ima
absolutno pravico, da si sama kroji svojo usodo, določa svoj obstoj, si
izbira zavezništva, se združuje in razdružuje po lastni volji in potrebah
ter ne glede na t.i. zgodovinske pravice in politične, komercialne ali
strateške potrebe držav. - Če naj bi bila združitev delov v celoto resnična. plodna in močna, mora biti absolutno svobodna. Biti mora rezultat edino in edinole lokalnih, notranjih potreb in vzajemnega privlačevanja delov, o teh potrebah in privlačevanju pa so deli sami edini sodnik. (2) Absolutna odprava takoimenovanega zgodovinskega prava in
strahotnega prava zavojevanja, ki sta oba v nasprotju z načelom svobode. (3) Absolutna negacija politike povečevanja slave in moči države politike, ki spreminja vsako deželo v trdnjavo, ki se zapira pred preostalim človeštvom, zaradi tega pa nujno v sebi vidi tako rekoč celotno
človeštvo, ki absolutno zadošča sama sebi in sama sebe organizira kot
svet, neodvisen od celotne človeške solidarnosti, svojo slavo in blagor pa
dosega z zlom, ki ga prizadeva drugim nacijam. Zavojujoča dežela je
nujno dežela, ki je notranje zasužnjena. (4) Slava in veličina nacije je
edinole v razvijanju njene človečnosti. Njeno moč, enotnost, silovitost

njene notranje življenjske sile lahko merimo edino po stopnji njene
svobode. - Če pojmujemo svobodo kot osnovo, pridemo nujno do
enotnosti; od enotnosti pa pridemo do svobode le s težavo ali pa
sploh nikoli. In če pridemo do nje, potem to dosežemo samo z uničenjem enotnosti, ki je nastala znotraj svobode. (5) Blaginja in svoboda
nacij kot tudi vsakega posameznika sta absolutno solidarni - odtod
absolutna svoboda trgovine, poslovanja in prometa ter odprava meja,
potnih listov, carinarnic med vsemi deželami v federaciji. Vsak državljan države, vključene v federacijo, mora v vseh deželah, ki so deli iste
federacije, uživati vse državlj anske pravice in brez težav mu morajo biti
dostopni državljanstvo in vse politične pravice. (6) Ker je svoboda vseh,
svoboda oseb in kolektivitet, solidarna, ne more biti zapostavljena nobena nacija, provinca ali občina niti ne združenje, ne da bi bili zato vsi
drugi v svoji svobodi ogroženi oziroma se ogrožene čutili. Vsak za vse in
vsi za vsakega - to mora biti sveto načelo internacionalnega
federalizma. (7) Nobena od dežel federacije ne sme obdržati armade pod orožjem niti imeti ustanov, ki bi ločevale vojaka od državljana. - Izvor propada, korupcije, poneumljanja in tiranije so armade pod orožjem, vojaški poklic pa ogroža tudi blaginjo in neodvisnost vseh drugih dežel. V
sili mora vsak zdrav državljan postati vojak za obrambo svojega doma ali
svobode. Nacionalna oborožitev mora biti v vsaki deželi organizirana po
občinah in provincah, približno tako kot v Združenih državah Amerike
ali v Švici. (8) Internacionalni parlament. k i j e sestavljen iz enega edinega zbora zastopnikov vseh nacij ali pa iz dveh zborov: zbora zastopnikov nacij in zbora neposrednih zastopnikov prebivalstva internacionalne
federacije ne glede na narodnost, ta federalni parlament bo sestavil
internacionalni pakt ter oblikoval federalno zakonodajo in edinole on
bo pristojen za razvijanje ali spreminjanje te zakonodaje v skladu z
zalite vami časa. Internacionalno
sodišče pa nima drugega poslanstva,
kot da na zadnji instanci deli pravico med državami in njihovimi provincami. Morebitne diference med državami federacije pa so v prvi in
zadnji instanci edinole v pristojnosti internacionalnega parlamenta, ki
tudi nepozvan odloča o vseh vprašanjih skupne politike, v primeru
vojne proti reakcionarni koaliciji pa v imenu celotne revolucionarne
koalicije. (9) Nobena od federalnih držav se nikdar ne sme vojskovati
proti kateri drugi federalni državi. Ce je internacionalni parlament izrekel svojo razsodbo, se ji mora obsojena država pokoriti. Če tega ne
stori, morajo vse druge države federacije prekiniti vsakršne stike z njo,
jo izključiti iz federalnega zakona, solidarnosti in federalne skupnosti,
v primeru napada na federalno skupnost pa se solidarno oborožiti zoper
to državo. (10) Vse države, ki pripadajo revolucionarni federaciji, se
morajo aktivno udeležiti vsake vojne ene izmed federalnih držav proti
kaki državi, ki ne spada v federacijo. Pred vojno napovedjo mora vsaka
federalna država o tem obvestiti internacionalni parlament in sme vojno

napovedati samo, če ta ugotovi, da za vojno obstaja zadosten razlog.
V tem primeru se izvršni federalni direktorij zavzame za stvar žaljene
države in v imenu celotne revolucionarne federacije terja od napadajoče
države takojšnje zadoščenje. Če pa parlament nasprotno meni, da napada in dejanske žalitve ni, bo obtožujoči deželi priporočil, naj ne začenja
vojne, razen tega pa ji bo sporočil, d a j o bo morala voditi čisto sama, če
bi jo vendarle začela. (11) Upati je, da se bodo federalne države sčasoma odpovedale predragemu udobju posebnih zastopstev in se zadovoljile s federalnim diplomatskim zastopstvom. (12) Omejena
internacionalna revolucionarna federacija bo vedno ostajala odprta za ljudstva, ki
bodo pristopila pozneje, ostajala bo odprta na osnovi idej in militantne
ter aktivne solidarnosti revolucije, kot smo jo že obrazložili - toda
vedno le brez vsake najmanjše koncesije glede teh načel. Zatorej so lahko v federacijo sprejeta samo tista ljudstva, ki so sprejela vsa načela, ki
smo jih povzeli v i l . členu.
10. Socialna organizacija. Brez politične enakosti ni dejanske politične svobode, toda politična enakost bo možna šele, ko bo dosežena
ekonomska in socialna enakost.
a) Enakost ne pomeni niti izenačevanja individualnih različnosti niti
intelektualne, moralne in fizične identitete individuov. Različnost sposobnosti in sil. razlike med rasami, nacijami. spoli, med starostmi ljudi
nikakor niso kako socialno zlo, temveč nasprotno pomenijo bogastvo
človeštva. Ekonomska in socialna enakost prav tako ne pomenita izenačevanja osebnega premoženja, kolikor je premoženje produkt sposobnosti. produktivne energije in varčnosti vsakega posameznika.
b) Enakost in pravičnost terjata samo: tako družbeno ureditev, v
kateri bo vsako človeško bitje ob prihodu na svet našlo, kolikor je to
odvisno od družbe in ne od narave, ista sredstva za razvoj v svojem otroštvu in mladosti, vse dokler ne bo odraslo, najprej za vzgojo in izobraževanje in pozneje za urjenje različnih sil, ki jih je narava v vsakega
položila za delo. - Enakost izhodišča, ki jo za vsakega terja pravičnost,
pa ne bo mogoča, dokler še obstoji dedno pravo.
c) Pravičnost, pa tudi človeško dostojanstvo teijata, naj je vsak edinole sin svojih del. Z ogorčenjem zavračamo dogmo izvirnega greha,
dedne sramote in odgovornosti. Z isto doslednostjo bi morali zavrniti
fiktivno dednost kreposti, časti in pravic, pa tudi dednost
premoženja.
Dedič kakršnegakoli premoženja ni več le sin svojih del, glede na svoje
izhodišče je privilegiran.
d) Odprava dednega prava. Dokler bo obstajalo to pravo, bodo še
naprej obstajale tudi dedne razlike med razredi, položaji, premoženji,
skratka: socialna neenakost in privilegiji, če že ne pravno, pa dejansko.
- Faktična neenakost pa prinaša po zakonu, ki velja v določeni družbi. vedno tudi neenakost pravic; socialna neenakost nujno postaja politična neenakost. Brez politične enakosti pa, kot smo že povedali, ni

svobode v splošnem, človeškem, dejansko demokratičnem pomenu
besede: družba bi vedno razpadla na dva neenaka dela, od katerih bi
prvega, ogromnega, ki obsega celotno množico ljudstva, drugi zatiral in
izkoriščal. Zatorej je dedno pravo v nasprotju z zmago svobode in če
hoče torej družba postati svobodna, ga mora odpraviti.
e) Odpraviti ga mora, ker to pravo, ki temelji na fikeiji, nasprotuje
načelom svobode samim. — Vse osebne, politične in socialne pravice
so vezane na dejansko, živečo osebo. Po smrti obstoji samo fiktivna
volja osebe, ki ne obstoji več, ki v imenu smrti pritiska na žive. Če je
mrtvemu kaj do izvrševanja njegove volje, potem naj kar pride in j o
izvršuje sam, če to zmore; nima pa pravice terjati, da bi družba vso
svojo moč in svoje pravo postavila v službo njegovega neobstajanja.
f) Legitimni in resni smoter dednega prava je vedno bilo zagotavljanje sredstev, s katerimi naj bi se naslednja generacija razvijala, s katerimi
naj bi postali možje. Zatorej bo imel pravico dedovanja samo fond za
vzgojo in javni pouk, vendar z obveznostjo, da bo vse otroke od rojstva
do trenutka polnoletnosti, ko postanejo svobodni, enako vzdrževal ter
jim zagotovil enako vzgojo in izobraževanje. Na ta način bodo lahko vsi
starši enako brez skrbi glede usode svojih otrok in ker je enakost vseh
osnovni pogoj moralnosti vsakega posameznika in je vsaka predpravica
vir nemoralnosti, bo vsem staršem, katerih ljubezen do otrok je razumna in ne služi nečimrnosti, temveč njihovemu človeškemu dostojanstvu,
ljubši režim popolne enakosti, celo če bi svojim otrokom lahko zapustili
dediščino, ki bi jim zagotavljala privilegiran položaj.
g) Po odpravi neenakosti, ki rezultira iz dednega prava, bo še vedno
ostala, čeprav že bistveno zmanjšana, tista neenakost, ki izvira iz različnosti glede sposobnosti, sil in produktivne energije posameznikov različnost, ki se bo, ne da bi kdaj povsem izginila, stalno zmanjševala
pod vplivom vzgoje, temelječe na enakosti, in socialne organizacije. Ko
bo dedno pravo enkrat odpravljeno, ta razlika ne bo nikoli več obremenjevala prihodnjih generacij.
h) Delo je temelj človeškega dostojanstva in človečanskih pravic.
Kajti samo s svobodnim in inteligentnim delom človek, ki je stvarnik
zunanjega sveta in ki svoji lastni živalskosti iztrga svojo človeškost in
svojo pravico, ustvarja civilizirani svet.
Sramota, ki so jo v antičnem in v fevdalnem svetu povezovali z idejo
dela in ki se te ideje v precejšnjem obsegu drži še danes, kljub vsem frazam o dostojanstvu dela, ki jih vsak dan ponavljamo in poslušamo, to
neumno zaničevanje dela ima dva izvora: prvič tako zelo značilno
prepričanje antike, ki ima še danes tihe privržence, d a j e , zato da bi si
del človeške družbe zagotovil sredstva za svojo humanizacijo z znanostjo, umetnostjo, spoznavanjem in izvajanjem pravice, potrebno, da se
drugi, seveda dosti številnejši del, posveča suženjskemu delu. To osnovno načelo antične civilizacije je bilo tudi vzrok za njen propad. Mestna

občina, korumpirana in dezorganizirana zaradi privilegiranega brezdelja
meščanov, po drugi strani pa spodkopana zaradi neopazne in počasne,
toda stalne dejavnosti tega razdedinjcnega suženjskega sveta, ki je bil
kljub suženjstvu zaradi blagodejnega učinka dela, celo vsiljenega dela,
moralen - in je ohranil svojo primitivno silo
ta a n t i č n a m e s t n a organizacija je propadla pod udarci barbarskih ljudstev, iz katerih so po svojem rojstvu večinoma izhajali ti sužnji. - Krščanstvo, ta vera sužnjev,
je pozneje uničilo antično neenakost in ustvarilo novo neenakost: privilegij božje milosti in božjega izbranca, ki je (skupaj) z neenakostjo, ki
je n u j n o izvirala iz pravice zavojevalca, znova razdelil človeško družbo
na dva tabora, v kreaturo in plemstvo, tlačane in gospodarje: tem
zadnjim je pripadlo plemenito delo orožja in vladanja, medtem ko je
tlačanom ostalo samo delo, ki ni veljalo samo za nečastno, temveč celo
za prekletstvo. Isti vzrok je nujno pripeljal do istega učinka; plemiški
svet. razrvan in demoraliziran zaradi privilegija brezdelja, je leta 1789
padel pod udarci tlačanov, uporniških delavcev, ki so bili enotni in
močni. Potem so proklamirali svobodo dela, njegovo pravno rehabilitacijo. Toda zgolj pravno, kajti dejansko je delo še naprej ostalo nečastno
in hlapčevsko. Prvi vir tega hlapčevstva, kije obstajal v dogmi politične
neenakosti ljudi, je velika revolucija zatrla; zato je treba s e d a n j e zaničevanje dela pripisovati drugemu viru, ki pa ni nič drugega kot ločevanje
med duševnim in ročnim delom, ki se je izoblikovalo in je še danes
intenzivno prisotno: to razlikovanje v novi obliki reproducira antično
neenakost in znova deli socialni svet na dva tabora: privilegirano manjšino. ki sedaj ni več privilegirana po zakonu, temveč zaradi kapitala,
ter večino prisilnih delavcev, ki jih v delo ne sili več nesrečni zakon
zakonitega privilegija, temveč lakota. Dejansko je dostojanstvo dela
danes teoretsko že priznano in javno mnenje priznava, da je sramota
živeti brez dela. Toda ker človeško delo. gledano v celoti, razpade na
dva dela, eden od teh, ki ga običajno označujejo kot izključno duhovno in zato plemenito, zajema znanosti, umetnosti, misli, pojmovanja,
iznajdbe, preračunavanje, vladanje ter splošno in subalterno vodenje
delovnih sil, drugi pa nasprotno samo ročno izvajanje, k i j e z a r a d i ekonomskega in socialnega zakona delitve dela omejeno samo na povsem
mehansko dejavnost, brez duha in ideje, - v teh razmerah so si privilegirane! kapitala vključno s tistimi, ki so po svojih osebnih sposobnostih
najmanj poklicani za to, prilastili prvo kategorijo dela, drugo pa prepustili ljudstvu. In iz tega izvirajo tri vrste zla: eno za privilegirance kapitala. drugo za ljudske množice ter tretje, k i j e posledica prvih dveh, za
produkcijo, blaginjo, pravičnost ter duhovni in moralni razvoj celotne
družbe. Zlo, zaradi katerega trpijo privilegirani razredi, izhaja iz dejstva,
da so pri razdelitvi socialnih funkcij prevzeli udobni del, zato pa zavzemajo v duhovnem in moralnem svetu vedno manj pomembno mesto.
Res je sicer, da je določena stopnja brezdelja absolutno potrebna za

razvijanje duha, znanosti in umetnosti; toda tako brezdelje mora biti
zasluženo, slediti mora zdravi utrujenosti po vsakdanjem delu, biti mora
pravičen počitek, ki naj bi bil odvisen le od večje ali manjše energije,
sposobnosti in dobre volje posameznika, v socialnem pogledu pa naj bi
bil na enak način dostopen vsem. Vsak privilegirani prosti čas pa nikakor ne krepi duha. temveč mu jemlje moč, ga demoralizira in ubija.
Z nekaj redkimi izjemami nam celotna zgodovina dokazuje, da so bili
razredi, ki so bili privilegirani po premoženju in rangu, v duhovnem
oziru vedno najmanj produktivni in največja odkritja v znanosti, umetnosti in industriji so bila delo tistih mož, ki so bili v svoji mladosti prisiljeni, da so si s trdim delom služili kruh. Človeška narava je zasnovana
tako, da možnost slabega neizogibno in vedno porodi dejanskost slabega
in da je moralnost posameznika veliko bolj odvisna od njegovih življenjskih okoliščin in njegovega okolja kot pa od njegove volje. V tem oziru
- kot v vsakem drugem, je zakon socialne solidarnosti neizprosen, če
hočemo napraviti ljudi bolj moralne, ni treba toliko skrbeti za njihovo
zavest kot pa za njihove socialne eksistenčne pogoje, in za družbo kot
tudi za posameznika ni nobenega drugega buditelja morale razen svobode sredi najpopolnejše enakosti. Če bi najpopolnejšega demokrata posadili na tron - če ga ne bi takoj zapustil - bi neizogibno postal kanalja.
Človek, k i j e rojen kot aristokrat, ki ne zaničuje in sovraži svojega ranga
- po kakem srečnem naključju bi ga le lahko, ki se ne sramuje plemstva, bo neizogibno domišljav in ničvreden, vzdihoval bo po preteklosti,
za sedanjost bo brez koristi in bo strasten nasprotnik prihodnosti. Prav
tako bo buržuj. razvajeni otrok kapitala in privilegiranega brezdelja,
uporabljal svoj prosti čas za brezdelje, korupcijo, razbrzdanost, posluževal se ga bo kot strahotnega orožja, s katerim bo še močneje podjarmil delavske razrede, k o n č n o pa bo proti sebi sprožil revolucijo, ki bo
še strašnejša od one leta 1793.
Zlo, zaradi katerega trpi ljudstvo, lahko še enostavneje določimo:
dela za druge in njegovo delo brez svobode, prostega časa in duha ga
ponižuje, stiska, tlači in ubija. Prisiljeno je delati za druge; kajti rojeno
v bedi. brez vzgoje in brez pametne izobrazbe, moralno zasužnjeno zaradi verskih vplivov, je vrženo v življenje brez orožja, diskreditirano, brez
lastne pobude in volje. Od najranejše mladosti dalje ga lakota sili k temu. da si služi žalosten kruh, da mora pod najhujšimi pogoji prodajati
svojo fizično silo. svoje delo; še na misel mu ne pride - pa tudi nobene
materialne možnosti nima za to, da bi terjalo drugačne pogoje. Ko ga
beda žene v obup, se včasih upre, toda brez enotnosti in moči, ki bi mu
jo vlivala ideja, pod slabim vodstvom, od svojih voditeljev večinoma
izdano in prodano, skoraj vedno brez vednosti o tem, proti kateri od
svojih nadlog naj bi se uprlo, v največ primerili celo udari v napačno
smer in je zato bilo, vsaj doslej, v svojih vstajah neuspešno in je, utrujeno
od nekoristnega boja, vedno znova zapadlo staremu hlapčevstvu. To

hlapčevstvo pa bo trajalo, dokler bo kapital, ki stoji zunaj skupnih
dejavnosti delovne sile. to izkoriščal in dokler bo izobraževanje, ki naj
bi bilo v dobro organizirani družbi vsem enako dostopno, razvijalo samo
inteligenco privilegiranega razreda in temu na ta način prepuščalo ves
duhovni del dela, ljudstvu pa samo grobo uporabo njegovih podjarmljenih fizičnih sil, ki so vedno obsojene na izvajanje idej, ki niso njegove.
Zaradi že nepravične in usodne sprevrženosti postaja delo ljudstva čisto
mehansko, podobno delovni živini, in je onečaščeno, zaničevano in kar je naravna posledica tega - oropano vsake pravice. Iz vsega tega
sledi v političnem, duhovnem in moralnem oziru za družbo neznansko
zlo. Manjšina, ki uživa monopol nad znanostjo, je prav zaradi tega monopola sama prizadeta: do te mere sta prizadeta njen duh in srce, d a j e
od samega znanja neumna: kajti nič ni bolj škodljivo in neplodno kot
patentirana in privilegirana inteligenca. Na drugi strani pa živi ljudstvo,
povsem oropano znanosti, pod bremenom vsakdanjega mehanskega
dela, ki ga poneumlja in prav nič ne razvija njegove naravne inteligence,
oropano je luči. ki bi mu lahko pokazala pot k njegovi osvoboditvi - to
ljudstvo se pri svojem prisilnem delu zaman trudi in ker ima številčno
moč vedno na svoji strani, ogroža samo eksistenco družbe.
Zato je potrebno, da se sedaj nepravična delitev duhovnega in ročnega dela izvede na drugačen način. Zaradi nje trpi tudi ekonomska produktivnost družbe: intelekt, ločen od fizičnega dela, postane živčen,
izsušen, sprevržen, medtem ko postaja telesna moč, ločena od duha, še
bolj neumna. Tako stanje umetnega ločevanja nobenemu od obeh delov
ne prinaša niti polovice tistega, kar bo zmogel in moral ustvariti, ko
bosta - združena v novi socialni sintezi - oba tvorila eno samo produktivno dejavnost. Ko bo mož znanosti delal in mož dela mislil, bo inteligentno in svobodno delo človeku prineslo najvišji častni naslov človek,
takrat bo predstavljalo osnovo njegovega dostojanstva, njegove pravice;
bo kot razodetje človeške sile na zemlji - in človeštvo bo konstituirano.
k) Inteligentno in svobodno delo bo nujno združeno delo. Vsak bo
lahko prosto izbiral, ali se hoče združevati za delo ali ne. toda nobenega
dvoma ne more biti o tem, da bodo razen del fantazije, katerih narava
terja koncentracijo posameznikove inteligence v njem samem, v vseh
industrijskih in celo znanstvenih ter umetniških podjetjih, katerih narava dopušča združeno delo, vsi dajali prednost združevanju - že zgolj
zato. ker združevanje na čudežen način povečuje produktivnost vsakega
posameznika in ker bo vsak kot član in sodelavec produktivnega združenja v krajšem času in z dosti manj truda zaslužil veliko več. Ko bodo
svobodna produkcijska združenja, v katerih ne bodo več sužnji, temveč
sami gospodarji in lastniki zanje potrebnega kapitala, v svojih vrstah kot
sodelavce poleg delovne sile, osvobojene s splošnim poukom, imela tudi
še vse specialne inteligence, ki jim bodo potrebne, bodo, združujoč se
med seboj, tvorila ogromno svobodno ekonomsko federacijo, ki bo po

svojih potrebah in po svojem načinu prej ali slej presegla vse nacionalne
meje, s parlamentom, ki bo, opirajoč se na obširne in obenem natančne
in podrobne podatke svetovne statistike, kakršna danes še ne more
obstajati, usklajeval ponudbo in povpraševanje ter vodil produkte svetovne industrije, jo določal in porazdeljeval med različne dežele, tako
da nikoli več ali skoraj nikoli več ne bo moglo priti do trgovinskih in
industrijskih kriz, prisiljenih ustavitev proizvodnje, nesreč in bede, pa
tudi ne izgubljenega kapitala, takrat bosta človeško delo ter osvoboditev vsakega in vseh regenerirala svet.
1. Zemlja z vsemi naravnimi bogastvi je last vseh, toda posedovali jo
bodo samo tisti, ki jo bodo obdelovali.
m)Ženska,
ki je drugačna od moškega, pa ne slabša od njega, ki je
inteligentna, delovna in svobodna tako kot moški, bo v vseh političnih
in socialnih pravicah kot tudi v vseh takih funkcijah in dolžnostih razglašena za moškemu
enako.
n) Ne odprava naravne, temveč legalne družine, družine, ki temelji
na meščanskem pravu in lastnini. Na mesto verskega in civilnega zakona bo stopil svobodni zakon. Dve polnoletni osebi različnega spola
imata pravico združiti in ločiti se po svoji lastni volji, po svojih interesih
in srčnih potrebah, družba pa nima nobene pravice, da bi n j u n o združitev preprečevala ali jo proti volji obeh vzdrževala naprej. Ker je dedno
pravo odpravljeno in za vzgojo vseh otrok skrbi država, so odpravljeni
vsi razlogi, ki govorijo za politično in meščansko posvetitev nepreklicnosti zakona, zatorej je treba združevanje obeh spolov prepustiti njuni
popolni svobodi, ki je tudi v tem primeru kot vedno in povsod - nujni
pogoj odkrite moralnosti. — V svobodnem zakonu morata mož in žena
prav tako uživati absolutno svobodo. Niti sila strasti niti pravice, ki bi
jih v preteklosti priznavala drug drugemu, ne sme služiti za napad enega
dela na svobodo drugega - in vsak tak napad bi veljal za zločin.
o) Kakor hitro ženska nosi otroka pod srcem, ima do njegovega rojstva pravico, da jo družba podpira, to podporo pa družba daje ne na
račun ženske, temveč na račun otroka. Vsaka ženska, ki želi hraniti in
vzgajati svoje otroke, bo prav tako prejemala od družbe vsa sredstva, ki
jih potrebuje za svoje preživljanje in za preživljanje svojih otrok.
p) Starši bodo imeli pravico otroke obdržati pri sebi in se ukvarjati z
njihovo vzgojo, vendar pod pokroviteljstvom in najvišjo kontrolo družbe, ki bo vedno imela pravico in dolžnost, da bo otroke ločila od staršev, če bodo ti s svojim zgledom, svojimi nauki ali brutalnim, nečloveškim ravnanjem otroke demoralizirali in bi obstajala nevarnost, da bodo
prizadejali škodo njihovemu razvoju.
q) Otroci niso niti last staršev niti last družbe; pripadajo sami sebi in
svoji bodoči svobodi. Kot otroci so do starosti, ko dobijo popolno svobodo, samo v možnem stanju svobode, zato morajo biti pod režimom
neke avtoritete. Starši so njihovi naravni skrbniki, toda njihov legalni in

najvišji skrbnik je družba, ki ima pravico in dolžnost, da se z njimi
ukvarja, ker je njihova lastna prihodnost odvisna od intelektualnega in
moralnega vodenja, ki ga bodo otroci deležni, in ker družba odraslim
lahko daje svobodo samo pod pogojem, da bedi nad vzgojo mladoletnih.
r) Šola naj bi nadomestila cerkev, vendar s to neznansko razliko, da
ima cerkev pri svoji verski vzgojni dejavnosti samo en cilj - ovekovečiti
režim človeške nedoletnosti in takoimenovane božje avtoritete, medtem
ko je edini cilj vzgoje in izobraževanja v šoli nasproten - dejanska osvoboditev otrok po doseženi polnoletnosti; vzgoja in izobraževanje torej
ne bosta nič drugega, kot postopno odvijajoča se iniciacija v svobodo,
s trajnim razvijanjem fizičnih sil, duha in volje otrok. Razum, resnica,
pravičnost, spoštovanje lastnega dostojanstva, k i j e solidarno in neločljivo od človeškega dostojanstva drugih, ljubezen do svobode za sebe in za
vse druge, kult dela kot osnova in pogoj vsake pravice, zaničevanje
nespameti, laži. nepravičnosti, strahopetnosti, suženjstva in brezdelnosti, to naj bi bile osnove javne vzgoje. Ta naj bi najprej oblikovala ljudi,
potem specialiste dela in državljane; ko bo vzgoja s starostjo otrok
napredovala, se bo morala avtoriteta vedno bolj umikati svobodi, da
bodo odraščajoči mladeniči, ko jih bo zakon osvobodil, že povsem
pozabili, da jih je v njihovem otroštvu vodilo in obvladovalo kaj drugega
kot svoboda. - Spoštovanje človeka - ta kal svobode - mora biti
vedno prisotno tudi pri najstrožjih in najabsolutnejših dejanjih avtoritete. Vsa vzgojna morala je v tem: vlijte otrokom to spoštovanje, pa
boste iz njih naredili ljudi.
Po koncu osnovnega in srednjega izobraževanja bodo otrokom glede
na njihova nagnjenja in njihove sposobnosti svetovali in priporočali,
katero višjo ali posebno šolo naj izberejo, ne bodo p a j i h silili. Obenem
mora vsak teoretsko in praktično študirati tisto industrijsko vejo, ki mu
najbolj leži, mora se učiti in ko postane polnoleten, mu izroče vsoto, ki
jo je zaslužil med svojo učno dobo.
s) Ko mladenič postane polnoleten, je razglašen za svobodnega in
postane absolutni gospodar svojih dejanj. Toda družba bo kot povračilo
za vso skrb, ki mu jo je izkazovala med njegovim otroštvom, od njega
terjala tri reči: da ostane svoboden, da živi od svojega dela in da spoštuje svobodo drugih. In ker so zločini in pregrehe, ki težijo današnjo
družbo, izključno in edinole produkt slabe socialne organizacije, lahko
z gotovostjo trdimo, da bo pri organizaciji in vzgoji družbe, ki bo temeljila na razumu, pravičnosti, svobodi, spoštovanju človeka in najpopolnejši enakosti, dobro postalo pravilo in zlo bolezenska izjema, ki bo pod
vsemogočnim vplivom moraliziranega javnega mnenja vedno redkejša.
t) Stari ljudje, tisti, ki so nesposobni za delo, ter bolniki bodo
obdani z vso skrbjo, uživali bodo vse politične in socialne pravice ter
obilno nego, družba p a j i h bo vzdrževala na svoje stroške.

11. Povzetek osnovnih idej tega katekizma:
a) Zanikanje boga.
b) Spoštovanje človeštva mora stopiti na mesto kulta božanstva.
Človeški um bo priznan kot edini kriterij resnice, človeška vest kot
osnova pravičnosti, individualna in kolektivna svoboda pa kot vir in
edina osnova reda človeštva.
c) Svobodo posameznika je mogoče udejaniti edinole v enakosti
vseh. Udejanjenje svobode v enakosti je pravičnost.
d) Absolutna izključitev načela avtoritete in ,,raison d ' E t a t " . Svoboda
mora biti edino konstitutivno načelo celotne socialne organizacije, tako
politične kot tudi ekonomske. Red v dmžbi mora biti celokupni rezultat kar največjega možnega razvoja vseh lokalnih, kolektivnih in individualnih svobod. Vsa politična in ekonomska organizacija torej ne sme
biti postavljena tako, kot je danes, ko po načelu enotnosti izhaja od
zgoraj navzdol in od središča k obrobju, temveč mora izhajati od spodaj
navzgor in od obrobja k središču po načelu svobodnega združevanja in
federacije.
e) Politična organizacija. Odprava vsake uradne cerkve, ki jo plačuje
in ščiti država. Absolutna svoboda vesti in veroizpovedi z neomejeno
pravico vsakega, da svojim bogovom postavlja templje in plačuje svoje
svečenike. Absolutna svoboda verskih združenj, ki pa nimajo nikakršnih
političnih in državljan škili pravic in ki se ne bodo mogla ukvarjati z
vzgojo otrok. Odprava in bankrot centralizirane in varuške države. Absolutna
svoboda posameznika,
priznanje političnih pravic samo
tistim, ki živijo od svojega dela, seveda pod pogojem, da spoštujejo svobodo drugih. Splošna volilna pravica, neomejena svoboda tiska, propagande, govora in zbiranje (za javna in privatna zborovanja). Absolutna
svoboda združevanja. pri čemer pa so pravnega priznanja deležna samo
tista združenja, ki s svojim smotrom in svojo notranjo organizacijo niso
v nasprotju z osnovnimi načeli družbe. Absolutna avtonomija občine s
pravico upravljanja in celo notranje zakonodaje, če je ta v skladu z
načeli, na katerih temelji provincialna ustava, če seveda občina želi biti
sestavni del province in uživati njeno jamstvo. Provinca naj bo samo
federacija občin. - Avtonomija province nasproti naciji s pravico upravljanja in notranje zakonodaje, kolikor ta ni v nasprotju s temeljnimi
načeli nacionalne ustave in kolikor provinca želi biti del federacije in
uživati njeno jamstvo. — Nacija naj bo samo federacija provinc, ki ji
želijo pripadati po svoji prosti volji; njena dolžnost je, da spoštuje avtonomijo vsake province, terjati pa mora, da ustava in posebna zakonodaja province, ki želi pripadati federaciji in uživati jamstvo nacije, v bistvenih točkah ustrezata nacionalni ustavi in zakonodaji, da v zadevah
splošnih interesov nacije vsaka provinca izvaja dekrete, za katere je glasoval nacionalni parlament in ki ji jih sporoča nacionalna vlada ter da se
vsaka provinca podredi odločitvam nacionalnega sodišča, pri čemer ji

ostaja pravica do priziva internacionalnemu sodišču, če bo tako sodišče
obstajalo. Če se v teh treh primerili kaka provinca ne pokori, bo postavljena izven zakona in izven nacionalne solidarnosti, če pa bo napadla
katero od federalnih provinc, jo bo nacionalna armada spravila k pameti.
Odprava takoimenovane
historične pravice, pravice do zavojevanja,
ter pravice do kakršnekoli politike, ki stremi k zaokroževanju,
povečevanju, slavi in zunanji moči države. Blaginja in svoboda cele nacije sta
solidarni, vsaka mora iskati svojo moč v svoji svobodi. Nacionalna neodvisnost je neodtujljiva nacionalna pravica enako kot pravica posameznika; na osnovi tega dejstva mora biti sveta, todarce na osnovi historične
pravice. Iz dejstva, da je bila neka dežela stoletja združena s kako drugo, tudi če je do tega prišlo prostovoljno, še ne sledi, da mora to združitev prenašati še naprej, če tega noče; kajti pretekle generacije nikoli
nimajo pravice odtujevati svobode sedanjih in prihodnjih
generacij.
Vsaka nacija, provinca in občina bo torej imela absolutno pravico razpolagati sama s sabo, združevati se z drugimi ali pa ukinjati prejšnje ali
sedanje alianse in vstopati v nove, ne da bi si kaka druga dežela mogla
lastiti interes ali pravico, da bi ji to preprečevala. Vsako nasilje na tem
področju mora preprečiti celotna nacionalna federacija, kajti vsak
napad na svobodo ene same dežele je žalitev, grožnja in posredni napad
na svobodo vseh nacij. - Končno internacionalna federacija in revolucionarna solidarnost svobodnih ljudstev proti reakcionarni koaliciji še
zasužnjenih dežel.
f) Socialna organizacija.
Politična enakost je nemogoča brez ekonomske enakosti. - Ekonomska enakost in socialna pravičnost sta
nemogoči, dokler ni v družbi za vsako človeško bitje ob vstopu v življenje zagotovljena popolna enakost izhodišča, ki jo tvorijo enakost sredstev za preživljanje, vzgojo in izobraževanje, pozneje pa za uporabo različnih sposobnosti in sil, ki jih je narava položila v vsakega posameznika.
Odprava dednega prava. Edinole sklad za javno vzgojo bo imel pravico
do dedovanja, kajti stroški za preživljanje, nadzor, vzgojo in izobraževanje otrok od rojstva do polnoletnosti gredo v njegovo breme. - Ker
le delo daje produkte, mora vsak delati, da lahko živi, ali pa ga bodo
imeli za tatu. Inteligentno in svobodno delo, temelj človeškega dostojanstva in vseh političnih pravic, in posamezno delo se dan na dan vse
močneje zlivata v združeno delo. - Zemlja, lastnina vseh, bo le v posesti
tistih, ki jo obdelujejo. Enakost moža in žene v vseh političnih in socialnih pravicah, odprava legalne družine, utemeljene na meščanskem pravu
in lastnini. Svobodni zakon. Otroci ne pripadajo niti staršem niti družbi.
Najvišje skrbništvo nad njimi, vzgoja in izobraževanje otrok pripadajo
družbi. - Šola bo stopila na mesto cerkve. Njen cilj: ustvarjenje svobodnega človeka. Odprava zaporov in krvnika. — Spoštovanje in skrb za
stare, nesposobne za delo in bolnike.

12. Revolucionarna politika. Naše osnovno prepričanje je, da morajo biti zato. ker so svobode vseh nacij solidarne, solidarne tudi posebne
revolucije posameznih dežel, da odslej v Evropi in na vsem civiliziranem
svetu ne bo več revolucij, temveč bo samo še ena edina univerzalna
revolucija, da se morajo zatorej danes vsi posebni interesi, nacionalne
nečimrnosti, zahteve, ljubosumnosti in sovražnosti zliti v edinem skupnem in univerzalnem interesu revolucije, ki bo zagotovila svobodo in
neodvisnost vsake nacije s solidarnostjo vseh nacij; nadalje smo prepričani, da bo sveta aliansa svetovne reakcije, zarota kraljev, duhovščine,
plemstva in buržoaznega fevdalizma, oprta na neznanske proračune,
oborožene armade, ogromno birokracijo, ki so ji na razpolago vsa strašna sredstva, ki jih omogoča sodobna centralizacija s svojo navado,
takorekoč z rutino svojega postopanja in pravico do konspiriranja, s
pravico, da vse in vsako stvar naredi oprta na zakon; zavedamo se, d a j e
vse to neznansko, grozeče in uničujoče dejstvo ter da je za boj proti
njemu, če naj bi mu zoperstavili enako mogočno dejstvo, če naj bi ga
premagali in uničili, potrebno nič manj kot istočasna
revolucionarna
aliansa in akcija vseh ljudstev civiliziranega sveta. Proti tej svetovni
reakciji ne more uspeti nobena izolirana revolucija posameznega ljudstva, bila bi norost, zatorej napaka tega ljudstva in izdajstvo, zločin
proti vsem drugim. Odslej se mora upor nekega ljudstva odvijati ne z
ozirom na to ljudstvo samo, temveč z ozirom na ves svet. Da pa se bo
na ta način kako ljudstvo lahko uprlo v imenu celega sveta, mora imeti
program nekega sveta, dovolj širok, globok, resničen, z eno besedo
dovolj človeški program, da bo obsegal interese vseh in elektriziral strasti vseh ljudskih množic Evrope, ne glede na nacionalnost - in tak program je lahko samo program demokratične in socialne revolucije.
a) Cilj demokratične in socialne revolucije lahko definiramo z dvema
besedama: politično je odprava historične pravice, pravice do zavojevanja in diplomatskega prava. Je popolna osvoboditev oseb in združenj
izpod jarma božanske in človeške avtoritete — absolutno uničenje vseh
vsiljenih združenj in skupnosti občin v province, provinc in zavojevanih
dežel v državo. In končno je radikalna ukinitev centralistične, varuške,
avtoritarne države skupaj z njenimi vojaškimi, birokratskimi, vladajočimi, upravljajočimi, sodnimi in državljanskimi ustanovami. Z eno besedo, pomeni vrnitev svobode vsem, osebam, kolektivnim telesom, združenjem, občinam, provincam, regijam in nacijam ter vzajemno jamstvo
te svobode znotraj federacije.
Socialno pa je utrditev politične enakosti z ekonomsko
enakostjo.
Na začetku kariere vsakega posameznika je enakost izhodišča, ki ni
dana po naravi, temveč je socialna enakost za vsakega, to je enakost
sredstev za preživljanje, vzgojo in izobraževanje vsakega otroka - obeh
spolov — do njegove polnoletnosti.

Mihail Bakunin (1814 - 1876)

4. 2. Nacionalni katekizem (1866)

Nacionalni katekizmi se v različnih deželah lahko razlikujejo pri
manj pomembnih točkah, vendar pa morajo vse nacionalne organizacije
za osnovo svojih katekizmov sprejeti nekatere ključne točke. Te so:
1. Za vsako deželo, ki se želi priključiti svobodni federaciji narodov,
jc neogibno potrebno, da svoje centralizirane, birokratske in vojaške
organizacije zamenja s federalističnimi organizacijami, ki temeljijo
izključno na absolutni svobodi in avtonomiji regij, provinc, komun,
združenj in posameznikov. Takšno federacijo bodo upravljali voljeni
funkcionarji, ki bodo neposredno odgovorni ljudstvu: nacija ne bo organizirana od zgoraj navzdol ali od centra k periferiji. Načela svobodne
federacije terjajo zavrnitev vsiljene in nadzorovane enotnosti, ki bo
nastajala od spodaj, iz periferije k centru. Svobodni posamezniki bodo v
federaciji stopali v prostovoljna združenja, ta se bodo povezovala v svobodne komune, komune v avtonomne province, te naprej v regije, regije
se bodo svobodno povezale v okviru dežel, te pa bodo praj sli slej osnovale univerzalno svetovno federacijo.
2. Priznanje, da imajo posamezniki, komune, asociacije, province in
narod absolutno pravico do odcepitve od vsake zveze, kateri so se bih
pridružili.*
3. Politična svoboda ni mogoča brez politične enakosti. Politična
svoboda in enakost pa nista mogoči brez družbene in ekonomske enakosti.

*

Bakunin jo bil p r e p r i č a n , da prostovoljne asociacije, ki jih n a r e k u j e j o skupne
p o t r e b e , trajajo veliko dalj od onih, ki so bile vsiljene od zgoraj ali od z u n a j .
Op. ur.

Prevod iz B a k u n i n o n A n a r c h y , uredil Sam Dolgoff, Vintage Books.
Ne\\ York 1972, str. 9 8 - 1 0 1 . Prevedla Marija Rizman, jezikovno pregledala Julijana Bavčar.

Nujnost d r u ž b e n e revolucije

Širina in globina socialne revolucije se bosta v različnih deželah bolj
ali manj razlikovali glede na politične in družbene okoliščine ter glede
na stopnjo revolucionarnega razvoja. Vendar danes nekatera načela
pritegujejo in navdihujejo množice za delovanje - ne glede na njihovo
nacionalnost in stanje civilizacije. Med ta načela spadajo:
1. Zemlja bo skupna lastnina družbe. Njeni plodovi in uporaba bodo
pripadali vsakemu, ki jo bo obdeloval; skladno s tem mora biti zemljiška
renta ukinjena.
2. Ker je vse družbeno bogastvo rezultat dela, je tisti, ki troši. ne da
bi delal, če to lahko. tat.
3. Politične pravice pripadajo samo poštenim ljudem. Te pravice
morajo pripadati samo delavcem . . .
4. Danes ne more uspeti nobena revolucija, ki ni istočasno politična
in družbena revolucija. Vsaka izključno politična revolucija - pa najsi
gre za obrambo nacionalne neodvisnosti, za notranjo spremembo ali
celo za spostavitev republike - ki ne cilja na takojšnjo in dejansko
politično in ekonomsko emancipacijo ljudi, bo lažna revolucija. Ne bo
dosegla svojih ciljev in bo po svojih posledicah reakcionarna.
5. Revolucija ne sme biti izvedena za ljudi, temveč jo morajo ti izvesti sami; tudi ne more nikoli uspeti, če se ji ne priključi ljudstvo, tj.
tako vaško kot mestno.
6. Biti mora organizirana na ideji in identiteti skupnega programa za
vse dežele, tajna organizacija, ki k skupni akciji ne bo pritegnila le nekaj dežel, temveč vse; z združeno, še več, istočasno revolucionarno
vstajo večine podeželja in mest, bo Revolucija od začetka imela lokalni
značaj in ga zadržala do zmage. Njen lokalni značaj bo v tem, da do
Revolucije ne bo prišlo zahvaljujoč premoči revolucionarnih sil dežele,
iz katere bo izšla, torej iz ene same točke ali centra, niti ne po zgledu
buržoazne kvazirevolucionarne ekspedicije v rimskem imperialnem
stilu (tj. s pošiljanjem diktatorskih komisarjev, ki vsilijo ..partijsko linijo"). Nasprotno, Revolucija bo izbruhnila iz vseh por dežele. Na ta
način bo to resnična ljudska Revolucija, ki bo zajela vsakogar - može,
žene in otroke - in bo zato nepremagljiva.
7. Revolucija bo na začetku (ko se bodo ljudje iz pravičnih razlogov
spontano zoperstavili svojim mučiteljem) zelo verjetno krvava in maščevalna. Vendar ta faza ne bo dolgotrajna in se ne bo nikoli izrodila v hladnokrven in sistematičen terorizem . . . To bo vojna, ne proti posameznikom, temveč v prvi vrsti proti protisocialnim institucijam, na katerih
so temeljili moč in privilegiji oblastnikov.
8. Revolucija se bo potemtakem začela z rušenjem vseh institucij,
organizacij, cerkev, parlamentov, sodišč, administracije, bank, univerz

itd., ki predstavljajo krvni obtok države. To je treba popolnoma porušiti
in jo proglasiti za zbankrotirano ne le v finančnem, temveč še bolj v
političnem, birokratskem in vojaškem (vključno s policijo) pogledu.
Istočasno bodo ljudje iz vaških komun in mest konfiscirali državno
lastnino v korist Revolucije. Prav tako bodo zasegli vso lastnino reakcionarjev in zažgali vse lastninske in posojilne listine; za neveljavne bodo
proglasili vse državljanske, kazenske, sodne in uradne dokumente in
materiale . . . Tako se bo odvijala Družbena Revolucija, in ko bodo
njeni sovražniki ostali brez svojih sredstev, bo uporaba krvavih ukrepov
proti njim postala odvečna; še več, nepotrebna uporaba nasilnih metod
nujno pogojuje najstrašnejšo in grozovito reakcijo.
9. Lokalni značaj Revolucije bo nujno postal federalističen. Po zrušenju etablirane oblasti se morajo komune same reorganizirati na revolucionaren način, tj. na temelju splošne volilne pravice in neposredne in
učinkovite odgovornosti pred ljudstvom izvoliti upravljalce in revolucionarna sodišča.
10. Za pripravo Revolucije je nujna konspiracija in organizacija
močne tajne asociacije, ki jo usklajuje internacionalno jedro.

Mihail Bakunin (1814 - 1876)

4.3. Federalizem, socializem in
antiteologizem (1867)

I. F e d e r a l i z e m
Srečni smo, da lahko izjavimo, da je ženevski kongres soglasno sprejel načelo federalizma. Sama Švica, ki danes sicer s tolikšnim uspehom
to načelo uresničuje v praksi, ga je odobrila brez vsakih omejitev in
sprejela v celoti, skupaj z vsemi njegovimi posledicami. V kongresnih
resolucijah je, na žalost, načelo zelo slabo formulirano in šele posredno
omenjeno - in to najprej v zvezi z Zvezo*, ki jo moramo ustanoviti, in
potem ob časniku, ki ga želimo izdajati pod imenom Združene države
Evrope. Toda menimo, da bi moralo načelo federalizma stati na prvem
mestu v naši deklaraciji načel.
To je zelo težka napaka in jo moramo čim hitreje popraviti. Zato
moramo, v skladu s soglasjem udeležencev ženevskega kongresa izjaviti
naslednje:
1. Da bi dosegli zmago svobode, pravice in miru v mednarodnih
odnosih v Evropi in onemogočili državljanske vojne med različnimi
narodi, ki tvorijo evropsko družino, obstaja le eno sredstvo: ustanovitev
Združenih držav Evrope.
2. Združene države Evrope se ne bodo nikoli mogle oblikovati iz
držav, ki so organizirane kot današnje države, to pa zaradi tega, ker
med zadnjimi vlada nezaslišana neenakost v moči.
3. Primer nekdanje Nemške konfederacije je neizpodbitno pokazal,
da je konfederacija, sestavljena iz monarhij, najnavadnejša šala. ki narodom ne more zajamčiti niti miru niti svobode.
4. Nobena centralizirana, birokratska in zato vojaška država, četudi
se imenuje republika, ne more resno in iskreno vstopiti v neko mednarodno konfederacijo. Taka država bi v očeh sosednjih dežel s samo
svojo ureditvijo, ki bo vselej odkrita ali prikrita negacija svobode zno-
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Zveza za mu in svobodo. - Op. prev.

Prevod iz M. Bakunin. O e u v r e s .
Bakunin. III. (lolos T r u d a . Petrograd
j e z i k o v n o pregledala Julijana Bavčar.

I, Pariz 1895 (v konsultaciji z r u s k o izdajo
Moskva 1920). Prevede! Božidar Kante,

traj dežele, nujno predstavljala neprestano napoved vojne in pretnjo
njihovi eksistenci. Ker je vsaka centralistična država v bistvu ustanovljena na podlagi nekega zunanjega nasilnega akta, akta osvajanja (v privatnem življenju imenujemo to vlomna tatvina), ki se je. ko je dobil
blagoslov vladajoče cerkve, sčasoma posvetil in se zato spremenil v zgodovinsko pravico. Ker temelji na tej božanski posvetitvi zmagovitega
nasilja kot na izključni in vrhovni pravici, predstavlja zato absolutno
negacijo pravic vseh drugih držav in jih priznava le - v pogodbah, ki
jih z njimi sklepa - v primeru lastne nemoči.
5. Vsi pripadniki Zveze bi si torej morali z vsemi silami prizadevati,
da reorganizirajo svoje dežele s ciljem, da se stara ureditev, osnovana na
nasilju in načelu oblasti od zgoraj navzdol, zamenja z novo, katere edina
osnova bodo interesi, potrebe in naravne težnje ljudstva, edino načelo
pa svobodno združevanje posameznikov v občine, občin v pokrajine, 1
pokrajin v države in naposled - držav v združene države, najprej Evrope, potem pa celega sveta.
6. V skladu s tem je treba popolnoma spustiti idejo t.i. zgodovinske
pravice držav; vsa vprašanja, ki se nanašajo na naravne, politične, strateške in trgovske meje, se bodo odslej štela za preteklost in jih bodo
morali pripadniki Zveze energično zavreči.
7. Vsaki državi, veliki ali mali. vsakemu narodu, slabotnemu ali močnemu, vsaki pokrajini, vsaki občini je treba priznati absolutno pravico
do popolne avtonomije, vendar pod pogojem, da njihova notranja ureditev ne predstavlja grožnje in nevarnosti za avtonomijo in svobodo
njihovih sosedov.

1

Slavni italijanski patriot Giuseppe Mazzini. republikanski ideal, ki ga je ena
sama francoska republika iz leta 1793. preurejena po Dantejevih poetskih tradicijah in po ambicioznih spominih na rimsko cesarstvo, p o t e m pa spremenjena v skladu z neko novo teologijo, napol racionalno, napol m i s t i č n o
tu znani. ambiciozni in strastni r o d o l j u b , je ostal
navzlic vsem n a p o r o m , da bi se
vzdignil na raven m e d n a r o d n e pravice
vselej ekskluziven in je pred lastno
srečo in svobodo vselej dajal prednost veličini in m o č i svoje d o m o v i n e : nikoli
ni nehal biti ogorčen nasprotnik avtonomije pokrajin, ker bi porušila, k a j p a d a ,
strogo u n i f o r m n o s t njegove velike italijanske države. Prevzemala ga je iluzija,
da bo avtonomija o b č i n z a d o s t n a , da obdrži ravnotežje z vsemogočno silo
m o č n o organizirane republike. Vendar se m o t i : nobena o b č i n a sama zase ni
bila sposobna upreti se m o č i tega strahovitega centralizma; le-ta bi jo preprosto uničil. Da ne bi v tem boju podlegla, bi se o b č i n a torej morala združiti zaradi skupnega upiranja - z vsemi sosednjimi o b č i n a m i , kar pravzaprav pomeni. da bi morala z njimi oblikovati a v t o n o m n o p o k r a j i n o . Razen tega b o d o
morali pokrajine, brž ko ne b o d o a v t o n o m n e , upravljati državni uradniki. Med
rigorozno doslednim federalizmom in birokratskim r e ž i m o m ni srednje poti.
Iz' tega sledi, da bi bila taka republika, kot jo je želel Mazzini. birokratska in
torej vojaška država, ustanovljena z n a m e n o m , da doseže z u n a n j o politično
m o č , ne pa m e d n a r o d n e pravice niti notranje svobode. Leta 1793 je bila francoskim o b č i n a m pod režimom terorja priznana a v t o n o m n o s t , vendar jih je vseeno uničil revolucionarni despotizem konventa in še bolj pariške k o m u n e , k i j i
je naravno sledil N a p o l e o n .

8. Dejstvo, d a j e neka dežela sestavni del neke države - celo če seji
je svobodno priključila - nikakor ne pomeni, da mora v njej za vselej
ostati. Ljudska pravica, ki nam je predstavljala edino merilo, ne bi mogla sprejeti nikakršne večne obveze; tudi ne bomo nikoli priznali drugih
pravic dolžnosti razen onih, ki temeljijo na svobodi. Pravica do svobodnega združevanja oziroma ravno tako do svobodne odcepitve, je prva
in najpomembnejša politična pravica; brez nje bi bila vsaka konfederacija le zakamuflirana centralistična država.
9. Iz vsega doslej povedanega sledi, da se mora Zveza odločno postaviti po robu vsakemu paktiranju kake dežele evropske demokracije z
monarh isti čnimi državami - celo v primeru, če je bila cilj takega paktiranja ponovna vzpostavitev neodvisnosti ali svobode neke potlačene
dežele. Ker so rezultat takega paktiranja lahko le razočaranja, bi bilo
hkrati izdaja, naperjena proti revoluciji.
10. V nasprotju s tem mora naša Zveza - ravno zato, ker je Zveza za
mir in ker je prepričana, d a j e mir mogoče doseči le na temelju najiskrenejše in najpopolnejše solidarnosti narodov v pravici in svobodi - odločno razglasiti svojo podporo vsaki ljudski vstaji proti vsaki vrsti dačenja, pa naj ga povzroče tujci ali lastni sonarodnjaki, in to pod pogojem,
da ta vstaja poteka v imenu naših načel in v skladu s političnimi ter ekonomskimi interesi ljudskih množic, ne pa z ambiciozno namero ustanovitve neke močne države.
11. Zveza bo začela ogorčeno vojno proti vsemu, kar se imenuje
slava, veličina in m o č države. Vsem tem lažnim in zločinskim idealom,
ki so zahtevali na milijone človeških življenj, bomo zoperstavili veličino
človeške inteligence, ki se uresničuje v znanosti, in vsesplošno blagostanje, temelječe na delu, pravici in svobodi.
12. Zveza bo priznavala narodnost kot naravno dejstvo z nedvomno
pravico do svobodnega obstajanja in razvoja, vendar ne kot načelo: vsako načelo mora imeti namreč univerzalen značaj, medtem ko je narodnost. nasprotno, le ekskluzivno in individualno dejstvo. To t.i. načelo
narodnosti - v obliki, kakršno danes uveljavljajo vlade Francije, Rusije.
Prusije in celo mnogi nemški, poljski, italijanski in madžarski rodoljubi,
ni nič drugega kot sredstvo za odvračanje pozornosti, s katerim se reakcija postavlja po robu duhu revolucije. To načelo je v svojem bistvu do
te mere aristokratsko, da vodi do preziranja dialektov nepismenega
ljudstva in pri tem implicitno zanikuje svobodo pokrajin in resnično
avtonomijo občin. V nobeni deželi ga ne podpirajo ljudske množice,
katerih dejanske interese sistematično žrtvuje v prid t.i. javne blaginje,
k i j e v resnici le blaginja privilegiranih razredov; zato v bistvu ne izraža
nič drugega kot domnevne zgodovinske pravice in ambicije držav. Pravico do narodnosti bo torej Zveza lahko štela le za naravno posledico
vrhovnega načela svobode, vendar to načelo preneha biti pravica, takoj
ko se postavi bodisi proti svobodi bodisi samo zunaj svobode.

13. Enotnost je cilj. h kateremu človeštvo nezadržno teži. Toda ista
enotnost postaja usodna in pogubna za inteligenco, dostojanstvo in
blagostanje posameznikov in narodov, kadarkoli se uveljavlja zunaj
svobode, bodisi s silo bodisi pod vplivom neke teološke, metafizične,
politične ali celo ekonomske ideje. Rodoljubje, ki si prizadeva doseči
enotnost zunaj svobode, je vselej slabo in pogubno za resnične interese
narodov neke dežele in je, čeprav je prepričano, da služi ravno njim,
pravzaprav nezaveden prijatelj reakcije in sovražnik revolucije, torej
sovražnik emancipacije narodov in ljudi. Zveza bo priznavala le eno
enotnost: tisto, ki se bo oblikovala s svobodnim združevanjem avtonomnih delov v celoto, ki ne bo pomenila negacije posameznih pravic
in interesov in ne bo pokopališče, na katerem se s silo pokopavajo vsi
posamezni uspehi, temveč bo - nasprotno - postala potrditev vseh teh
avtonomnih pravic, interesov in uspehov. Zveza bo zato neusmiljeno
napadala vsako versko, politično, ekonomsko in družbeno organizacijo,
ki ne bo popolnoma prežeta s tem velikim načelom svobode: brez njega
ni niti inteligence, niti pravice, niti blagostanja, niti humanosti.
To so, gospoda, po našem in nedvomno tudi po vašem mnenju temeljne postavke in nujne posledice vzvišenega načela federalizma, ki g a j e
ženevski kongres odločno razglasil. To so absolutni pogoji miru in svob o d a . ( . . .)

II. S o c i a l i z e m
Mar ni zato, gospoda, dovolj na kratko reči, da iz našega programa
preprosto ne smemo izpustiti socializma in da bi naše odstopanje od
socializma povzročilo nemoč celotne naše akcije'? S programom, v katerem smo se razglasili za federalistične republikance, smo pokazali, da
smo dovolj revolucionarni, da lahko od sebe odbijemo velik del buržoazije: vse tiste, ki špekulirajo z bedo in nesrečami ljudstva in poskušajo
izvleči dobiček tudi v največjih katastrofah, ki danes bolj kot kdajkoli
prej prizadevajo prebivalstvo. Po odstranitvi tega aktivnega, lakomnega,
spletkarskega in spekulativnega dela buržoazije bo z nami še vedno ostala večina mirnih in delovnih državljanov, ki kdaj pa kdaj sicer storijo
zlo, vendar bolj iz nuje kot po lastni volji in nagnjenosti. Tudi oni si ne
želijo nič drugega, kot da se osvobodijo te fatalne nuje, ki jili sili v
nenehno sovraštvo do delavskega prebivalstva in ki jih hkrati uničuje.
Poudariti je treba, da danes tudi pripadniki drobne buržoazije, tj. mali
trgovci in mali industrijalci, začenjajo trpeti skoraj tako, kot trpe pripadniki delavskega razreda; če bodo stvari še naprej tekle z istim tempom, se bo ta znaten delež državljanov po svojem ekonomskem položaju lahko kmalu izenačil s proletariatom. Trgovina na debelo, velika
industrija in nadvse široke in lakonme špekulacije jo uničujejo, požirajo

in pehajo v prepad. Položaj drobne buržoazije postaja torej vse slabši in
njene ideje, ki so bile tako dolgo reakcionarne, se danes bistrijo zaradi
okrutnih lekcij in bodo nujno kmalu ubrale nasprotno smer. Najinteligentnejši med njimi začenjajo razumevati, da za pošteno buržoazijo ni
druge rešitve kot v povezavi z ljudstvom in da se socialno vprašanje tiče
tudi njih, na isti način kot tudi ljudstva.
Ta napredna sprememba v nazorih evropske drobne buržoazije pomeni tolažilno in nedvomno dejstvo. Vendar s tem v zvezi ne smemo
gojiti iluzij: pobudnik novega razvoja ne bo ona, temveč ljudstvo; na
Zahodu bodo to tovarniški in mestni delavci, pri nas v Rusiji, Poljski in
večini slovanskih dežel pa bodo to kmetje. Drobna buržoazija je postala
preveč bojazljiva, preveč ustrašljiva, preveč skeptična, da bi sama prevzela kakršnokoli iniciativo; moč jo bo pridobiti, toda ona sama ne bo
pridobila nikogar; kajti enako, kot ji primanjkuje idej, ji primanjkuje
tudi gotovosti in zanosa. Zanos, ki lomi prepreke in ki ustvarja nove svetove, je izključno v ljudstvu. Iniciativa za novo gibanje bo torej nedvomno pripadla ljudstvu. Mar bi lahko po vsem povedanem izpustili ljudstvo iz svojega programa! Mar bi lahko molčali o socializmu, tej novi
religiji ljudstva!
Toda nekateri pravijo, d a j e socializem naklonjen zvezi scezarizmom.
To je predvsem kleveta. Nasprotno, ko cezarizem vidi, da se na obzorju
kaže preteča sila socializma, išče njegovo naklonjenost, da bi ga izkoristil za svoje interese. Mar ni to za nas še en razlog več, da se ukvarjamo
s socializmom, s ciljem preprečiti takšno strašno zvezo, katere realizacija bi bila nedvomno največja katastrofa, ki lahko zapreti svobodi človeštva?
Toda s socializmom se moramo ukvarjati tudi izven področja vseh
teh praktičnih razlogov, kajti socializem je pravica. Pri tem, ko govorimo o pravici, pod tem ne razumemo tiste pravice, ki nam jo nudijo
zakoniki in rimsko pravo, kajti ta v veliki meri temelji na aktih nasilja,
kasneje pa je sankcionirana z blagoslovom vladajoče cerkve, krščanske
ali poganske, in sprejeta kot absolutno načelo, iz katerega vse drugo
sledi kot najstrožja logična dedukcija. 2 Mi govorimo o pravici, ki temelji edino na človeški vesti, pravici, ki jo bomo našli v zavesti vsakega
človeka in celo v zavesti otrok in ki se kaže kot preprosto izenačevanje
(ekvacija).

V tem vidiku kaže pravna znanost p o p o l n o skladnost s teologijo, ker sta obe
zgradili svoja sistema po istem p o s t o p k u : pravo izhaja iz nekega stvarnega
vendar krivičnega dejstva: prisvajanja s p o m o č j o sile ali odvzetja; teologija
izhaja iz fiktivnega in nesmiselnega dejstva: božanskega razodetja kot absolutnega načela. Obe znanosti se - i z h a j a j o č iz te absurdnosti oziroma nepravičnosti - poslužujeta najstrožje logike, da bi zgradili - ena teološki sistem, druga
pa pravosodni sistem.

Ta univerzalna pravica, ki pa zaradi uporabe sile in religioznih vplivov ni še nikoli prevladala niti v političnem niti v pravosodnem, niti v
ekonomskem svetu, mora biti temelj novega sveta. Brez nje ni ne svobode. ne republike, ne blagostanja, ne miru! Zato mora biti predpostavka vseh naših resolucij čim učinkoviteje prispevati k vzpostavljanju
miru.
Ta pravica nam nalaga, da v svoje roke vzamemo stvar ljudstva, k i j e
bilo doslej tako strašno zatirano, in zanj zahtevamo, skupaj s politično
svobodo, ekonomsko in socialno emancipacijo.
Gospoda, mi vam ne predlagamo tega ali onega socialističnega sistema. Edino, kar od vas zahtevamo, je. da se ponovno razglasi veliko
načelo francoske revolucije, načelo, po katerem mora vsak človek imeti
na razpolago materialna in moralna sredstva, da lahko razvije svojo
celotno človečnost. To načelo se po našem mišljenju lahko doseže z
rešitvijo naslednjega problema:
Organizirati družbo tako, da vsak posameznik, moški ali ženska, ob
svojem rojstvu najde približno enaka sredstva za razvoj svojih različnih
sposobnosti in njihovo izkoriščanje pri svojem delu; organizirati družbo,
ki bo, ker so družbena bogastva pravzaprav vselej proizvedena z delom,
omogočala vsakemu posamezniku, da jih uživa le takrat, ko bo s svojim
delom neposredno prispeval k njihovemu ustvarjanju in ki bo vsakemu
posamezniku onemogočila - pa naj bo kdorkoli - izkoriščanje tujega
dela.
Preden bo to načelo popolnoma doseženo, bodo seveda pretekla
stoletja. Toda zgodovina ga je določila in odslej se mu ne moremo izogniti, ne da bi sami sebe obsodili na popolno nemoč.
Takoj moramo dodati, da odločno zavračamo vsak poskus take družbene organizacije, ki bi namesto popolne svobode posameznikov zahtevala vzpostavljanje normativne oblasti kakršnekoli vrste, in da bomo v
imenu te svobode, ki j o priznavamo za edini temelj in za edinega legitimnega tvorca vsake, tako ekonomske kot politične organizacije, vselej protestirali proti vsemu, kar je od blizu ali od daleč podobno državnemu komunizmu in državnemu socializmu.
Edino, kar bo država - po našem mnenju - lahko in morala izvesti,
bo, najprej postopno zoževanje pravice nasledstva s ciljem, da jo čimprej ukine. Ker je pravica nasledstva čisti proizvod države in tudi eden
od bistvenih pogojev samega obstojanja avtoritarne in božanske države,
je lahko in mora biti ukinjena s svobodo znotraj države, kar z drugimi
besedami pomeni, da mora sama država v družbi, svobodno organizirani na načelih pravice, razpasti. Menimo, d a j e odprava te pravice nujna,
ker nasledstvo nujno povzroča nasledstveno ekonomsko neenakost:
torej to ni naravna neenakost med posamezniki, temveč umetna neenakost med razredi. Ta pa se bo vselej nujno kazala kot nasledstvena neenakost možnosti razvoja in oblikovanja inteligence in bo zato še nadalje

ostala izvir in temelj vseh političnih in družbenih neenakosti. Enakost
izhodišča na začetku slehernega življenja, enakost, ki bo odvisna od
ekonomske in politične organizacije družbe, s ciljem, da bo vsakdo, če
abstrahiramo različne narave, le proizvod svojih lastnih del - to je smisel pravice. Menimo, da bi moral biti edinega naslednika vseh pokojnih
predstavljati javni sklad za vzgojo in izobraževanje vseh otrok obeh spolov. Ta sklad naj bi uporabljali za njihovo vzdrževanje od rojstva do polnoletnosti. Kot Slovani in Rusi bomo dodali, d a j e pri nas zakoreninjena
socialna ideja, zasnovana na splošnem in tradicionalnem instinktu našega prebivalstva, po kateri zemlje, lasti celega ljudstva, ne sme posedovati
nihče drug razen tistih, ki jo obdelujejo s svojimi rokami.
Gospoda, prepričani smo, da je to načelo pravično in da je bistven
in neogiben pogoj vsake resne družbene reforme in da ga bo torej sprejela in priznala tudi zahodna Evropa, navzlic vsem težavam, na katere
bi njegovo uvajanje lahko naletelo v nekaterih državah, kot je na primer
Francija, v kateri ima že večina kmetov zemljo, toda kjer njihov največji del kmalu ne bo imel nič več zaradi parcializacije zemlje, k i j e neizbežna posledica politično-ekonomskega sistema, ki danes vlada v tej
deželi. Toda s tem v zvezi ne prinašamo nikakršnega predloga, kot se
tudi nasploh vzdržujemo vsakega predloga v zvezi s kakim določenim
problemom družbene znanosti in politike v prepričanju, da bodo vsa
ta vprašanja postala v našem časniku predmet resne in globoke diskusije. Zato se bomo danes omejili na to, da vam predlagamo naslednjo
deklaracijo:
„ Člani Zveze, prepričani, da bo pravo uresničenje svobode, pravice
in miru na svetu nemogoče, dokler bo večina ljudstva razlaščena vsakršnih dobrin, oropana izobrazbe in obsojena na politično in družbeno
ničnost ter suženjstvo de facto, če že ne de iure, in to najprej zaradi
bede, potem pa zaradi prisile, da dela brez predaha in prostega časa,
proizvajajoč vsa bogastva, s katerimi se danes kiti svet, od katerih pa
ima tako malo, da ji komaj zadostuje za vsakdanji kruh;
prepričani, da temu celotnemu ljudstvu predstavlja, ki je bilo do
sedaj stoletja tako strašno zatirano, vprašanje kruha vprašanje intelektualne emancipacije, svobode in človečnosti;
prepričani, da je svoboda brez socializma privilegij in krivica in da je
socializem brez svobode suženjstvo in brutalnost,
odločno razglašamo nujnost radikalne socialne in ekonomske
reforme, katere cilj bo osvoboditev ljudskega dela izpod jarma kapitala in
njegovih lastnikov, reforme, ki bo temeljila na najstrožji pravici, ne na
pravni, niti teološki, niti metafizični,
temveč preprosto na ljudski pravici, pozitivni znanosti in absolutni svobodi.
Zveza hkrati sprejema sklep, da bo njen časnik široko odprl svoje
stolpce vsem resnim diskusijam o ekonomskih in družbenih
vprašanjih,

dokler bodo iskreno navdahnjene z željo po čim širši ljudski emancipaciji tako z materialnega kot tudi s političnega in intelektualnega
vidika..."

III. A n t i t e o l o g i z e m
Krščanstvo je primer religije v pravem pomenu te besede, ker kaže in
postavlja v ospredje pravo naravo in bistvo vsake religije, katere znaki
so: sistematično osiromašenje, skesanost in absolutna podložnost človeštva bogu. In ravno to predstavlja najvišje načelo ne le vsake religije,
temveč tudi vsake metafizike, pa naj bo teistična ali panteistična. Ker je
bog vse, nista realni svet in človek nič. Ker je bog resnica, pravica in
večno življenje, je človek laž, krivica in smrt. Ker je bog g o s p o d a r j e
človek suženj. Nesposoben, da sam najde pot do pravice in resnice, ju
mora človek sprejeti kot razodetje od zgoraj preko poslancev in izbrancev božje milosti. Toda razodetje hkrati pogojuje obstoj razodevalcev,
prerokov in duhovnikov, ti pa, ko so enkrat priznani kot zastopniki
božanstva na zemlji, kot učitelji in vpeljevalci človeštva v večno življenje, dobivajo tako nalogo, da z ljudmi hkrati tudi upravljajo, da nad
njimi vladajo in da jim tukaj na zemlji zapovedujejo. Vsi ljudje jim v
zameno dolgujejo vero in absolutno poslušnost; kot božji služabniki
morajo biti hkrati služabniki cerkve in tudi države, če je to za cerkev
dobičkonosno. Ravno to pa je tisto, kar je od vseh religij, ki obstajajo
ali so kdaj obstajale, edino krščanstvo popolnoma razumelo in kar je med vsemi krščanskimi sektami — edino rimokatolicizem razglasil in
uresničil z neizprosno doslednostjo. Ravno zaradi tega je krščanstvo
absolutna, najvišja religija; zato je apostolska in rimska cerkev edina
dosledna, legitimna in božanska.
Dovolite torej, da povem vsem polfilozofom, vsem samozvanim
religioznim mislecem: obstajanje boga predpostavlja odstopanje od ljudskega razuma in pravičnosti; je negacija ljudske svobode in nujno privede do suženjstva ne le v teoriji, temveč tudi v praksi.
(...)
Zato nam je veliko do tega, da množice osvobodimo verskega praznoverja — in to ne le zaradi ljubezni do njih, temveč tudi zaradi ljubezni do sebe, da bi rešili lastno svobodo in gotovost. Toda ta cilj lahko
dosežemo le ob pomoči racionalne znanosti in propagande socializma.
Pod racionalno znanostjo razumemo znanost, ki se, osvobojena vseh
metafizičnili in religijskih utvar, razlikuje od čisto eksperimentalnih in
kritičnih znanosti najprej po tem, da se v svojih raziskavah ne omejuje
le na ta ali oni določen predmet, temveč si prizadeva zajeti celoten
univerzum — seveda oni znani univerzum, ker z neznanim nima kaj
početi; nadalje se razlikuje tudi po tem, da se ne poslužuje, kot počno
omenjene znanosti, izključno analitične metode, temveč si dopušča

tudi sintezo, pogosto uporablja analogijo in dedukcijo ter tem sintezam
pripisuje le vrednost hipoteze vse dotlej, dokler jih najstrožja eksperimentalna analiza ali kritika povsem ne potrdita.
Hipoteze racionalnih znanosti se razlikujejo od hipotez metafizike.
Metafizika namreč izpeljuje svoje hipoteze kot logične posledice nekega
absolutnega sistema in zahteva, da so za vsako ceno sprejete, medtem
ko, nasprotno, hipoteze racionalne znanosti - te niso izšle iz nekega
transcendentalnega sistema, temveč iz sinteze, k i j e pravzaprav povzetek
ali splošen izraz za mnoštvo dejstev, dokazanih z eksperimentom ta ne morejo nikoli imeti takega značaja prisile ali obveze, ker jih vselej
razlagajo tako, da jih lahko prekličejo, takoj ko jih nova spoznanja in
novi poskusi ovržejo.
Racionalna filozofija ali univerzalna znanost ne ravnata niti aristokratsko niti avtoritarno kot blagopokojna dama - metafizika. Ker je
bila metafizika vedno organizirana od zgoraj navzdol, preko dedukcije
in sinteze, je trdila, da priznava samostojnost in svobodo tudi posameznim znanostim, vendar jih je pravzaprav strahovito onemogočala, kar je
pripeljalo celo tako daleč, da jim je vsiljevala zakone in celo dejstva, ki
jih pogosto ni bilo m o č najti v naravi; pri tem jim je onemogočala, da bi
se lotile tistih eksperimentiranj, katerih rezultati bi lahko uničili vse
njene špekulacije. Metafizika je, kot je moč videti, ravnala po isti metodi kot tudi centralistične države.
Racionalna filozofija je, nasprotno, popolnoma demokratična znanost. Je svobodno organizirana od spodaj navzgor in jemlje za edini
temelj svojega nauka izkustvo. Ne more sprejeti ničesar, kar ni dejansko
analizirano in potrjeno z izkustvom ali najstrožjo kritiko. Torej so bog,
večnost, absolut, vsi ti pojmi, metafiziki tako ljubi, popolnoma izvrženi
iz njenega okrilja. Ravnodušno jih odvrača od sebe in sijih ogleduje kot
številne druge prevare in utvare. Toda ker igrajo prevare in utvare bistveno vlogo v razvoju ljudskega duha, kajti človek običajno ne prihaja do
spoznanja preproste resnice neposredno, temveč šele, ko je prej izčrpal
vse mogoče predstave, ki jih je ustvaril v svoji domišljiji, in ker je razvoj
ljudskega duha realni predmet znanosti, jim naravna filozofija v tem razvoju dodeljuje njihovo pravo mesto, opazujoč jih le z zgodovinskega
vidika. Hkrati nam poskuša pokazati fiziološke in zgodovinske vzroke,
ki pojasnjujejo nastanek, razvoj in odmiranje religioznih in metafizičnih
idej kot tudi njihovo relativno in minljivo nujnost v evoluciji ljudskega
duha. Tako naravna filozofija vrača tem idejam tisto mesto v zgodovini,
ki jim pripada, in jih potem za vselej zavrne.
Predmet racionalne filozofije je stvarni in znani svet. V očeh racionalnega filozofa obstaja v svetu le ena bit in le ena znanost. Prizadeva si
uskladiti vse posamezne znanosti, da bi jih zajel v enem samem sistemu.
To usklajevanje in povezovanje vseh pozitivnih znanosti v eno samo človeško znanje je vsebina pozitivne filozofije ali univerzalne znanosti. To

filozofijo, ki je naslednica in hkrati absolutna negacija religije in metafizike, ki s o j o že dolgo napovedovali in pripravljali najbolj vzvišeni duhovi, je kot celoviti sistem prvič prikazal veliki francoski mislec Auguste
Comte. Njegova učena in smela roka je dala pozitivni filozofiji njen prvi
načrt.
Koordinacija, ki jo vzpostavlja pozitivna filozofija, nikakor ni le preprosta jukstapozicija, temveč je neka vrsta organske povezanosti, v kateri se izhaja iz najabstraktnejše znanosti, ki ima za predmet niz najpreprostejših dejstev - to je matematika, potem pa se postopno vzdiguje
do relativno konkretnejših znanosti, katerih predmet predstavljajo vse
zapletenejša dejstva. Tako od čiste matematike prihajamo do mehanike,
astronomije, potem do fizike, kemije, geologije in biologije (s katero
razumemo primerjalno klasifikacijo, anatomijo in fiziologijo najprej
rastlinskega, potem pa še živalskega kraljestva), da bi končali pri sociologiji, ki obsega vso človeško zgodovino kot razvoj kolektivne in individualne človeške eksistence v političnem, ekonomskem, socialnem, religioznem, umetniškem in znanstvenem življenju. Med temi znanostmi, ki
sledijo druga drugi, od matematike pa do sociologije, ni nobene vrzeli.
Obstaja le ena bit. eno vedenje in v bistvu vselej ista metoda, ki pa
nujno postaja vedno bolj zapletena, tako kot postajajo zapletena tudi
dejstva, ki se postavljajo pred njo; vsaka naslednja znanost se čvrsto in
popolnoma naslanja na predhodno do tiste stopnje, kot nam obstoječe
stanje naših stvarnih spoznanj dopušča, j o tudi poskušamo prikazati kot
nujno razvojno posledico predhodne. (. . .)
Zato se že sluti prihod neke nove znanosti: sociologija - znanosti, ki
govori o splošnih zakonih, ki upravljajo celoten razvoj človeške družbe.
Ta znanost bo skrajni cilj in krona pozitivne filozofije. Zgodovina in
statistika nam dokazujeta, da je družbeni ustroj kot tudi vsak drugi
naraven ustroj med svojo evolucijo in preobrazbo podvržen splošnim
zakonom, in zdi se, da so ti zakoni ravno tako nujni kot zakoni v fizičnem svetu. Predmet te znanosti naj bi bil poiskati in ugotoviti te zakone na podlagi niza preteklih dogodkov in iz gmote sedanjih dejstev.
Le-ta pri nas že zdaj vzbuja velikanski duhovni interes, za bodočnost pa
nam obljublja veliko praktično korist: namreč, ravno tako kot nam edino poznavanje naravnih zakonov omogoča, da obvladujemo naravo in jo
spreminjamo v skladu s svojimi rastočimi potrebami, bomo edino upoštevajoč naravne in trajne zakone, ki vodijo družbeno okolje, lahko
udejanili svojo svobodo in blagostanje v tem družbenem okrilju. In od
tedaj, ko smo spoznali, da sploh ni prepada med duhom in naravo, prepada, ki ju je v domišljiji teologov in metafizikov ločeval, smo dolžni
opazovati človeško družbo kot sistem, k i j e vsekakor mnogo bolj zapleten od drugih sistemov, vendar ravno tako naraven, podvržen istim
zakonom, poleg tega pa še tistim, ki veljajo izključno zanj. Ko to enkrat
sprejmemo, postane jasno, da poznavanje in dosledno opazovanje teh

zakonov postajata neogibna, da bi družbene spremembe, katerih se
bomo lotili, lahko zaživele.
Vendar vemo, da je sociologija šele nedavno rojena znanost, ki še
išče svoja temeljna načela. In če o tej znanosti, najtežji od vseh drugih,
sodimo po vzoru na druge, moramo tudi priznati, da bo potrebovala še
mnogo stoletij, najmanj pa eno, da bi se popolnoma oblikovala in postala resna znanost, morda tudi malo samoljubna, vendar popolna. Torej,
kaj nam je storiti? Ali mora izmučeno človeštvo, da bi se osvobodilo
vseh nesreč, ki ga tarejo, čakati še eno ali več stoletij, da mu bo pozitivna in definitivno oblikovana sociologija lahko naznanila, da mu je
k o n č n o sposobna dati navodila in poduk, kako mora spremeniti lasten
položaj na racionalni osnovi?
Ne, tisočkrat ne! Najprej, da bi čakali še nekaj stoletij, bi morali biti
potrpežljivi . . . podlegajoč neki stari navadi, smo že hoteli reči, da bi
morali imeti potrpljenje kot Nemci, vendar nas je prekinila misel, da so
v izpolnjevanju te vrline drugi narodi danes že presegli Nemce. In potem, če predpostavljamo, da bi celo imeli možnost in potrpljenje za
čakanje, kakšna bi bila družba, ki bi predstavljala le utelešenje ali uporabo ene znanosti v praksi, pa čeravno je ta znanost najpopolnejša na
svetu? To bi bila bedna družba. Zamislite si svet, ki bi vseboval le tisto,
kar je do sedaj opazil, ugotovil in dojel človeški duh - mar ne bi bila to
le bedna koča v primerjavi z obstoječim svetom?
Do znanosti gojimo spoštovanje in jo štejemo za najdragocenejši
zaklad in za največji ponos človeštva. Človeka razlikuje od živali
danes njegovega mlajšega brata, v preteklosti pa prednika. Zaradi znanosti je postal sposoben za svobodo. Vseeno pa je nujno, da spoznamo
tudi meje znanosti in da se spomnimo, da ne predstavlja celote, temveč
je le njen del: celota je življenje: univerzalno življenje svetov ali, da se
ne izgubimo v neznanem in nedoločenem, to je življenje našega sončnega sistema ah pa le naše zemeljske krogle: naposled - da se še bolj omejimo: to je človeški svet, tj. gibanje, razvoj in življenje človeške družbe
na zemlji. Vse to je neizmerno obsežnejše, globlje in bogatejše od znanosti, ki ne bo nikoli mogla izčrpati tega bogastva.
Življenje, razumljeno v univerzalnem smislu, ni aplikacija neke ljudske ali božanske teorije, temveč je - najraje bi rekli - ustvarjanje, ko se
ne bi bali. da bo ta beseda izzvala nesporazum; če narode štejemo za
ustvarjalce svoje lastne zgodovine in jih primerjamo z umetniki, bi se
lahko vprašali, ali so največji pesniki kdajkoli pričakovali, da jim znanost odkrije zakone pesniškega ustvaijanja, po katerih bi potem oni
ustvarjali svoja mojstrska dela? Mar nista Ajshil in Sofokles ustvarila
svoje veličastne tragedije daleč pred tem, kot je Aristotel napisal prvo
estetiko ravno na temelju teh del? ( . . . )
Če si ne upamo uporabiti besede ustvarjanje, je to zato, ker se bojimo, da ji ne bi pripisali nekega pomena, ki ga nikakor ne moremo dovo-

liti; kot da se namreč pod pojmom ustvarjanje razume tudi pojem stvaritelja. ki bi ustvaril bodisi človeški bodisi fizični svet, saj sta oba ta
svetova v naših očeh ena sama celota. Tudi ko govorimo o narodih kot
ustvaijalcih lastne zgodovine, se zavedamo, da uporabljamo metaforični
izraz in neprimerno primerjavo. Vsak narod je neko kolektivno bitje, ki
ima nadvomno lastne fiziološko-psihološke ter politično-socialne lastnosti, po katerih se razlikuje od drugih narodov in ki mu dajejo svojevrstno individualnost; vendar ni to nikoli nek individuum, neko enotno
in nedeljivo bitje v pravem smislu te besede. Kolikor že je razvita narodna kolektivna zavest in kolikor že se lahko zgodi, da se v trenutku
neke velike nacionalne krize t.i. ljudska volja strastno nameri proti enemu cilju, ta volja ne bo nikoli niti približno dosegla moči dejanskega
posameznika. Na kratko, nobeno ljudstvo, ne glede, koliko se čuti enotno, ne bo nikoli izreklo besede: ,,nočem"! Vselej bo reklo: ,,hočemo".
Samo posameznik ima navado govoriti: nočem. In če slišite, da nekdo v
imenu celotnega ljudstva pravi: , h o č e " , bodite prepričani, da se za tem
skriva kak uzurpator v obliki človeka ali stranke.
Pod besedo ustvarjanje tukaj torej ne razumemo niti teološkega ali
metafizičnega, niti umetniškega, niti znanstvenega, niti industrijskega,
niti kakršnegakoli ustvarjanja, za katerim se nahaja kak individualni
ustvarjalec. Pod to besedo preprosto razumemo neizmerno zapleten
rezultat delovanja spleta številnih, zelo različnih, velikih ali malih vzrokov, od katerih so nam nekateri znani, večina pa nam je še vedno neznana; vzrokov, ki so se v določenem času kombinirali, vsekakor ne brez
razlogov, vendar brez vnaprej določenega plana in brez namere, in tako
proizvedli neko delo.
Vendar, bo kdo rekel, mar potem zgodovina in usoda človeške družbe nista le kaos in le igra naključja? Ravno nasprotno. Le če zgodovino
opazujemo osvobojeno vsake božanske in človeške samovolje, poudarjamo: le takrat se nam kaže v impozantni in hkrati racionalni veličini
svojega nujnega razvoja kot tudi organska in fizična narava, katerih
neposredno nadaljevanje je. Čeprav sta za organsko in fizično naravo
značilna neizčrpno bogastvo in različnost dejanskih bitnosti, iz katerih
je sestavljena, ni v nobenem primeru kaos, temveč nasprotno, veličastno
organiziran svet, kjer se vsak del nujno in logično povezuje z drugimi
deli. Toda vprašali boste, če v teh dogodkih ni prisoten nek koordinator? Nikakor, kajti vsak koordinator, pa naj bo sam bog, bi lahko s svojo osebno samovoljo le porušil naravni red in logičen razvoj stvari. Videli smo sicer, da je glavna lastnost božanstva vseh religij, da se vselej
postavlja nad vsako logiko, oziroma da oporeka vsaki logiki in ima vselej le eno samo lastno logiko: logiko naravne nemožnosti, torej logiko
absurda. Kajti kaj je logika, če ne naravni tok, ali razvoj stvari, ali naravni proces, v katerem mnogo določenih vzrokov privede do nekega rezultata? Torej lahko izrečemo naslednji aksiom, tako preprost in hkrati

tako odločilen: Vse, kar je naravno, je logično in vse, kar je logično, se
udejanja ali se bo udejanilo v realnem svetu: v naravi v njenem ožjem
smislu in v njenem kasnejšem razvojnem toku - v naravni zgodovini
človeške družbe.
Vprašanje je torej ugotoviti, kaj je logično v naravi in zgodovini.
Namreč, če želimo priti do popolnega in nezgrešljivega spoznanja o
tem, bi morali poznati vse vzroke, vplive, akcije in reakcije, ki brez izjeme določajo naravo vsakega predmeta in vsakega pojava, pa čeprav gre
za najbolj oddaljeno in za najbolj neznatno stvar. In katera filozofija ter
znanost sta tisti, ki bi si lahko zamišljali, da bosta kdajkoli vse to zajeli
in izčrpno analizirali? Tisti, ki bi to terjal, bi moral biti zares siromašnega duha in se ne bi zavedal neizmernega bogastva dejanskega sveta.
Je treba zato dvomiti v znanost? Jo je treba zavreči zato, ker nam
daje le to, kar nam je sposobna dati? To bi bila še bolj zlovešča neumnost od prve ( . . . )
Skrajni izid in vrhovni cilj vsakega človeškega razvoja je svoboda.
J. J. Rousseau in njegovi učenci niso imeli prav, ko so svobodo iskali v
začetkih zgodovine, v dobi, ko je bil človek še brez kakršnekoli zavesti
o samem sebi in zato nesposoben, da bi ustvaril kakršnokoli pogodbo;
popolnoma je prenašal jarem usodnosti naravnega življenja, ki so ji podvržene vse živali in katere se je človek v določenem smislu lahko osvobodil le z nenehno uporabo svojega razuma. Ta razum pa se je skozi
celotno zgodovino razvijal in - sicer zelo počasi - pomalem spoznaval
zakone, ki vladajo v zunanjem svetu kot tudi tiste, ki so lastni naši lastni naravi; prisvajal si jih je ter jih spreminjal v ideje - skoraj spontane
tvorbe svojih lastnih možgan - in s tem dosegel, da je postal človek v resnici še naprej podvržen tem zakonom - odtlej vprežen le v svoje
lastne misli. To je glede na naravo človekovo edino dostojanstvo in vsa
možna svoboda. Druge svobode tudi nikoli ne bo dosegel, kajti naravni
zakoni so nespremenljivi in neogibni; so sam temelj vsake eksistence in
tvorijo naše bitje do te mere, da se jim nihče ne more upreti, ne da bi
tako zapadel v absurd in sam sebe uničil. Toda človek se s spoznavanjem teh zakonov in njihovim duševnim prisvajanjem vzdiguje nad
neposredno obsedenost z zunanjim svetom; ko potem sam postaja
ustvarjalec, ki sledi le svojim lastnim mislim, zunanji svet bolj ali manj
spreminja po svojih rastočih potrebah in mu na nek način vdihuje lik
svoje človečnosti.
Zato tisto, kar imenujemo človeški svet nima drugega neposrednega
stvaritelja razen človeka, ki korak za korakom v zunanjem svetu in v
svoji lastni bestialnosti osvaja svojo svobodo in človeško dostojanstvo.
Osvaja ju, voden od neke od njega neodvisne sile, k i j e nepremagljiva in
ki na enak način vodi tudi vsa druga živa bitja. Ta sila je vsesplošen tok
življenja, ista, ki smo j o imenovali univerzalna vzročnost, narava, sila,
ki se pri vseh živili bitjih, rastlinah in živalih izraža v prizadevanju za

ustrezne življenjske pogoje, tj. zadovoljitvi lastnih potreb. Ta težnja,
bistvena in vrhunska manifestacija življenja, tvori sam temelj tistega, kar
imenujemo volja: volja je neogibna in nepremagljiva pri vseh živalih,
vštevši tudi najbolj civiliziranega človeka; je, lahko bi z gotovostjo trdili,
instinktivna in mehanska pri nižjih organizmih in inteligentnejša pri
višjih vrstah. Volja doseže polno zavest o sami sebi le pri človeku, ki
ima zaradi svoje inteligence, ki ga vzdiguje nad posamezna instinktivna
dejanja in mu omogoča primerjanje, presojanje in določanje svojih lastnih potreb - edini od vseh živali na tem planetu osmišljeno določitev
samega sebe, oziroma svobodno voljo.
(...)
Rekli smo, da človek ni le najbolj individualno bitje na zemlji, temveč je tudi najbolj družbeno bitje. J. J. Rousseau je bil v veliki zablodi,
misleč, da je bila prvotna družba vzpostavljena s svobodno pogodbo, ki
so jo sklenili divjaki. Toda ni edini, k i j e to trdil. Večina modernih pravnikov in publicistov bodisi iz Kantove šole bodisi iz kake druge individualistične in liberalne šole ne priznava niti družbe, zasnovane na
božanskem pravu teologov, niti družbe kot bolj ali manj mističnega
udejanjenja objektivne morale, kot ga definira hegeljanska šola, niti
prvotne animalne družbe, kot si ga zamišljajo naturalisti, temveč pri
pomanjkanju drugega temelja hočeš nočeš za izhodiščno t o č k o jemljejo zamolčano pogodbo. Zamolčana pogodba! To pomeni pogodbo brez
besed in torej brez misli in brez volje - popoln nesmisel! Absurdna fikcija in. kar je še slabše, nevarna fikcija! Hudobna prevara! To bi namreč
pomenilo, da sem pristal, ko še nisem bil zmožen, da bi si želel, niti da
bi mislil, niti da bi govoril - kajti sicer se ne bi dal brez ugovora speljati
na tanek led, ne da bi obsodil sebe in vse svoje potomstvo na večno
suženjstvo.
Posledice družbene pogodbe so res zlovešče, ker privedejo do absolutne dominacije države. Pa vendar se zdi to načelo, če ga gledamo v
izhodišču, skrajno liberalno. Predpostavljajo, da so ljudje, preden so
sklenili to pogodbo, uživali absolutno svobodo, kajti po tej teoriji je
edino naravni človek oziroma divji človek popolnoma svoboden. Povedali smo že, kaj menimo o tej naravni svobodi, ki pravzaprav pomeni
absolutno odvisnost človeka-gorile pod nenehno obsesijo zunanjega sveta. Toda če predpostavimo, da je bil na začetku zares svoboden, zakaj
bi se potem združeval v družbo? Da bi si zagotovil svojo varnost pred
vsemi mogočimi vdori iz zunanjega sveta - vštevši tudi druge ljudi,
združene ali ne. ki pa ne bi pripadali tej novi ustanavljajoči se družbi,
odgovarjajo zastopniki te teorije.
Zamislimo si torej prvobitne ljudi, absolutno svobodne, vsakega v
sebi in po sebi, ki lahko uživajo to neomejeno svobodo le, če se ne srečujejo. če vsak ohrani absolutno individualno osamitev. Svoboda enega
ne potrebuje svobode drugega, nasprotno, ker je vsaka od teh individualnih svobod samozadostna in obstaja sama po sebi, se svoboda vsakega

posameznika nujno pojavlja kot negacija svobode vseh ostalih; vse te
posamezne svobode - ko trčijo druga na drugo - pa se morajo medsebojno omejevati in zmanjševati, si oporekati in se uničevati. ( . . . )
Da se ne bi te svobode oziroma njihovi nosilci popolnoma uničili,
medsebojno sklepajo neko eksplicitno ali zamolčano pogodbo, s katero
opuščajo del samega sebe, da bi si zagotovili ostanek. Ta pogodba postaja temelj družbe ali bolje - države; pripomniti je namreč treba, da v tej
teoriji ni prostora za družbo, v njej obstaja le država ali: država je vase
popolnoma vsrkala družbo.
Družba je naravni način eksistence človeške skupnosti neodvisno od
kakršnekoli pogodbe. Vodijo jo običaji ali tradicionalne navade, nikoli
pa zakoni. Napreduje počasi pod vodstvom vzgibov individualnih iniciativ. ne pa misli in volje zakonodajalcev. Obstaja mnogo zakonov, ki
vodijo družbo brez njene vednosti, toda to so naravni zakoni, inherentni
družbenemu telesu, tako kot so fizikalni zakoni inherentni materialnim
telesom. Največji del teh zakonov nam je še vedno neznan, čeprav vodijo človeško družbo vse od njenih začetkov neodvisno od misli in volje
ljudi, ki so družbo ustanovili; iz tega izhaja, da teh zakonov ne smemo
mešati s političnimi in pravnimi zakoni, ki jih je razglasila zakonodajna
oblast in ki jih teorija, ki jo pravkar preučujemo, šteje za logične
dedukcije prve pogodbe, ki s o j o ljudje zavestno sklenili.
Toda država ni proizvod narave; v nasprotju z družbo ne obstaja pred
rojstvom misli pri ljudeh. Kasneje bomo poskusili pokazati, kako državo
ustvarja religijska zavest znotraj naravne družbe. Po liberalnih publicistih je bila prva država ustvarjena na podlagi svobodne in premišljene
volje ljudi; po absolutistih je božanska stvaritev. Tako v enem kot v
drugem primeru vlada nad družbo in jo poskuša popolnoma vsrkati.
V drugem primeru je to vsrkanje razumljivo samo po sebi: neka
božanska institucija mora nujno požreti vsako naravno organizacijo.
Toda veliko bolj zanimiv je prvi primer oziroma dejstvo, da prihaja individualistična šola s svojo svobodno pogodbo do istega rezultata. In res,
ta šola zanika samo obstajanja naravne družbe pred pogodbo, ker bi
taka družba predpostavljala naravne odnose med ljudmi in torej recipročno omejevanje njihovih svobod, to pa bi nujno oporekalo obstajanju
absolutne svobode, ki j o je, po tej teoriji, domnevno užival vsak posameznik pred sklenitvijo pogodbe. Ta omejitev bi celo predstavljala ravno to pogodbo, kar pomeni, da bi pogodba kot naravno dejstvo obstajala že pred njeno sklenitvijo. Po tej teoriji se torej človeška družba
začenja šele s sklenitvijo pogodbe. Toda kaj je potem ta družba'.' To je
čista in logična realizacija pogodbe z vsemi njenimi zakonodajnimi in
praktičnimi odredbami in posledicami - to je država. ( . . . )
Država je torej najbolj očitna, najbolj cinična in najpopolnejša negacija humanosti. Razbija univerzalno vzajemnost vseh ljudi na zemlji in
združuje en del ljudi le zato, da bi lahko uničila, osvojila in zasužnjila

vse druge. Njene zaščite so deležni le njeni lastni državljani, človeške
pravice, človečnost in civilizacijo priznava le znotraj lastnih meja. Ker
ne priznava nikakršnih pravic izven sebe, si, logično, prisvaja pravico do
najbolj grobe nečlovečnosti proti vsem drugim skupinam ljudi, ki jih
lahko ropa, ubija ali zasužnjuje po mili volji. Če je do njih plemenita in
humana, to nikoli ne izvira iz obveze, kajti priznava le obveze do same
sebe, potem pa do svojih članov, ki so jo svobodno ustanovili in še
naprej svobodno tvorijo - oziroma, ki so, kot se na koncu vselej izkaže,
postali njeni podložniki. Ker mednarodna pravica ne obstaja in ker
nikoli ne bi mogla resno in realno obstajati, ne da bi popolnoma
združila samo načelo absolutne suverenosti držav, država ne more imeti obvez
do tujih skupin ljudi. Če torej humano ravna z nekim osvojenim narodom, če ga le napol ropa in uničuje in če ga ne potisne na najnižjo stopnjo suženjstva, je temu razlog politika in morda previdnost ali pa čista
velikodušnost, nikoli pa obveza, kajti država ima absolutno pravico, da s
tem narodom po mili volji razpolaga.
Ta najočitnejša negacija humanosti, ki predstavlja samo bistvo države, pomeni z vidika države vrhunsko obvezo in največjo vrlino: imenuje
se rodoljubje in tvori celotno transcendentno moralo države. Pravimo
transcendentno moralo, ker redno presega raven človeške, kolektivne
ali individualne morale in s tem najbolj pogosto prihaja z njimi v protislovje. Tako se npr. žaljenje, zatiranje, odvzemanje, ropanje, ubijanje in
zasužnjevanje bližnjega po običajni človeški morali štejejo za zločin.
Nasprotno, s stališča rodoljubja postajajo - če se take stvari počenjajo
v javnem življenju v slavo države, da bi se ohranila ali celo povečala njena moč - dolžnost in vrlina. Ta dolžnost in vrlina pa sta obvezni za
vsakega rodoljubnega državljana; menijo, da ju je dolžan izvrševati
vsakdo, in to ne le proti tujcem, temveč celo proti sodržavljanom, vsakokrat ko to zahteva blaginja države.
To nam pojasnjuje vzroke, zaradi katerih je bil svet politike (in je
še vedno) od začetka zgodovine, tj. od rojstva držav, vselej prizorišče
velikih lopovščin in okrutnega razbojništva, in to visoko cenjenega razbojništva in lopovščin, ker so jih zahtevali rodoljubje, transcendentna
morala in vrhunski interes države. To nam pojasnjuje, zakaj celotna
zgodovina starih in modernih držav ni nič drugega kot niz strahovitih
zločinov; zakaj so si nekdanji in sedanji kralji ter ministri vseh časov in
vseh dežel, državniki, diplomati, birokrati in bojevniki, če presojamo z
vidika preproste morale in človeške pravice, stokrat, tisočkrat zaslužili
vislice in zapor; kajti ni podlosti, okrutnosti, bogoskrunstva, verolomstva, klevet, sramotnih pogodb, ciničnih kraj, brezobzirnih ropov, umazanih izdaj, ki jih niso in k i j i h še sedaj vsakodnevno ne izvršujejo državni predstavniki z enim samim opravičilom v obliki raztegljive izjave,
tako primerne in strašne istočasno: državni interes!

Zares strašna izjava! Izjava, k i j e v uradnih krogih in v vladajočih razredih družbe pokvarila in onečastila več ljudi kot samo krščanstvo. Čim
je izgovorjena, vse zamolči in vsega je konec; poštenja, časti, pravice,
prava, celo usmiljenja, z njim pa tudi logike in zdravega razuma; črno
postane belo, belo pa črno, grozota postane humanost, najbolj strahopetno verolomstvo in najbolj krvav zločin postaneta zaslužni deli!
Te besede je prvi izgovoril ali pa jim vsaj dal njihov pravi smisel in
velikansko popularnost, ki jo še danes uživajo med našimi državnimi
upravljalci, velik italijanski politični teoretik in filozof Machiavelli.
Kot realistični in pozitiven mislec - kakršen je bil - je prvi dojel, da
se lahko velike in močne države ustanovijo in obdržijo le z zločinom s številnimi velikimi zločini in z radikalnim prezirom do vsega, kar se
imenuje poštenje! To je napisal, pojasnil in dokazal s strahovito odkritostjo. Toda ker je bila ideja humanosti v njegovi dobi popolnoma nepoznana, ker je bila ideja bratstva, ne človeškega - temveč religioznega, ki
ga je propagirala katoliška cerkev - tudi tedaj, kot vselej - šele velikanska ironija, ker jo je sama cerkvena praksa vsak dan zanikovala, ker v
njegovi dobi ni še nihče slutil, da obstaja kaj takega kot ljudska pravica
(ker so ljudstvo vselej šteli za tromo in nesposobno množico, pripravljeno na večno poslušnost, za neko vrsto državnega mesa, ki ga lahko po
mili volji sekaš in tlačiš) in ker tedaj ni obstajalo niti v Italiji niti drugje
nič, kar bi bilo nad državo, je Machiavelli zelo logično sklenil, d a j e
država vrhovni cilj vsake človeške eksistence, da ji je treba za vsako
ceno služiti in da se dober rodoljub, ker je državni interes pomembnejši
od vseh drugih stvari, ne sme umakniti pred nobenim zločinom, da naj
bi ji dobro služil. Svetuje zločin, ga ukazuje in dela iz njega conditio
sine qua non politične inteligence in resničnega rodoljubja. Naj se država imenuje monarhija ali republika, za njeno ohranitev in zmago bo zločin vselej neogiben. Ta zločin bo vsekakor spremenil smer in predmet,
vendar bo njegova narava ostala ista. To bo vselej nasilno in trajno kršenje pravice, usmiljenja in poštenja - za blagor države.
Da ima Machiavelli prav, o tem ne smemo dvomiti po treh in pol stoletjih izkušenj, ki so pretekla od njegovih časov. Da, celotna zgodovina
nam kaže, da so majhne države poštene le zaradi svoje slabosti in da se
močne ohranjajo le z zločinom. Kljub temu pa bo naš sklep popolnoma
drugačen od njegovega in to iz zelo preprostega razloga: mi smo otroci
revolucije in od nje smo podedovali religijo humanosti, ki jo moramo
osnovati na ruševinah božanske religije. Verujemo v človeške pravice,
v nujno dostojanstvo in emancipacijo človeške - vrste; verujemo v človeško svobodo in v človeško bratstvo, utemeljeno na človeški pravici.
Skratka, verujemo v zmago humanosti na zemlji; toda to zmago, ki si jo
želimo z vsem srcem in jo želimo pospešiti z vsemi svojimi napori, ker
po svoji naravi pomeni negacijo zločina (ta pa ni nič drugega kot negacija humanosti), bo moč doseči šele, ko bo zločin nehal biti to, kar je

danes bolj ali manj povsod: sama osnova politične eksistence nacij. ki
jili je popolnoma prevzela in s katerimi vlada ideja države. In ker je že
dokazano, da ne bi mogla obstajati nobena država, ne da bi delala zločinov (ali taka, ki o njih vsaj ne bi sanjala in razmišljala, če je že nemočna. da bi jih izvrševala), prihajamo danes do sklepa o absolutni destrukciji držav ali, če hočete, o nujnosti njihove radikalne in popolne spremembe v tem smislu, da ne bi bile več centralizirane sile, organizirane
od zgoraj navzdol z nasiljem ah z avtoritarno uporabo kakršnegakoli
načela; reorganizirati se morajo od spodaj navzgor in to ob absolutni
svobodni odločitvi vseh delov, da se združijo ali se ne združijo, in ob
svobodni pravici vsakega dela, da - kadarkoli želi - izstopiti iz zveze tudi v primeru, d a j e prej svobodno vstopil vanjo. To reorganizacijo je
treba izvesti po dejanskih potrebah in naravnih težnjah delov na temelju
svobodnega združevanja posameznikov, društev, občin, področij,
pokrajin in narodov v človeštvo.
K takim sklepom nas nujno vodi preučevanje zunanjih odnosov države. celo odnosov t.i. svobodne države z drugimi državami. Kasneje
bomo spoznali, da tudi država, ki temelji na božanskem pravu, na religiozni posvetitvi, prihaja do enakih odnosov. Pretresimo najprej, kakšne
odnose do svojih podložnikov ima država, zasnovana na svobodni pogodbi.
Videli smo, da s tem, ko od sebe odvrača velikansko večino pripadnikov človeške vrste, izključujoč jih iz pogodbe in obvez morale, pravice in prava, zanikuje humanost z vzvišeno besedo, rodoljubje, in vsiljuje
vsem svojim podložnikom krivico in okrutnost kot vrhovni dolžnosti.
Pri njih omejuje, krni in ubija humanost s ciljem, da bi nehali biti ljudje in da bi postali le državljani oziroma - kar bi bilo z vidika zgodovinskega sosledja dejstev pravilneje trditi - s ciljem, da se ne bi nikoli
vzdignili nad državljane na raven človeka. Videli smo sicer, da mora
vsaka država, če ne želi propasti, in če ne želi postati plen sosednje
države, težiti k čimvečji moči in da mora, brž ko postane močna, osvajati. Osvajanje pa - ne glede v kateri obliki in pod kakšnim imenom se
izpeljuje - pušča za sabo osvojene, podjarmljene in zasužnjene narode.
Suženjstvo je torej nujna posledica samega obstajanja države.
Suženjstvo lahko spremeni obliko in ime, toda njegovo bistvo ostaja
isto. To bistvo se da izraziti z naslednjimi besedami: biti suženj pomeni
delati za drugega, biti gospodar pa pomeni živeti od tujega dela. V antičnem svetu kot tudi danes v Aziji in Afriki, tudi v delu Amerike sužnje
odkrito imenujejo sužnji. V srednjem veku so jih imenovali kmete,
danes pa jih imenujejo najemni delavci. Položaj najemnih delavcev je
daleč ugodnejši in blažji od položaja sužnjev, vendar pa delavce lakota,
politične in družbene institucije ravno tako prisiljujejo, da s težkim
delom vzdržujejo tuje (absolutno ali relativno) brezdelje. So torej sužnji.
Nasploh ni nobena država - niti antična niti moderna - nikoli mogla

in ne bo nikoli mogla obstajati brez prisilnega dela množic - bodisi
najemnih delavcev bodisi sužnjev, kajti prisilno delo tvori osnovni in
absolutni nujni temelj prostega časa. svobode in civilizacije političnega
razreda, tj. državljanov. S tega gledišča celo Združene države Amerike
ne predstavljajo izjeme.
To so notranji pogoji države, ki nujno izvirajo iz njenega zunanjega
položaja
tj. iz njenega naravnega, trajnega in neogibnega sovraštva do
vseh drugih držav. Poglejmo sedaj pogoje, ki neposredno zadevajo tiste
državljane, ki so se s svobodno pogodbo konstituirali v državo.
Naloga države ni le, da jamči varnost svojim članom pred vsemi
napadi od zunaj, temveč jih mora tudi znotraj svojih meja braniti pred
sodržavljani in vsakega pred samim seboj. Vsaka država namreč — in to
je ena izmed njenih značilnih in bistvenih lastnosti - tako kot vsaka
teologija predpostavlja, da je človek po svojem bistvu slab in zel. V
državi, ki jo sedaj preiskujemo, se dobro, kot smo videli, začenja šele s
sklenitvijo družbene pogodbe in je torej proizvod te pogodbe, sama njena vsebina. Ni proizvod svobode. Nasprotno, dokler so ljudje izolirani v
svoji absolutni individualnosti in dokler uživajo svojo polno naravno
svobodo, ki ji ne priznajo p ravnili meja, temveč le naravne, se ravnajo le
po enem samem zakonu, zakonu svojega naravnega egoizma: se medsebojno žalijo, grdo ravnajo drug z drugim, okradejo drug drugega, drug
drugega koljejo in požirajo; vse to počne vsakdo glede na stopnjo svoje
inteligence, premetenosti in svojih fizičnih sposobnosti, ravno tako kot
se danes obnašajo — kot smo že opazili — države. Človeška svoboda
torej ne proizvaja dobrega, temveč zlo\ človek je slab po naravi. Toda
kako je postal slab? To pojasnilo je dolžna teologija. Dejstvo je, da ga
država ob svojem nastanku že začne kot zlega in prevzame nase nalogo,
da ga spremeni v dobrega; da naravnega človeka spremeni v državljana.
Nekdo bi lahko na to pripomnil naslednje: ,,Ker je država proizvod
pogodbe, ki so jo ljudje sklenili svobodno, in ker je dobro proizvod
države, sledi, da je dobro proizvod svobode!" Ta sklep nikakor ne drži.
Namreč, po teoriji, ki jo pretresamo, država ni proizvod svobode, temveč, nasprotno, prostovoljnega žrtvovanja in negacije svobode. Naravni
ljudje, pravno absolutno svobodni, toda dejansko med celotnim življenjem izpostavljeni vsem mogočim nevarnostim, ki pretijo njihovi varnosti, ravno zato, da to varnost ohranijo in zaščitijo, žrtvujejo in se
odrečejo enemu večjemu ali manjšemu — delu svoje svobode. Toda z
žrtvovanjem dela svobode za svojo varnost, torej s tem, da postanejo
državljani, postanejo sužnji države. Imamo torej vse dokaze za ugotovitev, da se z gledišča države dobro ne rojeva iz svobode, temveč, nasprotno, iz negacije svobode.
Mar ni zanimiva ta podobnost med teologijo, torej cerkveno znanostjo, in politiko, torej teorijo države, to srečanje dveh navidez tako
nasprotnih sistemov misli in dejstev v enem in istem prepričanju: v pre-

pričanju o nujnosti žrtvovanja človeške svobode s ciljem, da se ljudi
moralizira in da se jih spremeni, po eni izmed njih - v svetnike, po drugi pa - v vrle državljane. Nas ta skladnost niti malo ne preseneča, ker
smo prepričani, pozneje pa bomo skušali to tudi dokazati, da sta politika in teologija sestri, ki imata isto poreklo in ki pod različnima imenoma težita k istemu cilju, in da je vsaka država zemeljska cerkev, enako
kot vsaka cerkev s svojim nebom, bivališčem blaženih in nesmrtnih
bogov, ni nič drugega kot nebeška država.
Torej, država in tudi cerkev, izhajata iz bistvene predpostavke, da
so ljudje v svoji srži zli in da bi se - prepuščeni svoji naravni svobodi
- medsebojno uničevali; v tem primeru bi nastala najslabša anarhija, v
kateri bi močni ubijali ali izkoriščali slabe (pravo nasprotje tistemu, kar
se danes dogaja v naših državah-modelih, mar ne?). Država postaja načelo, da je za vzpostavitev javnega reda potrebna neka vrhovna avtoriteta
in da sta ljudem potrebna vodja in uzda za brzdanje njihovih zlih strasti. Ta avtoriteta mora prihajati od nekega razumnega in krepostnega
človeka, 3 zakonodajalca svojega naroda, kakršni so bili Mojzes, Likurg
in Solon, medtem ko bosta vodja in uzda utelešena v modrosti in represivni moči države. ( . . . )
Država ni nič drugega kot ravno ta dominacija in eksploatacija v urejeni in sistematizirani obliki. Da je to res, bomo poskušali dokazati s
tem. da bomo pretresli posledice vladanja manjšine - pa naj je bila v
začetku izredno inteligentna in predana - v neki idealni državi, zasnovani na svobodni pogodbi.
Potem ko so pogoji pogodbe dokončno določeni, jih je treba le izpeljati v praksi. Predpostavimo torej, da ima nek narod, dovolj razumen,
da prizna lastno pomanjkljivo sposobnost, toliko ostroumnosti, da
zaupa upravljanje javnih zadev le najboljšim državljanom. Ti posamezniki so torej v začetku privilegirani — ne de iure, temveč le de facto. Ljudstvo jih je izbralo, ker so najbolj inteligentni, najsposobnejši, najbolj
modri, najhrabrejši in najbolj predani. Znotraj množice državljanov ob predpostavki, da so vsi enaki - ne predstavljajo posebnega razreda,
temveč skupino ljudi, privilegiranih le s svojo naravo in zaradi tega
izbranih s strani ljudstva. Njihovo število je nujno zelo omejeno, ker je,
kot nam kažejo izkušnje, v vseh časih in v vseh deželah skupina ljudi, ki
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Ali se varajo ali varajo druge? Nekateri se varajo v dobri veri, mnogi
pa varajo; pri največjem številu izmed njih gre za oboje. Spadajo k tisti
se odlikuje s takimi izrednimi lastnostmi, zelo majhna in se skoraj sama
od sebe vsiljuje enodušnemu spoštovanju svojega naroda. Ljudstvo bo
torej moralo, da bi se izognilo tveganju slabe izbire, svoje upravljalce
vselej izbirati med takimi ljudmi.
Toda sedaj je ta družba že razdeljena na dve kategoriji (da ne rečemo
že v dva razreda), od katerih eno sestavlja velikanska večina državljanov, ki so prostovoljno pristali, da se podredijo vladavini svojih izbrancev, druga pa je sestavljena iz maloštevilnih privilegirancev, narav, ki
jih je kot take ljudstvo priznalo, sprejelo in pooblastilo, da jim vladajo.
Ker so odvisni od ljudskega izbora, se v začetku od množice državljanov razlikujejo le po tistih kvalitetah, zaradi katerih so jih ti izbrali, in
razumljivo je, da so najbolj koristni in najbolj predani od vseh državljanov. Zase še ne zahtevajo nobenih privilegijev ter posebnih pravic razen
pravice, da opravljajo, dokler to ljudstvo želi, zaupane jim funkcije.
Sicer se po svojem načinu življenja, po življenjskih okoliščinah in sredstvih niti malo ne razlikujejo od drugih, tako da še naprej med vsemi
vlada popolna enakost.
Toda, ali se lahko ta enakost dolgo ohranja? Trdimo, da ne, in nič ni
lažjega, kot da to tudi dokažemo.
Za človekovo osebno moralo ni nič nevarnejšega kot navada zapovedovanja. Najboljši, najinteligentnejši, najmanj sebični, najplemenitejši
in najbolj pošten človek se bo pri tem početju neizbežno in vselej
pokvaril. Oblasti sta inherentni dve lastnosti, ki neogibno ustvarjata to
slabšanje morale: preziranje ljudskih množic in poveličevanje svoje lastne vrednosti.
Množice so priznale nesposobnost samoupravljanja in so me izbrale
za svojega vodjo. Tako so jasno in glasno razglasile svojo inferiornost in
mojo superiornost. V tem mnoštvu ljudi, v katerem priznam le nekatere
sebi enake, sem edini sposoben upravljati javne zadeve, hjudstvo me
potrebuje, ne more brez mojih uslug, dokler sem sam sebi zadosten;
mora me torej poslušati zaradi svoje lastne koristi, jaz pa ga osrečujem
s tem, da mu izvolim vladati. To je popolnoma dovolj, da izgubim glavo
in srce in da postanem nor od oholosti, mar ne? Tako postaneta oblast
in navada zapovedovanja za vse ljudi, celo za tiste najbolj inteligentne in
najbolj poštene, izvir intelektualnega in hkrati moralnega odklona. ( . . . )
Vsak človek, tudi najpreprostejši, je proizvod stoletij; zgodovina
vzrokov, ki so sodelovali v njegovem oblikovanju, nima začetka. Ko bi
imeli moč, k i j e nihče nima in je nikoli ne bo imel, sposobnost s spoznanjem zajeti neskončno raznolikost sprememb materije ali biti, ki so
druga drugi sledile od rojstva naše zemeljske krogle pa do rojstva tega
posameznika, bi lahko, ne da bi ga kdaj poznali, skoraj z matematično
natančnostjo ugotovili, kakšna je njegova organska narava, in do naj-

svet. Ker nismo zmožni analizirati in znanstveno zajeti vsega tega niza
postopnih sprememb, bomo brez bojazni, da bomo zgrešili, zatrdili,
da je vsak človek ob svojem rojstvu popoln proizvod zgodovinskega, to
je fiziološkega
ui družbenega razvoja svoje rase, naroda, kaste (če v
njegovi deželi obstajajo kaste), družine, prednikov
in individualne
narave svojega očeta in matere, ki sta nanj neposredno prenesla, preko
fiziološkega nasledstva - kot njegovo naravno izhodišče in kot determinacijo njegove individualne narave — vse neizbežne posledice svoje
lastne predhodne eksistence, tako materialne kot moralne,
individualne
in družbene eksistence; zajema njune misli, občutke in dela, različne
spremembe v njunem življenju ter velike in male dogodke, v katerih sta
sodelovala, ravno tako pa tudi neizmerno mnoštvo raznolikih
naključij,
katerim sta bila izpostavljena,4
skupaj z vsem tistim, kar sta na isti
način podedovala od svojih lastnih staršev. (. . .)
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Taka naključja, ki jim je lahko izpostavljen zarodek v času svojega razvoja v
materinem telesu, nam povsem pojasnjuje razlike, ki najpogosteje obstajajo
med otroci istih staršev, in nam o m o g o č a j o r a z u m e t i , zakaj se lahko zgodi, da
je o t r o k inteligentnih staršev idiot. Toda to zadnje je vedno le nesrečna izjema,
pogojena z delovanjem nekega trenutnega in nepričakovanega vzroka. Ker dragi bog ne obstaja, narava ni nikoli muhasta in nikoli ne dela česa brez zadostnega razloga, nikoli ne spreminja svojega teka niti smeri, dokler ni na to prisiljena z n e k o višjo silo. Zaradi tega bi se pravilo o reprodukciji človeške vrste v
sosedju parov, ki tvorijo en generacijski niz, moralo glasiti takole:
Ko
bi
vsak
par dodajal fiziološkemu
nasledstvu
s v o j i h
s t a r š e v n e k n o v t e l e s n i , u m n i im
moralni
p r i s p e v e k , t e d a j bi m o r a l b i t i - ker je
intelektua l n o
izpopolnjevanje nujno pogojeno z materialnim
i z p o p o l n j e v a n j e m možganov
vsak
naraščaj
z vseh g l e d i š č s u p e r i o r n e j š i od svojih
staršev.

Mihail Bakunin (1814 - 1876)

4. 4. Načela revolucije (1869)

Quae medicamenta non sanant, ferrurn
Quae forum non sanat, ignis sanat.

sanat:

Hippocrates
Pod revolucijo razumemo radikalen preobrat, nadomestitev vseh
oblik sodobnega evropskega življenja brez izjeme z novimi, tem oblikam
povsem nasprotnimi. Če so vse obstoječe oblike slabe, lahko nove nastanejo šele takrat, ko so brez izjeme uničene vse prejšnje; to pomeni, da
lahko povsem nove oblike življenja nastanejo samo iz popolne amorfnosti. V nasprotnem primeru, t.j. če bi ostalo nekaj starih oblik (ali tudi
samo ena) neokrnjenih, bi s tem ostala kal starih oblik in možnost, da
bi se ta kal v bodočnosti b o h o t n o razvijala. Zatorej bi bila sprememba
samo domnevna in provizorna, brez koristi bi bile zapravljene žrtve in
kri, za ceno katerih so bile spremembe priborjene.
Do sedaj je bil običaj, da je v vseh deželah doslej take spremembe
izvajal samo poniglavi fini svet. Privrženci države so se odeli v eno ali
drugo bleščečo obleko in s svojimi pijanimi govori popeljali ljudske
množice v krvav boj; toda po zmagi, sredi kopic tistih, ki so padli za
domnevno svobodo, so postavili nova vešala in krvave odre, na katerih
so usmrtili svoje brate po revoluciji, ki jim je bilo v boju prizaneseno,
ter na ta način spet vzpostavili prejšnje razmere pritiska. Od nekdaj so
častihlepni ljudje izrabljali nezadovoljstvo in jezo ljudstva za zadovoljevanje svoje lastnosti. Navadno na začetku revolucionarni in demokratični so k o n č n o postali despoti in ljudstvo, ki ni imelo nobene organizacije in jim je bilo prepuščeno na milost in nemilost, seje vedno umikalo
pred strnjenimi vrstami vojske, na ta način pa še nikoli ni bilo prave
revolucije. (Seveda revolucije sploh ne more biti pri enem ljudstvu, lahko sicer res izbruhne samo v eni deželi, toda na koncu j o morajo pripe-
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ljati do konca vsa ljudstva.) Za pravo revolucijo so potrebne prave osebnosti, in sicer ne take, ki bi stoje na čelu ljudske množice tej ukazovale,
temveč take, ki bi, neopazno skrite med ljudmi, imele posredovalno
vlogo med ljudskimi množicami in jim na ta način neopazno dajale isto
smer, enega duha in en značaj. Samo ta smisel ima vodstvo tajno pripravljene organizacije, samo z ozirom na to je potrebno. Voditelji prave
ljudske revolucije se pokažejo, ko jih življenje pripravi za to, z ravnanjem, združujejo se in se organizirajo med potekom stvari same. Neredko se zgodi, da dolgo podtalno delovanje, ki je ločeno od dejanske
dejavnosti, napolni vrste z nezadovoljivimi osebami, ki pri prvem navalu
nikoli ne vzdržijo. Čim bolj se bliža čas pravega ljudskega gibanja, toliko redkejši je razcep med idejami in stvarjo samo. Generacije, ki so prežete z idejo revolucije in živijo neposredno pred prevratom, imajo v
svoji sredi posameznike, ki v sebi ne morejo zatreti sle po uničevanju in
ki še pred izbruhom pravega boja hitro poiščejo sovražnika in ga brez
premišljevanja uničijo. Najpoprej takorekoč kot izjeme, v katerih sodobniki vidijo dejanje fanatizma ali besa, se taki primeri nujno vedno
pogosteje ponavljajo v različnih oblikah, na koncu pa postanejo takorekoč epidemična strast mladine in se končno sprevržejo v splošno vstajo. To je naravna pot. Uničenje visokih osebnosti, ki so utelešale obliko
vladanja ali oblike ekonomskega razpada, se mora začenjati s posamičnimi dejanji. Naprej bo to delo postajalo vedno lažje; kakor se bo
širila panika v družbenem sloju, k i j e zapisan propadu. Dejanja, ki so jih
izpeljali Karakozov, Veresovski in drugi, se morajo stalno množiti in
kopičiti, postati morajo dejanja kolektivnih množic, kakršna so bila
dejanja tovarišev Schillerjevega Karla Moora. Toda pomesti je treba z
vsakim idealizmom, ki bi preprečeval potrebno ukrepanje; na njegovo
mesto mora stopiti okrutna, hladna, brezobzirna doslednost. Vsa taka
kolektivna dejanja mladine morajo dobiti značaj dejanj ljudstva tako, da
se jim pridružijo uporniške ljudske sile, ki ničemur ne prizanašajo.
Glede časa vsebuje pojem revolucije dve povsem različni dejstvi: začetek, čas uničenja obstoječih socialnih razlik in konec, izgradnjo, t.j.
tvorbo povsem novih oblik iz te amorfnosti. Po eni od razmajanih klasičnih resnic, da začetek še nikakor ni konec, četudi neopazno prehaja
vanj, uničenje nikakor še ni izgradnja in je z njo nezdružljivo. Diletanti
in filistri znanosti, siti razglabljalci dobrih starih časov so v borbi z idejami splošne revolucije pisali dolgovezne razprave o eni in isti temi:
„Brez strogo izdelanega načrta izgradnje ne sme nihče uničevati." Videti je, kot da bi bili pozabili, da so bili povsod preganjani, izobčeni in
najrazličnejšemu trpljenju izpostavljeni vsi plemeniti sveti ljudje, ki so
na krilili ideje novega življenja poskušali dati obstoječemu boljše oblike;
nadalje, da smo prišli šele po milijonih žrtev do prepričanja, da samo
nasilen prevrat, samo boj na življenje in smrt med uživajočimi in podjarmljenimi lahko obnovi popačeni svet. (. . .)

Naše prvo je boj, hladen, neizprosen boj; naš cilj je popolno uničenje
vseh utesnjujočih vezi. Ne govorim o poklicnih lažnivcih, nizkotnih
strahopetcih, lakajih despotizma, ki so najeti za to, da v leposlovju in
znanosti branijo obstoječi red. Poznamo tudi take, ki si s čistim srcem
izmišljajo načrte za boljše življenje. Prav dobro vedo, da človek ne more
dobiti privoljenja za nobeno spremembo, ki vladi ni všeč. Vedo, da so
koristi vlade v diametralnem nasprotju s koristmi ljudstva; zapopadli
so, vedo, d a j e treba vse vzeti s silo . . . Pa vendar si izmišljajo take načrte, sam vrag ve, za koga in za kaj. Ker zajemajo snov iz obstoječih
odvratnih razmer, je razultat vedno isti - ostudna zadeva. Desetletja,
stoletja so si taki ljudje polnili trebuh z lastnino ljudstva in izmišljali so
si same neumnosti. Debele knjige so napisali, z njimi so napolnili cele
knjižnice, mladina jih je brala in kar je prebrala, je spet prišlo na papir.
Tako je naš čas podedoval kopico najrazličnejših pravic človeka-sužnja,
kopico filozofskih sistemov praznovernega človeka, sistemov, od katerih je eden nastajal iz drugega, je eden uničeval drugega itd., vse to pa se
imenuje znanost . . . Ostudno. (. . .)
Italijanski kmetje sedaj vedo, kako je treba izpeljati pravo revolucijo:
komaj se polastijo kakega mesta, že zažgejo vse papirje. Do takega uničenja mora priti povsod. Trdimo, da je popolno uničenje nezdružljivo
z izgradnjo in mora zato biti absolutno in izključno. Sedanja generacija
mora začeti s pravo revolucijo. Začeti mora s popolno spremembo vseh
socialnih življenjskih pogojev, to pomeni, da mora sedanja generacija
slepo uničiti vse, kar obstoji, z eno samo mislijo: ,,čim hitreje in čim
več". In ker je bila sedanja generacija sama pod vplivom onih , vsega
zaničevanja vrednih življenjskih pogojev, kijih mora sedaj uničiti, izgradnja ne sme biti njena stvar, temveč mora biti stvar tistih čistili sil, ki
bodo nastajale v dneh obnove. Ostudnosti sedanje civilizacije, v kateri
smo zrasli, so nas oropale sposobnosti, da bi zgradili rajsko zgradbo
bodočega življenja, o katerem imamo lahko samo megleno predstavo,
mislimo si namreč nasprotje sedanjih ostudnosti! . . . Vsako razmišljanje
o tej 'megleni bodočnosti je za generacijo rojevajoče se stvari revolucije
zločin, kajti tako razmišljanje samo ovira stvar uničenja, zadrži lahko
potek revolucije in s tem pomakne njen začetek v daljno prihodnost.
Pri praktični stvari pa je to nekoristno skrunjenje duha, samooskrunitev
misli. Na osnovi zakona nujnosti in stroge pravičnosti se moramo torej
povsem posvetiti stalnemu, nezadržnemu in nenehnemu uničenju, ki
mora crescendo naraščati, dokler ne bo od obstoječih socialnih oblik
ostalo nič, kar bi se še dalo uničiti. Naša naloga ni konspiracija, temveč
dejanski boj od prvega koraka naprej. Vse, kar bi lahko koristilo stvari
obnove ruske dežele, izrašča iz tega boja. In kakor bo rasel boj, tako
bodo rasle tudi naše moči! . . . Od tod odpor do lenobe, naj se ta izraža
pri komerkoli in v čemerkoli! . . . Z vsemi sredstvi moramo zmotiti to
pogubno socialno spanje, to enoličnost, to apatijo! . . . Verjamemo

samo tistim, ki svojo vdanost stvari revolucije izpričujejo z dejanjem,
ne da bi jih bilo strah mučenja in ječe, zato zavračamo vse besede, katerim takoj ne sledijo dejanja. Ni nam več potrebna nesmiselna revolucijska propaganda, ki se ni držala niti prostora niti časa za uresničenje
ciljev revolucije! . . . Celo ovira nas in z vsemi silami se bomo borili proti njej! . . . Hočemo, da bo sedaj imelo besedo samo dejanje, nočemo,
da bi se duh zapletal v brezkoristno čvekanje, da bi ton polemike in
vnema v tisku oskrunila značaje, porajala nove čvekače in speljevala
na prazne marnje pozornost, ki se mora sedaj osredotočiti na pomembnejše reči. Vse čvekače, ki tega ne morejo doumeti, pa bomo utišali s
silo.
Pretrgali bomo vse vezi s političnimi emigranti, ki se nočejo vrniti v
domovino, da bi se postavili v naše vrste, dokler so te še nevidne, pa
tudi z vsemi tistimi, ki nočejo prispevati k temu, da bi te vrste javno
nastopile na odru ruskega življenja. (Izjema je dovoljena samo tistim
emigrantom, ki so se že udejstvovali kot delavci evropske revolucije!)
Prvič in zadnjič se sedaj obračamo na vse opozicionalne elemente v
ruskem življenju in jih pozivamo k takojšnji praktični dejavnosti. V
boju naj se razkrijejo vsem svojim, priključijo naj se jim v imenu stvari
in v njihovi dejavnosti. Nobenih ponovitev in nobenih razglasov ne bo
več. Kdor ima oči in ušesa, bo sam videl in slišal tiste, ki se bojujejo, in
če se jim ne bo priključil, potem ne bomo mi tisti, ki bi zakrivili njegov
propad, tako tudi ne bomo krivi za to, da bo vse, kar se iz strahopetnosti ali podlosti skriva za kulisami, brez usmiljenja in prizanašanja uničeno skupaj z njim.
Četudi ne priznavamo nobene druge dejavnosti razen stvari uničenja,
pa smo vendarle mnenja, da so oblike, v katerih prihaja ta dejavnost do
izraza, lahko skrajno raznolike. Strup, bodalo, zanka itd! . . . V tem
boju revolucija vsa sredstva vrednoti na isti način. Polje je torej prosto! . . . Žrtve je zaznamovalo neznansko ogorčenje ljudstva! Vse poštene, sveže glave naj se torej po stoletja trajajoči sramoti povzpnejo do
obnovitve življenja! Naj bodo zadnji dnevi socialnih pijavk črni! Vik in
krik strahu in kesanja bo čuti v družbi. Ničvredni literati bodo ubrali
lirične tone. Ali naj se oziramo na to!? . . . Nikakor ne! . . . Ravnodušni
moramo ostati do vsega tega tuljenja, nikakršnih kompromisov ne smemo sklepati s tistimi, ki so zapisani propadu. Označevali bodo to kot
terorizem! . . . Dajali mu bodo zveneče pridevke! No, pa kaj, nam to
nič ne stri! Nič se ne oziramo na njihovo mnenje. Vemo. da od njih niti
eden v celi Evropi ne živi mirnega meščanskega življenja in da nam brez
hlinjenja niti eden ne more ničesar očitati. Od sodobne literature, ki
sestoji samo iz denunciacij in laskanja, od kupljive literature nam ne gre
pričakovati nič razen ostudnosti in opravljanja. Interesi sodobne realne
znanosti so interesi carja in kapitala, katerima izključno služi, izključno
zato, ker doslej še niti eno odkritje ni bilo uporabljeno v ljudskem živ-

ljenju; vsa odkritja izkoriščajo bodisi veliki gospodje, bodisi diletanti in
prekupčevalci ali pa služijo za večanje vojaške moči. Vsa iznajdljivost
premišljujočih je usmerjena drugam, ne v potrebe ljudstva. Zato tudi
interesi te realne znanosti niso naši interesi. Ali je sploh še treba govoriti
o socialni znanosti? Kdo ne pozna na ducate ljubih mu imen, ki so šla v
pregnanstvo v Sibirijo ali kam drugam, ker so hotela z odkrito besedo
toplega prepričanja znova vzpostaviti človečanske pravice? Njihove
ognjevite govore, iz katerih je vela ljubezen in vera, je udušila groba
sila . . .
Sedanja generacija mora sama ustvariti neprizanesljivo surovo silo,
nezadržno mora stopati po poti uničenja. Zdrava, nepokvarjena pamet
mladine mora dojeti, d a j e veliko bolj človeško poklati in zadaviti ducate, celo stotinje osovraženih, kot pa biti skupaj z njimi soudeležen pri
sistematičnih, zakonitih umorili, zakriviti trpljenje in muke milijonov
kmetov; pri vsem tem so bolj ali manj neposredno udeleženi vsi naši
uradniki, učenjaki, popi, trgovci, z eno besedo, vsi više stoječi! . . . Naj
torej vse zdrave mlade glave takoj začnejo s sveto stvarjo: iztrebljanjem
zlega in očiščenjem in razsvetljevanjem ruske zemlje, z ognjem in mečem, bratsko naj se združijo z onimi, ki bodo isto storili po vsej Evropi!

Mihail Bakunin (1814 - 1876)

4. 5. Politika internacionale (1869)

i.
„Doslej smo bili prepričani," piše Montagne, „da so politična in verska prepričanja neodvisna od članstva v internacionali; kar zadeva nas,
stojimo na tem stališču."
Na prvi pogled bi človek lahko mislil, da ima gospod Coullery prav,
kajti internacionala novega člana ob sprejemu dejansko ne sprašuje ali je
veren ali ateist, ali je član kake stranke ali ne. Enostavno vpraša:
,,Ali si delavec, in če to nisi, ali čutiš potrebo in moč, da se boš
odkrito in popolnoma zavzemal za stvar delavcev, da se boš z njimi
identificiral in pri tem izključil vse druge smeri, ki bi se temu lahko
zoperstavljale?
Ali veš, da so delavci, ki ustvarjajo bogastva sveta, ki so stvarniki civilizacije in ki so za buržuja izborili vse svoboščine, danes obsojeni na
bedo, nevednost in suženjstvo?
Ali si dojel, da je glavni vzrok vsega zla, ki ga mora prenašati delavec, beda, d a j e ta beda, k i j e usoda vseh delavcev na zemlji, nujna posledica pričujoče ekonomske organizacije družbe in posebej podjarmljenja
dela, to pomeni proletariata pod jarmom kapitala, to pomeni buržoazije?
Ali si dojel, da obstaja med proletariatom in buržoazijo antagonizem,
ki je nepremostljiv, ker je nujna posledica položaja obeh? D a j e prosperiteta buržoaznega razreda nezdružljiva z blaginjo in svobodo delavcev,
ker temelji edinole na izkoriščanju in zasužnjenju njihovega dela; tudi
ne more biti drugače in zato je za prosperiteto in človeško dostojanstvo
delavskega razreda nujno potrebna odprava buržoazije kot tudi lastnega
delavskega razreda. Da je zatorej vojna med proletariatom in buržoazijo
neizogibna in se lahko konča samo z razpadom slednje?
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Ali si dojel, da se ne zmore noben delavec, naj je še tako inteligenten in energičen, sam bojevati proti tej dobro organizirani moči buržoazije, moči, ki j o v glavnem zastopa in vzdržuje organizacija države, organizacija vseh držav? Da se ne smeš, če si hočeš zagotoviti moč, združevati z buržujem (kar bi bilo s tvoje strani norost in zločin, ker so vsi
buržuji, vzeti kot buržuji, naši nespravljivi sovražniki) in tudi ne z izneverjenimi delavci, ki bi v svoji strahopetnosti beračili za vsak nasmeh in
dobro voljo buržujev, temveč s poštenimi, energičnimi delavci, ki odkrito želijo isto kot ti?
Ali si dojel, da spričo strašne koalicije vseh privilegiranih razredov,
zemljiških posestnikov in kapitalistov in vseh držav sveta nikoli ne bo
mogla zmagati izolirana, lokalna ali nacionalna združba delavcev, celo
če bi pripadala eni od največjih dežel Evrope; da ni za to, da bi lahko
vzdržali pritisk te koalicije in si izborili zmago, potrebno nič manj kot
združitev vseh lokalnih in nacionalnih združb delavcev v univerzalno
asociacijo — za to je potrebno veliko internacionalno združenje delavcev vseh dežel. Če vse to veš, če si vse to dobro dojel in če to zares
hočeš, pridi k nam, ne glede na to, kakšno je tvoje politično in versko
prepričanje. Da bi te lahko sprejeli, pa nam moraš obljubiti:
1. Da boš poslej svoje osebne interese, celo interese svoje družine,
pa tudi svoja politična in verska prepričanja in izraze podrejal najvišjemu interesu našega združenja: boju dela proti kapitalu, delavcev proti
buržoaziji - oboje na ekonomskem področju;
2. da nikoli ne boš zaradi osebnih interesov paktiral z buržuji;
3. da se ne boš nikoli poskušal povzdigniti nad množico delavcev,
zaradi česar bi takoj postal buržuj, sovražnik in izkoriščevalec delavcev, kajti vsa razlika med buržujem in delavcem je v tem, da prvi svojo
srečo vedno išče zunaj kolektiva, da pa jo slednji išče - in meni, d a j e
to edino pravilno - v solidarnosti z vsemi, ki delajo in ki jih buržujski
kapital izkorišča;
4. da boš vedno ostal zvest solidarnosti delavcev, kajti v še tako majhni izdaji vidi internacionala največji zločin in največjo podlost, ki ju
lahko zagreši kak delavec. Torej naše statute moraš sprejeti odkrito in
do popolnosti; svečano se moraš zavezati, da boš odslej svoje ravnanje
in svoje življenje vskladil z njimi."
Mislimo, da so ustanovitelji mednarodnega združenja ravnali zelo
modro, ko so iz programa te družbe najprej izključili vsa politična in
verska vprašanja. Njim samim nedvomno ni manjkalo trdno izrečenih
političnih in protiverskih stališč, toda odpovedali so se temu, da bi jih
razglasili v tem programu, ker je bil njihov glavni namen združitev delavskih množic civiliziranega sveta za skupno akcijo. Nujno so morali
poiskati neko skupno osnovo, neko vrsto enostavnih načel, glede katerih se lahko in morajo strinjati vsi delavci, naj bodo njihova politična in

verska stranpota taka ali drugačna, da so le resni delavci, to je hudo
izkoriščani in trpeči ljudje.
Če bi bili dvignili zastavo političnega in protiverskega sistema, bi
ostali daleč od združitve evropskega delavstva, nasprotno, še bolj bi jih
razcepili, ker je zaradi nevednosti delavcev zainteresirani in skrajno skorumpirani propagandi duhovščine, vlad in vseh meščanskih političnih
strank, pri čemer celo najbolj rdeče niso nikakršna izjema, uspelo med
delavsko množico razširiti kopico napačnih idej in ker se te zaslepljene
množice na nesrečo vse prepogosto pustijo razvneti lažem, zaslepljeni
nimajo drugega cilja, kot da prostovoljno in neumno, v škodo svojih
lastnih interesov, služijo interesom privilegiranih razredov. Razen tega je
tako velika razlika med stopnjami industrijskega, političnega, intelektualnega in moralnega razvoja delavskih množic v različnih deželah, da jih
danes ni mogoče združiti v en sam politični in protiverski program. Če
bi tak program postavili za program internacionale, če bi predstavljal
absolutni pogoj za pristop, bi to pomenilo, da bi hoteli organizirati
sekto, ne pa univerzalne organizacije; to bi pomenilo, da bi uničili
internacionalo.
Še en drug razlog je povzročil, da je bila zaenkrat iz programa internacionale na videz in samo na videz izpuščena vsaka politična tendenca.
Od začetka zgodovine do danes še ni bilo politike ljudstva - in z
ljudstvom razumemo navadno ljudstvo, delavsko kanaljo, ki s svojim
delom preživlja svet - vedno je obstajala samo politika privilegiranih
razredov, razredov, ki so se posluževali mišične sile ljudstva, da so drug
drugega metali s prestola, da je eden stopal na mesto drugega. Ljudstvo
pa se je vedno postavljalo na stran enega proti drugemu v upanju, da bo
vsaj ena od teh političnih revolucij, od katerih se nobena ne bi mogla
dogajati brez ljudstva, vendar pa se nobena ni odvijala za Ljudstvo,
napravila konec njegovi bedi in olajšala njegovega večnega hlapčevstva.
Vedno se je motilo. Celo velika francoska revolucija ga je ogoljufala.
Pobila je plemstvo po rojstvu in na njegovo mesto postavila buržoazijo.
Ljudstvo sedaj ni več označeno kot tlačansko ali suženjsko, pravno je
proklamirano kot svobodno, toda v bistvu stvari sta njegovo suženjstvo
in beda ostala ista.
In ostala bosta ista, dokler bodo ljudske množice še naprej služile
meščanski politiki kot orodje, pa naj bo ta politika konservativna, liberalna, progresistična ali radikalna, naj ima še tako revolucionaren
oplesk. Kajti vsaka meščanska politika, pa naj sta njeno ime in njena
barva takšna ali drugačna, ima pravzaprav lahko samo en cilj ; in ohranitev gospostva buržoazije je hlapčevstvo
proletariata.
Kaj je torej morala storiti internacionala? Najprej je morala prekiniti
vsako zvezo s katerokoli meščansko politiko, iz svojega programa je
morala izločiti vse meščanske programe. Toda v trenutku njene ustanovitve na svetu ni bilo nobene druge politike razen politike cerkve ali

monarhije ali aristokracije ali buržoazije; slednja, posebno politika liberalne buržoazije, je neizpodbitno bila liberalnejša in bolj človeška kot
ostale, vse pa so na isti način temeljile na izkoriščanju delavskih množic
in dejansko niso imele drugega cilja kot boj za monopol nad tem izkoriščanjem. Internacionala je morala torej začeti z očiščevanjem terena
in ker je bila takrat s stališča emancipacije dela vsaka politika obremenjena z reakcionarnimi elementi, je bilo najprej treba iz njene sredine
vreči vse znane politične sisteme, da bi bilo na teh razvalinah meščanskega sveta moč utemeljiti resnično politiko delavcev, politiko internaacionalnega združenja.
(Egalite, 7. avgust 1869)

Ustanovitelji internacionalnih delavskih združenj so ravnali toliko
bolj modro, ko so se izognili temu, da bi združenje utemeljili na političnih in filozofskih načelih, in ga najprej utemeljili izključno na ekonomskem boju dela proti kapitalu - ker so bili prepričani, da se bo vsak
delavec, ko bo stopil na ta teren in se v zaupanju v številčno moč svojega razreda skupaj s svojimi delovnimi tovariši spustil v solidaren boj proti meščanskemu izkoriščanju, nujno prepustil vodenju moči dejstev
Samih; da ga bo sam razvoj boja pripeljal do tega, da bo kmalu spoznal
vsa politična, socialistična in filozofska načela internacionale, ki so
dejansko samo prava obrazložitev njenega izhodišča in cilja.
Ta načela smo obrazložili v naših zadnjih številkah. V političnem in
socialnem oziru je njihova nujna posledica odprava razredov, v konsekvenci odprava buržoazije, razreda, ki danes vlada; odprava vseh teritorialnih držav, vseh političnih domovin, na njihovih razvalinah pa ustanovitev velike internacionalne federacije vseh nacionalnih in lokalnih produktivnih skupin. Ker ni njihov cilj nič manjšega kot udejanjanje človeškega ideala, človeške sreče, enakosti, pravičnosti in svobode na zemlji,
ker postajajo s tem odveč vse nebeške dopolnitve in vsi upi na nek boljši
svet, bo v filozofskem oziru nujno sledila odprava kultov in vseh verskih
sistemov.
Ce bi tadva cilja že od vsega začetka razglašali nevednim in demoraliziranim delavcem, ki ječijo pod bremenom vsakdanjega dela, ki jih
takorekoč zastrupljajo perverzne doktrine, katere jim namerno s polnimi rokami ponujajo vlade sporazumno z vsemi privilegiranimi razredi,
duhovščino, plemstvom, buržoazijo, bi se samo prestrašili; morda bi nas
zavrnili in jim sploh ne bi prišlo na misel, da so vse te ideje samo najzvestejši izraz njihovih lastnih interesov, da prinašajo ti cilji samo uresničenje njihovih najljubših želja in da so nasprotno verski in politični pred-

sodki, v imenu katerih bi ta načela morda zavračali, neposredni vzrok
ohranjanja njihovega suženjstva in bede.
Razlikovati pa je treba med predsodki ljudskih množic in predsodki
privilegiranega razreda. Predsodki množic temeljijo, kot smo pravkar
razložili, zgolj na njihovi nevednosti in so povsem nasprotni njihovim
lastnim interesom, medtem ko predsodki buržoazije temeljijo ravno na
interesih tega razreda in kljub razkrajajočemu vplivu meščanske znanosti lahko ohranjajo samo zaradi kolektivnega egoizma buržujev. Ljudstvo hoče, pa ne ve; buržoazija ve, pa noče. Kateri od obeh je neozdravljiv? Nedvomno buržoazija.
Splošno pravilo: spreobrniti je moč samo tiste, ki čutijo potrebo po
spreobrnitvi, tiste, ki že v svojih instinktih ali bedi svojega zunanjega ali
notranjega položaja nosijo vse, kar bi jim drugi hoteli dati; nikoli pa ne
bo mogoče spreobrniti onih, ki ne čutijo nobene potrebe po spremembi, celo tistih ne, ki se sicer želijo izkopati iz položaja, s katerim niso
zadovoljni, vendar jih narava lastnih moralnih, intelektualnih in socialnih navad navaja k temu, da iščejo boljši položaj v svetu, ki ni svet naših
idej.
Kar spreobrnite k socializmu plemiča, ki hlepi po bogastvu, buržuja,
ki bi rad postal plemič, ali celo samo delavca, ki z vsemi silami svoje
duše hlepi po tem, da bi postal buržuj! Pa spreobrnite dejanskega ali
umišljenega aristokrata duha, napol učenjaka, nekoga, ki je samo majhen ali majcen delček učenjaka, ljudi, ki se delajo znanstvenike, ki so
vse prepogosto polni arogantnega zaničevanja neizobraženih množic, in
sicer samo zato, ker so slučajno napol razumeli par knjig, ki si zato
domišljajo, da so poklicani, da iz sebe oblikujejo nov vladajoč, to pomeni izkoriščevalski razred.
Ni argumenta ali propagande, ki bi lahko kdaj spreobrnila te nesrečneže. Eno samo sredstvo je, da bi jih prepričali: uničenje vsake najmanjše možnosti za privilegiranost vsakega gospostva in izkoriščanja; to
je socialna revolucija, ki bo pometla z vsem, kar pogojuje neenakost na
svetu in jih naučila morale s tem, da jih bo prisilila, da bodo svojo srečo iskali v enakosti in solidarnosti.
Drugače pa je z resnimi delavci. Z resnimi delavci mislimo vse, k i j i h
peza dela res pritiska ob tla, vse tiste, katerih položaj je tako težak in
beden, da nobenemu med njimi ne more, razen v povsem izjemnih okoliščinah, niti na misel priti, da bi v današnjih ekonomskih okoliščinah in v
sedanjem socialnem miljeju sam zase in samo zase dosegel boljši položaj,
npr. da bi sam postal mojster ali državni svetnik. K tej kategoriji seveda
prištevamo tudi tiste redke in plemenite delavce, ki bi sicer imeli
možnost, da bi se individualno dvignili nad delavski razred, pa te
priložnosti nočejo izrabiti in raje še nekaj časa solidarno s svojimi
sotrpini prenašajo buržoazno izkoriščanje, kot pa da bi sami postali
izkoriščevalci. Teh ni treba spreobračati, saj so že čisti socialisti.

Govorimo o veliki množici delavcev, ki so izčrpani od vsakdanjega
dela, nevedni in bedni. Kljub političnim in verskim predsodkom, ki so
jih oblastniki poskušali — delno celo z uspehom - vtisniti v njihovo
vest, so ti delavci socialistični - ne da bi to vedeli; socialistični so na
osnovi instinkta, v to jih sili njihov lastni položaj, bolj resno in dejansko
so socialistični, kot vsi znanstveni in meščanski socialisti skupaj. Socialistični so zaradi vseh pogojev svoje materialne eksistence, potreb svojega bistva, medtem ko so slednji socialistični samo zaradi potreb svojega
mišljenja, v dejanskem življenju pa imajo potrebe celega človeškega
bistva vedno precej večjo moč kot potrebe mišljenja, ker je misel tu,
kot vedno in povsod, izraz bistva, odsev sledečih si razvojnih stopenj,
nikoli pa podlaga.
Kar delavcem manjka, ni dejanskost, dejanska nujnost socialističnih
aspiracij, temveč samo socialistična ideja. Vsak delavec na dnu svojega
srca zahteva povsem človeško eksistenco glede materialnega ugodja in
duhovnega razvoja, temelječo na pravičnosti, to pomeni na enakosti in
svobodi vsakega posameznika in vseh v delu; — to pa je očitno neuresničljivo v trenutnem političnem in socialnem svetu, ki je utemeljen na
nepravičnosti in ciničnem izkoriščanju dela delavskih množic. Zatorej
je vsak resnejši delavec nujno socialistični revolucionar, kajti svojo
emancipacijo lahko doseže samo s prevratom vsega sedaj obstoječega.
Ta nepravična organizacija mora propasti z vsem svojim aparatom
nečednih zakonov in privilegiranih institucij, ali pa bodo delavske množice ostale obsojene na večno hlapčevstvo.
To je socialistična misel, katere kali so vsajene v instinkt vsakega
resnega delavca. Cilj je torej, dati mu polno zavest tistega, kar hoče,
pripomoči, da bo v njem vzklila ideja, ki ustreza njegovemu instinktu;
kajti od trenutka, ko bo misel delavskih množic dosegla stopnjo njihovega instinkta, bo njihova volja določena in njihovi moči se ne bo
mogoče upirati.
Kaj še preprečuje hitrejši razvoj teh odrešilnih misli v krilu delavskih
množic? Njihova nevednost in v veliki meri tudi politični in verski predsodki, s katerimi bi za to zainteresirani razredi še danes radi zameglili
njihovo vest in njihovo naravno inteligenco. Kako je mogoče odpraviti
to nevednost, kako uničiti te škodljive predsodke?
Ali bi bilo mogoče to doseči s propagando in izobraževanjem? Eno
in drugo sta nedvomno lepi sredstvi. Toda pri sedanjem stanju delavskih
množic ne zadoščata. Izolirani delavec je vse preveč izčrpan od vsakdanjega dela in skrbi, da bi lahko svojemu izobraževanju posvečal več
časa. In kdo naj bi sploh izvajal to propagando? Ali naj bi bila to naloga
tistih nekaj socialistov, ki izvirajo iz buržoazije in so nedvomno polni
plemenite volje, vendar pa so številčno prešibki, da bi lahko svoji propagandi dali potrebno širino; in razen tega - po svojem položaju pripadajo

drugačnemu svetu in zato ne morejo tako pridobiti delavcev, kot bi
bilo potrebno, pri njih pa zbujajo bolj ali manj upravičeno nezaupanje?
..Emancipacija delavcev mora biti delo delavcev samih," pravi predgovor k eni naših splošnih študij. In tisočkrat prav ima, če pravi tako.
To je osnova našega velikega združenja. Toda delavski svet je na splošno
neveden, teorija mu še povsem manjka. Tako ostaja samo ena sama pot,
pot emancipacije preko prakse. Kaj pa more in mora biti ta praksa?
Samo ena obstaja, solidarni boj delavcev proti podjetnikom. To je
organizacija in podpiranje uporniških
razredov.
(Egalite, 14. avgust 1869)

III.
Če je internacionala sprva prizanesljiva do konservativnih in reakcionarnih idej v politiki in veri, ki so jih delavci prinesli s seboj pri vstopu
vanjo, pa se to ne dogaja zaradi ravnodušnosti do teh idej. Slednje ji ne
more nihče očitati, ker soji te ideje odvratne in jih zavrača z vso močjo
svojega najintimnejšega bistva, ker vsaka reakcionarna ideja - kot smo
že pokazali - spodkopava temeljno načelo same internacionale. To prizanesljivost ji — naj še enkrat ponovimo - narekuje neka višja modrost.
Dobro namreč ve, da je vsak resen delavec socialist zaradi lastne nujnosti. ki izvira iz njegovega bednega položaja, in da so njegove reakcionarne predstave, če jih ima, lahko le učinek njegove nevednosti, zato računa na kolektivno izkustvo, ki si ga bo nujno moral pridobiti pod okriljem internacionale, še posebej pa na razvoj kolektivnega boja delavcev
proti delodajalcem, kar mu bo odvzelo vse reakcionarne ideje.
In dejansko, kakor hitro bo začel delavec verjeti v možnost skorajšnje radikalne spremembe svojega ekonomskega položaja, kakor hitro se
bo, združen s svojimi tovariši, začel resno boriti za skrajšanje delovnega
časa in povečanje svoje mezde, kakor hitro se bo začel živahno zanimati za ta povsem materialni boj, smo lahko prepričani, da se bo kaj kmalu
prenehal ukvarjati z nebesi, celo prostovoljno se bo odpovedal njihovi
pomoči, ko se bo bolj navadil na to, da bo računal na kolektivno moč
delavcev. Socializem bo v njegovem duhu stopil na mesto vere.
Isto se bo zgodilo z njegovo reakcionarno politiko. Izgubljala bo svoj
glavni temelj tako hitro, kot se bo vest delavcev osvobajala verskega
podjarmljenja. Po drugi strani pa bo delavcu zaradi razvoja in vse večjega obsega ekonomskega boja na praktičen način in preko kolektivne
izkušnje, ki je nujno poučnejša in širša od izolirane izkušnje, postajalo
vedno bolj jasno, kdo so njegovi resnični sovražniki, namreč privilegirani razredi, duhovščina, buržoazija, plemstvo in država; kajti država eksistira samo zaradi zaščite vseh privilegijev teh razredov in se tako nujno
vedno postavlja na njihovo stran, proti proletariatu.

Delavec, ki je na ta način vstopil v boj, bo na koncu nujno dojel
nespravljivo nasprotje, ki obstoji med temi oporami reakcije in njegovimi najdražjimi človeškimi interesi, in ko se bo povzpel do te točke, bo
nujno prepoznal sebe - revolucionarnega socialista in bo kot tak tudi
javno nastopil.
Drugače pa je z buržuji. Vsi njihovi interesi so v nasprotju z ekonomsko transformacijo družbe, in take so tudi njihove ideje. Če so te ideje
reakcionarne ali, kot to danes vljudno imenujejo, zmerne, če njihov duh
in njihovo srce zavračata veliko dejanje pravičnosti in osvoboditve, ki ga
imenujemo socialna revolucija, če trepetajo pred resnično socialno enakostjo, če hočejo na dnu svoje duše zase, za svoj razred ali za svoje
otroke ohraniti en sam privilegij, pa četudi je samo privilegij inteligence,
kot to danes počnejo buržoazni socialisti, če ne sovražijo pričujočega
reda le z vso logiko duha, temveč tudi z vso silo strasti - potem smo
lahko prepričani, da bodo vse svoje življenje ostali reakcionarji, sovražniki delavskega razreda. Njim ne sme biti omogočen vstop v internacionalo.
Ostati morajo zelo daleč od nje, kajti vanjo bi lahko stopili samo, da
bi jo demoralizirali, da bi jo speljali s prave poti. Obstaja pa zanesljiv
znak, po katerem lahko delavci spoznajo, ali je buržuj, ki bi želel biti
sprejet v njihove vrste, odkrit, brez sence hlinjenja in brez trohice prikritih misli. Ta znak so odnosi, ki jih je ohranil z meščanskim svetom.
Antagonizem, ki obstoji med delavskim in meščanskim svetom, postaja vedno izrazitejši. Vsakdo, ki resno misli, čigar čustvo in domišljija
nista pod pogosto nezavednim vplivom zainteresiranih sofizmov, mora
danes razumeti, da sporazum med obema svetovoma ni možen. Delavci
hočejo enakost in buržuji hočejo ohranitev neenakosti. Eno očitno uničuje drugo. Zato ima velika večina meščanskih kapitalistov in zemljiških posestnikov, tisti, ki imajo dovolj poguma, da si priznajo, kaj hočejo, tudi dovolj poguma, da z isto odkritostjo kažejo stud, s katerim jih
navdaja sedanje gibanje delavskega razreda. To so torej odločni iri nič
manj odkriti sovražniki, poznamo jih in dobro je tako.
Toda je še druga kategorija buržujev, ki se ne more pohvaliti z isto
odkritostjo in z istim pogumom. Kot sovražniki socialne likvidacije, k i j o
h o č e m o z vsem svojim hotenjem priklicati kot veliko dejanje pravičnosti, kot nujno izhodišče in neobhodno potrebno osnovo egalitarne in
racionalne organizacije družbe, kot taki sovražniki hočejo kot vsi
drugi buržuji ohraniti ekonomsko neenakost, vir vseh drugih neenakosti, obenem pa zatrjujejo, da hočejo tako kot mi popolno emancipacijo
delavca in dela. Nasproti nam s strastjo, vredno najreakcionarnejšega
buržuja, postavljajo stvar suženjstva proletariata, delitev dela in nepremične ali kapitalistične lastnine, ki ju danes zastopata dva različna razreda, pa se kljub temu obnašajo kot apostoli osvoboditve delavskega
razreda izpod jarma lastnine in kapitala!

kategoriji radikalnih buržujev in buržoaznih socialistov, ki so ustanovili
ligo nriru in svobodo.
Ali je ta liga socialistična? Na začetku in v prvem letu svojega obstoja je, kot smo že imeli priliko povedati, z gnusom zavračala socializem.
Lansko leto je na svojem kongresu v Bernu zmagoslavno zavrnila
načelo ekonomske enakosti. Danes, ko ima občutek, da umira in bi vendar rada vsaj še malo živela, ko je končno dojela, da odslej ni več mogoča nobena politična eksistenca brez vključitve socialnega vprašanja, se
imenuje socialistična; postala je buržoaznosocialistična, kar pomeni, da
hoče rešiti vsa socialna vprašanja na podlagi ekonomske
neenakosti.
Hoče in mora ohraniti kapitalske obresti in zemljiško rento, pri tem pa
trdi, da osvobaja delavce! Trudi se, da bi nesmiselnemu dajala neko
eksistenco.
Zakaj to počne'.' Kaj jo žene v to, da prevzema popolnoma nesmiselno in nič manj brezplodno delo? Tega ni težko razumeti.
Velik del buržoazije se je naveličal vladavine carizma in militarizma,
ki jo je ta sama utemeljila leta 1848 iz strahu pred proletariatom. Kar
spomnite se junijskih dni, predhodnikov decembra, spomnite se nacionalnih zborov, ki so po junijskih dneh z vsemi glasovi proti enemu prekleli in užalili slavnega, lahko bi rekli tudi junaškega socialista Proudhona, ki je edini imel dovolj poguma, da je tej čredi konservativnih,
liberalnih in radikalnih buržujev vrgel v obraz izziv socializma. In ne gre
pozabiti, da je bilo med Proudhonovimi žalilci veliko državljanov, ki
živijo še danes in so danes bolj borbeni kot kdajkoli, ki pa so s svetniškim sijem decembrskih preganjanj od takrat napredovali v mučence za
svobodo.
Nobenega dvoma torej ni o tem, da je bila celotna buržoazija, vključno z radikalno, prava stvarnica cesarističnega in militarističnega despotizma, danes pa toži nad njegovimi učinki. Potem, ko seje posluževala
despotizma proti proletariatu, bi se ga sedaj rada znebila. Nič ni bolj
naravno: ta režim jo ponižuje in uničuje. Toda kako bi se ga lahko znebila? Nekoč je bila pogumna in mogočna, imela je dovolj moči za osvajanje. Danes je strahopetna in bolehna, že čuti onemoglost starčka. Še
predobro pozna svojo slabo točko, dobro čuti, da sama ne zmore ničesar. Torej potrebuje pomoč. Ta pomoč pa je lahko samo proletariat,
zato ga mora pridobiti zase.
Toda kako naj ga pridobi? Mar z obljubljanjem politične svobode in
enakosti? To so besede, ki delavcev ne ganejo več. Na svoj račun, zaradi hudih izkušenj so zapopadli, da te besede ne pomenijo nič drugega
kot ohranjanje njihovega ekonomskega hlapčevstva, ki pogosto postaja
celo hujše kot prej. Če torej hočete ganiti srca bednih milijonov sužnjev
dela, jim govorite o ekonomski osvoboditvi. Ni več delavca, ki ne bi
vedel, da je to zanj edina resna in dejanska podlaga za vse druge osvoboditve. Treba jim je torej govoriti o ekonomskih reformah družbe.

manjših podrobnosti določili moč in značaj njegovih intelektualnih in
moralnih sposobnosti, z eno besedo - njegovo dušo, s kakršno pride na
Toda tisti, ki so se združili v ligo za mir in svobodo, no, pa govorimo
o tem, imenujmo se socialiste. Obljubimo jim ekonomske in socialne
reforme, toda s pogojem, da spoštujejo temelje civilizacije in meščanske
vsemogočnosti: individualno in dedno lastnino, kapitalske obresti in
zemljiško rento. Pregovorimo jih, d a j e mogoče delavca osvoboditi samo
pod temi pogoji, ki nam sicer res zagotavljajo gospostvo, nižjim pa hlapčevstvo.
,,Razen tega jih tudi prepričajmo, da je za udejanjenje vseh teh socialnih reform treba najprej narediti dobro politično, izključno politično
revolucijo, ki lahko v političnem oziru postane tako rdeča, kot le hočejo, s številnimi odsekanimi glavami, če bo to potrebno, toda z velikim
spoštovanjem za sakrosanktno lastnino; na kratko: s čisto jakobinsko
revolucijo, zaradi katere bi mi postali gospodarji položaja, k o p a že bomo gospodarji, bomo dali delavcem tisto, kar moremo in kar h o č e m o . "
To je nezgrešljiv znak, po katerem lahko delavci prepoznajo nepravega
socialista: če jim, ko jim govori o revoluciji ali. če že hočete, o socialni
preobrazbi, zagotavlja, naj bi bila politična preobrazba pred ekonomsko, če zanika, da bi obe nujno morah potekati istočasno, če celo trdi,
da bi politična revolucija morala biti kaj drugega kot neposredno in
direktno izvajanje polne in popolne socialne likvidacije - potem naj mu
obrnejo hrbet, kajti potem je ali tepec ali hinavski izkoriščevalec.
(Egalite, 21. avgust 1869)

IV.
Če hoče internacionalno združenje delavcev ostati zvesto svojim
načelom, če noče zaiti z edine poti. ki ga lahko pripelje v pravi pristan,
se mora varovati predvsem vplivov dveh vrst buržoaznih socialistov:
privržencev buržoazne politike, vključno z buržoaznimi
revolucionarji
ter predstavnikov buržoazne kooperacije ali takoimenovanih praktičnih
ljudi.
Oglejmo si najprej prve.
Ekonomska osvoboditev je. kot smo povedali v prejšnjih številkah,
temelj vseh drugih osvoboditev. S temi besedami smo povzeli vso politiko internacionale.
In dejansko lahko v razmišljanjih našega temeljnega statuta preberemo sledečo razlago:
odvržen je dela kapitalu je vir vsakega političnega, moralnega in
materialnega hlapčevstva; iz tega razloga predstavlja emancipacija delavcev velik cilj, kateremu je treba podrediti vsako politično gibanje."

Zelo jasno je razumljivo, da je vsako politično gibanje, ki nima za
neposreden ali direkten objekt difinitivne in popolne ekonomske emancipacije delavcev in ki si ni na zelo jasen in določen način na zastavo
napisalo načela ekonomske enakosti, ki pomeni popolno vračilo kapitala delu ali socialno likvidacijo, buržoazno in da g a j e kot takega treba
izključiti iz intemacionale.
Brez usmiljenja je torej treba izključiti politiko buržoaznih demokratov ali buržoaznih socialistov, ki, kadar izjavljajo, da ,je politična svoboda predpogo) ekonomske emancipacije", s temi besedami ne morejo
misliti nič drugega kot tole: ,,Politične reforme ali politična revolucija
morajo biti pred ekonomskimi reformami ali ekonomsko revolucijo;
delavci se morajo torej aliirati z bolj ali manj radikalnimi buržuji, da bi
skupaj z njimi lahko najprej izvedli prvo, s pridržkom, da bodo drugo
izvedli proti njim." Glasno protestiramo proti tej pogubni teoriji, ki bi
delavce lahko privedla samo do tega, da bi še enkrat služili kot orodje
proti samim sebi, da bi bili znova na milost in nemilost prepuščeni buržujem v izkoriščanje.
Najprej izboriti politično svobodo ne more pomeniti nič drugega,
kot izboriti najprej čisto samo njo, medtem ko naj bi ekonomski in
socialni odnosi vsaj za nekaj dni ostali v sedanjem stanju, to pa pomeni,
da bi zemljiški posestniki in kapitalisti ostali s svojimi nesramnimi bogastvi, delavci pa s svojo bedo.
Ko pa bo ta svoboda izborjena - pravijo - bo delavcem služila kot
orodje za poznejšo pridobitev enakosti in ekonomske
pravičnosti.
Svoboda je dejansko čudovito in mogočno orodje. Bistveno pa je, da
vemo, ali jo bodo delavci lahko dejansko izkoristili, ah bo zares v njihovi posesti, ali pa bo morda, kot se je to doslej vedno dogajalo, njihova
politična svoboda samo varljiv videz, fikcija?
Ali ne bi mogel delavec v svojem sedanjem ekonomskem položaju,
ko mu govorijo o politični svobodi, odgovoriti z refrenom zelo znane
pesmi:
„Ne parlez pas de liberte
La pauvrete, c'est 1'esclavage!"
Človek mora dejansko imeti posebno nagnjenje do iluzij, če si domišlja, da je lahko delavec v današnjih ekonomskih in socialnih razmerah
dolžan polne koristi politične svobode in da jo dejansko lahko uporablja. Za to mu manjkata samo dve malenkosti: prosti čas in materialna
sredstva.
Sicer pa, ah temu nismo bili priča leta 1848 v Franciji dan po revoluciji, ki je bila v političnem oziru tako radikalna, kot si jo lahko le želimo?
Francoski delavci nedvomno niso bili niti ravnodušni niti brez inteligence, pa vendar so morah kljub najbolj splošni volilni pravici ukrepanje prepustiti buržujem. Zakaj? Ker niso imeli materialnih sredstev, ki

so potrebna zato, da postane politična svoboda dejanskost, ker so ostali
sužnji svojega dela, v katero jih je silila lakota, medtem ko so se radikalni, liberalni in celo konservativni buržuji, eni že od prej republikanci,
drugi šele na novo spreobmjeni k republiki, prosto gibali, se svobodno
pogovarjali in konspirirali, eni pač zaradi svojih rent ali zaradi donosnega meščanskega položaja, drugi pa zaradi državnega proračuna, ki je
seveda ostal in so ga celo povečali.
Vemo, kaj je iz tega sledilo: najprej junijski dnevi, in kot nujna posledica — december.
Toda lahko bi kdo rekel, da delavci, ki jih je spametovala ta izkušnja,
ne bodo več pošiljali buržujev v konstitutivne in zakonodajne zbore,
pač pa bodo tja poslali preproste delavce. Naj so delavci še tako revni,
stroške za preživljanje svojih poslancev bi vendarle zmogli. Ali veste, kaj
bi nastalo iz tega? Delavski poslanci, ki bi se znašli v meščanskih življenjskih pogojih in v vzdušju povsem meščanskih političnih idej bi
prenehali biti pravi delavci, da bi lahko postali državniki; postali
bi buržuji in morda bolj buržujski od buržujev. Kajti ljudje ne oblikujejo funkcij, funkcije oblikujejo ljudi. In iz izkušenj vemo, da buržujski delavci vse prepogosto niso manj sebični kot buržujski izkoriščevalci, da niso manj usodni za internacionalo kot buržujski socialisti,
nič manj domišljavi in smešni kot buržuji, povzdignjeni v plemiški stan.
Naj storimo in govorimo, kar h o č e m o , dokler bo delavec tičal v svojem sedanjem stanju, zanj ne bo nobene politične svobode, in tisti, ki
ga vabijo, naj si politične svoboščine izbori, ne da bi se najprej dotaknili
žgočih vprašanj socializma, ne da bi izgovorili besedo, ob kateri buržuji
prebledevajo - socialna likvidacija, mu enostavno pravijo: „Izbori najprej svobodo za nas, zato da jo bomo lahko potem uporabljali proti
tebi."
Toda, bi kdo rekel, saj imajo ti buržuji vendarle dobre namene, odkritosrčni so. Ni dobrih namenov ne odkritosti, ki bi vzdržala nasproti
vplivom položaja, in ker smo rekli, da bi nujno postali buržuji tudi tisti
delavci, ki bi se znašli v tem položaju, toliko bolj bi torej ostal buržuj
tisti buržuj, ki bi v tem položaju bil že od prej.
Če hoče buržuj, ki ga inspirira velika želja po pravičnosti, enakosti
in človeškosti, resno delati za emancipacijo proletariata, potem naj z
buržoazijo najprej pretrga vse politične in socialne vezi, vse interesne
odnose, odnose razuma, nečimrnosti, srca. Najprej mora dojeti, da ni
možna nikakršna sprava med proletariatom in buržoazijo, saj je slednja
naravni sovražnik delavstva, ker živi samo od izkoriščanja drugih.
Ko bo dokončno obrnil hrbet buržoaznemu svetu, potem naj kar pride in se postavi v vrsto za delavsko zastavo, na kateri so napisane besede: ,,Pravičnost, enakost in svoboda za vse, odprava razredov na osnovi
ekonomskega izenačenja vseh. Socialna likvidacija." Potem nam bo
dobrodošel.

Glede buržoaznih socialistov in buržoaznih delavcev, ki nam govorijo
o spravi med buržoazno politiko in delavskim socializmom, pa lahko
delavcem damo en sam nasvet: obrnejo naj jim hrbet.
Ker se buržoazni socialisti sedajle trudijo, da bi s socializmom
kot
vabo zorganizirali gromozansko delavsko agitacijo za pridobitev politične svobode, svobode, ki bi, kot smo pravkar videli, koristila samo buržoaziji, kajti delavske množice, ki so dojele svoj položaj, ki jih razsvetljuje in vodi načelo internacionale, se dejansko organizirajo in začenjajo
tvoriti resnično, ne nacionalno, temveč internacionalno moč, katere
namen ni, da bi se ukvarjala z zadevami buržoazije, temveč se namerava
ukvarjati s svojimi lastnimi zadevami, in ker je celo za uresničenje
ideala buržujev, popolne politične svobode z republikanskimi institucijami potrebna revolucija in ker lahko vsaka revolucija zmaga le z močjo
ljudstva, je potrebno, da ta moč ne bi več hodila po kostanj v ogenj za
gospoda buržuja; poslej naj bi služila samo za to, da bi zmagala stvar
ljudstva, stvar vseh, ki delajo nasproti tistim, ki delo izkoriščajo. Internacionalno združenje delavcev, zvesto svojemu načelu, ne bo nikoli
podalo roke kakemu političnemu gibanju, katerega neposredni in direktni cilj ne bo popolna ekonomska
emancipacija delavca, to pomeni
odprava buržoazije kot razreda, ki je ekonomsko popolnoma ločen od
ljudskih množic, pa tudi ne revoluciji, ki ne bo že prvi dan, prvo uro na
svojo zastavo zapisala socialne likvidacije.
Toda revolucij nihče ne improvizira. Ne nastajajo poljubno v posameznih družbah, še v najmogočnejših ne. Neodvisno od vsake volje in
vsake zarote vedno nastanejo zaradi moči reči. Mogoče jih je predvideti,
včasih je moč celo čutiti, da se bližajo, nikoli pa ni mogoče pospešiti
njihovega izbruha.
Prepričani o tej resnici se sprašujemo: kakšno politiko naj ima internacionala v krajšem ali daljšem obdobju, ki nas še ločuje od te strahotne
socialne revolucije, ki jo sedaj že vsak sluti? Ne glede na nacionalno in
lokalno politiko, kakršno ji predpisuje njen statut, bo delavski agitaciji
v vseh deželah dala bistveno ekonomski značaj in za cilj ji bo zadala:
skrajšanje delovnega časa in povišanje mezd, kot sredstvo pa zahtevala:
združevanje delavskih množic in ustanovitev blagajn odpora.
Propagirala bo svoja načela, kajti ta načela, najčistejši izraz kolektivnih interesov delavcev vsega sveta, so duša in tvorijo vso življenjsko silo
združenja. Propagirala jih bo v velikem obsegu brez oziranja na občutljivost buržujev, da bo lahko vsak delavec premagal duhovno in moralno
hromost, v kateri bi ga radi ohranili, da bo razumel položaj, da bo dobro vedel, kaj hoče in pod kakšnimi pogoji si lahko izbori svojo človeško pravico.
Svoja načela bo propagirala toliko bolj energično in odkrito, ker tudi
v internacionali sami pogosto naletimo na vplive, ki kažejo zaničevanje

teh načel, ki bi jih radi prikazali kot nekoristno teorijo, in se trudijo pripeljati delavce nazaj k političnemu, ekonomskemu in verskemu katekizmu buržujev.
Končno se bo ta propaganda širila in organizirala preko meja vseh
dežel, zato da bo takrat, ko bo izbruhnila revolucija, ki jo bo sprožila
moč dejstev, obstajala dejanska sila, ki bo vedela, kaj ji je storiti in se bo
zato lahko polastila revolucije ter j o usmerjala, ki bo ljudstvu dejansko
koristna, predstavljala bo resno internacionalno združenje delavcev
vseh dežel, ki bo sposobno nadomestiti ta odmirajoči politični svet
držav in buržoazije.
Ta zvesti ekspoze politike internacionale bomo zaključili z zadnjim,
utemeljujočim odstavkom našega splošnega statuta.
Gibanje, ki se odvija med delavci najbolj industrializiranih dežel
Evrope, zbuja novo upanje in je svečano svarilo, da ne smemo zapasti
nazaj v stare zmote.
(Egalite, 28. avgust 1869)

Mihail Bakunin (1814 - 1876)

4. 6. Kolektivna diktatura (1870)

. . . Vedno znova mi praviš: v glavnih točkah se strinjava. Oh, prijatelj moj, močno se bojim, da med nama ni nikakršnega strinjanja glede
teh točk. Po tvojih zadnjih pismih in vesteh lahko domnevam, da si
bolj kot kdajkoli prej privrženec centralizacije, revolucionarne države.
Jaz pa sem bolj kot kdajkoli prej njun nasprotnik in vidim rešitev samo
v revolucionarni anarhiji, ki j o v vseh točkah vodi neka nevidna kolektivna sila, edini diktaturi, ki jo dopuščam, ker je edina združljiva z
odkritostjo in polno energijo revolucionarnega gibanja.
Načrt revolucije je mogoče povzeti s temi besedami: ko v Parizu
izbruhne revolucija, organizira Pariz provizorno revolucionarno komuno. Lyon, Marseille, Rouen in druga velika mesta se uprejo ob istem
času in takoj pošljejo svoje revolucionarne delegate v Pariz, ti skupaj
tvorijo nekakšen nacionalni konvent ali blaginjski odbor za celo Francijo. Ta komite izda odlok o revoluciji, zaukaže ukinitev stare države,
socialno likvidacijo, uvedbo kolektivne lastnine in organizira revolucionarno državo, ki dobi dovolj oblasti, da lahko zmelje notranjo in zunanjo reakcijo. - Mar ni to tvoja ideja?
Naša ideja in naš načrt sta povsem nasprotna. Najprej, sploh ni nujno, da bi se revolucionarno gibanje moralo nujno začeti v Parizu. Nič
neverjetnega ne bi bilo, če bi se začelo v provinci. Toda recimo, da bo
po tradiciji začel Pariz. Po našem prepričanju mora dati Pariz samo povsem negativno, to pomeni odkrito revolucionarno iniciativo, iniciativo
za uničenje in likvidacijo, ne pa za organizacijo. Če se Pariz dvigne in
zmaga, ima dolžnost in pravico proklamirati popolno likvidacijo politične, juridične, finančne in administrativne države, javni in privatni bankrot, razpustitev vseh oblasti, funkcij in moči države, opraviti sežig (ali
zakuriti kresove veselja) vseh papirjev, privatnih in javnih dokumentov.
- Pariz bo seveda pohitel s tem, da bi sam sebe, kolikor je mogoče,
revolucionarno organiziral, potem ko bi združenja združenih delavcev
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zasegla vsa delovna orodja, vsakršen kapital in stavbe, potem ko bi
bili oboroženi in organizirani po četrtih. Ustanovili bodo revolucionarno federacijo vseh četrti, federativno komuno. - ln ta komuna bo imela pravico izjaviti, da si ne jemlje pravice, da bi vladala Franciji in jo
organizirala, temveč bo pozvala ljudstvo in vse občine Francije ter tistega, kar so prej imenovali inozemstvo, naj sledijo njenemu zgledu in izpeljejo pri sebi prav tako radikalno revolucijo, ki bo uničila državo, juridično pravo in privilegirano lastnino, in potem oblikujejo federacijo.
Te francoske in inozemske občine bo potem povabila, naj po tej revoluciji federalizirajo z njo, v Parizu ali kje drugje, vse francoske in inozemske revolucionarne občine naj pošljejo svoje delegate na skupno organizacijo produkcijskih in izmenjalnih služb in odnosov, ki so potrebni za
vzpostavitev ustavne listine enakosti, temelja vsake svobode,. Charte, ki
mora biti po svojem značaju povsem negativna, le natančno naj določa,
kaj je treba enkrat za vselej odpraviti; ne določa pa pozitivnih oblik
lokalnega življenja, ki jih lahko ustvarja le živa praksa vsake lokalitete.
In kot orožje revolucije bodo istočasno organizirali skupno obrambo
proti njenim sovražnikom, aktivno propagando revolucije ter praktično
revolucionarno solidarnost s prijatelji iz vseh dežel zaradi obrambe proti
sovražnikom iz vseh dežel.
Na kratko, revolucija mora biti povsod neodvisna od centralne točke, ki je njen izraz, njen produkt, ne pa njen izvor, njeno vodstvo in
njen vzrok.
Anarhija, oživitev vseh lokalnih strasti, obuditev spontanega življenja mora biti povsod zelo velika, da bo revolucija lahko živa, dejanska in
mogočna, da bo taka lahko tudi ostala. Politični revolucionarji, privrženci ostenzibilne diktature priporočajo po prvi zmagi pomiritev strasti,
red, zaupanje in podrejanje oblasti, ki bo vzpostavljena po revolucionarni poti. Na ta način ponovno gradijo državo. Mi pa bomo nasprotno
gojili vse strasti, jih budili, jih pustili divjati in tako bomo povzročili
anarhijo, kot nevidni piloti v ljudskem viharju pa jo bomo morali voditi,
ne z vidno oblastjo, temveč s kolektivno diktaturo vseh zaveznikov.
Diktaturo brez trakov, brez naslovov, brez uradne pravice, ki pa je veliko bolj mogočna zato, ker nima nobenega videza oblasti. To je edina
diktatura, ki jo dopuščam. Da pa bo lahko ukrepala, mora obstajati,
zato pa jo je treba pripraviti in organizirati vnaprej, kajti nastala ne bo
povsem spontano, niti z diskusijami, niti z razčiščevanji in načelnimi
debatami, niti z ljudskimi zborovanji.
Malo bo zaveznikov, toda ti bodo dobri, energični, diskretni, zvesti,
predvsem pa brez domišljavosti in osebnih ambicij, močni možje, dovolj
resni in veliki po duhu in srcu, da jim bo ljubša dejanskost oblasti kot
njen puhli videz. Če boste oblikovali tako kolektivno in nevidno diktaturo, boste zmagali; dobro vodena revolucija bo zmagala. Če pa je ne
boste, potem ne bo uspešna. Če se boste zabavali in se igrali blaginjski

odbor in uradno, vidno diktaturo, vas bo pogoltnila reakcija, ki jo boste
ustvarili sami.
Dragi prijatelj, občudujem plemenite instinkte in tako živahno inteligenco francoskih delavcev, zelo pa se bojim njihovega nagnjenja k
efektu, k velikim, dramatičnim, herojskim in hrupnim scenam. Mnogi
naši prijatelji, in tudi tebe prištevam k njim, se pripravljajo, da bodo v
naslednji revoluciji igrali veliko vlogo, vlogo državnikov revolucije. Obetajo si, da bodo postali Dan toni, Robespierri in Saint J usti revolucionarnega socializma in že pripravljajo lepe govore in blesteče udare, spričo
katerih naj bi svet onemel. Seveda bodo uporabili ljudske množice kot
pručko, piedestal za svoje demokratsko častihlepje, za svojo slavo!
Za blagor diktature se bodo šli vlado. Kako smešna in žalostna iluzija!
Uživali bodo ob svoji nečimrnosti in služili bodo reakciji. Sami bodo
reakcija.
Nikar ne pozabi, moj prijatelj in brat, da sedanje socialistično gibanje, ki je povsem nasprotno takim političnim gibanjem, povzpetniškim
in stremečim le po gospostvu, da gibanje za osvoboditev ljudstva ne
dopušča triumfa in diktature posameznikov. Če zmagujejo posamezniki, t o ni več socializem, temveč je politika, posel buržujev, socialistično
gibanje pa je izgubljeno. Če ne bo propadlo, pa bodo posamezni ambiciozni častihlepneži, bodoči diktatorji, povzročili strašen fiasko. Obstoji
samo ena in edina oblast, ena in edina diktatura, katero se da obetavno
organizirati, ki jo je sploh moč organizirati in to je kolektivna in nevidna diktatura zaveznikov v imenu našega načela; in ta diktatura bo toliko bolj odrešujoča in mogočna, ker v sebi ne bo nosila nobenih znakov
zunanje oblasti. Toda zato. da bi jo postavili, so potrebni resnično
močni možje, ki bi lahko svojega duha in svoje srce povzdignili nad vulgarne častihlepneže in katere bi gnala dovolj resna ambicija po zmagi
njihove ideje, ne osebe; ki bi priznavali prednost resnične oblasti pred
videzom oblasti in ki bi k o n č n o razumeli, da je naše stoletje stoletje
kolektivnih, ne individualnih sil in da bo kolektivnost zmlela vse tiste,
ki bi se ji hoteli vsiljevati. . .

Mihail Bakunin (1814 - 1876)

4.7. Zgodovinski sofizmi doktrinarne
šole nemških komunistov (1871)

Drugačnega mnenja je doktrinama šola nemških socialistov oziroma
avtoritarnih komunistov, k i j e bila ustanovljena malo pred letom 1848
in ki nima. kot moram priznati, samo neznanskih zaslug za stvar nemškega proletariata, temveč tudi za evropskega. Njena je v prvi vrsti velika ideja internacionalnega združenja delavcev in iniciativa za njeno prvo
uresničenje. Danes je na čelu socialistične delavske stranke Nemčije,
katere organ je Volksstaat.
Gre torej za upoštevanja vredno šolo; vendar pa ji tak značaj ne preprečuje, da ne bi včasih pokazala zelo zlobnega značaja 1 in svoje teorije
utemeljila na načelu, ki je — gledano v dejanski luči. t.j. z relativnega
gledišča - povsem pravilno, ki pa postane povsem napačno, če ga gledamo in pojmujemo absolutno kot edino podlago in prvi vzrok vseh
drugih načel, kot to počenja ta šola.

1
O tem bi lahko marsikaj povedal. Že štiri leta so minila, o d k a r letijo name najostrejši napadi, najnizkotnejše obdolžitve in najbolj umazana obrekovanja najvplivnejših m o ž te znanstvenorevolucionarne stranke, ki ima svoj glavni sedež v Lond o n u . Njene voditelje p o z n a m že dolgo časa, vedno sem izkazoval veliko spoštovanje njihovi inteligenci, o kateri ne m o r e biti d v o m a , e n a k o tudi njihovi dejanski,
živi in nič m a n j obsežni znanosti ter nespremenljivi vdanosti stvari osvoboditve
proletariata, ki ji že n a j m a n j 25 let. t o ponavljam še e n k r a t , delajo kar največje
usluge. V vsakem oziru jih torej priznavam kot neskončnega spoštovanja vredne
m o ž e ; n o b e n a še tako k r i č e č a krivica z njihove strani me ne bo pripravila do take
n e u m n o s t i , da bi zanikal koristnost in zgodovinsko p o m e m b n o s t njihovih teoretskih del in njihovih praktičnih podvigov. Toda na nesrečo ima. kot pravi star
pregovor, vsak novčič tudi drugo stran. Ti gospodje so zelo slabi tovariši: vzkipljivi, n e č i m r n i ter sebični kot Nemci in kar je še h u j e , so taki kot nemški pisatelji,
ki se. kot je z n a n o , odlikujejo s popolnim p o m a n j k a n j e m o k u s a , spoštovanja človeka in celo samospoštovanja. Njihova usta so vedno polna žalitev, sovražnih in
zvijačnih namigovanj, z a h r b t n i h zlobnosti in najpodlejših o b r e k o v a n j za vse tiste,
ki na nesrečo ne mislijo in se ne ženejo povsem po njihovem okusu, ki se jim ne
morejo ukloniti. Povsem u p r a v i č e n o , koristno in p o t r e b n o se mi zdi, da človek ne
napada energično in strastno samo nasprotnih teorij, t e m v e č tudi tiste, ki jih v
svojem javnem in celo privatnem ravnanju zagovarjajo, če je to ravnanje, kar
mora biti dovolj ugotovljeno in d o k a z a n o , z l o h o t n o . Sem n a m r e č velik nasprot-
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To načelo, ki sicer predstavlja bistveno podlago pozitivnega socializma, je prvi znanstveno formuliral in razvil gospod Kari Mara, poglavar
šole nemških komunistov. Tvori vodilno misel slavnega
komunističnega
manifesta, ki g a j e izdal mednarodni komite francoskih, angleških, belgijskih in nemških komunistov v Londonu leta 1847 pod naslovom:
„Proletarei vseh dežel, združite se!" Ta manifest, ki sta ga, kot je znano,
sestavila gospoda Marx in Engels, je postal podlaga vsega nadaljnjega
znanstvenega dela te šole in pozneje tudi ljudskega gibanja, ki g a j e obudil v Nemčiji v življenje Ferdinand Lassalle.
Omenjeno načelo predstavlja brezpogojno nasprotje načela, ki ga
priznavajo idealisti vseh šol. Medtem ko idealisti vsa zgodovinska dogajanja, razvoj materialnih interesov skupaj z različnimi stopnjami gospodarske ureditve družbe izpeljujejo iz razvijanja idej, pa hočejo nasprotno nemški komunisti v vsej zgodovini človeštva, v najidealnejših izrazili
skupnega in osebnega življenja človeštva, v vseh duhovnih in moralnih,
religioznih, metafizičnih, znanstvenih, umetniških, političnih, pravnih
in socialnih razvojih preteklosti in sedanjosti videti samo refleksne in
nujne protiudarce razvoja gospodarskih procesov. Medtem ko idealisti
trdijo, da ideje vladajo in porajajo dejstva, pa komunisti nasprotno pravijo - v skladu z znanstvenim materializmom — da dejstva predstavljajo
izvor idej: te so torej vedno le idejni izrazzgodenih dejstev; da so razen
tega gospodarska, materialna dogajanja, najpomembnejša med vsemi
dejstvi, bistvena podlaga, glavna podlaga, iz katere nujno izvirajo vsa
druga duhovna, moralna, politična in socialna dogajanja.

nik povsem buržoaznega hlinjenja, ki želi postaviti med človekovim javnim in
privatnim življenjem n e p r e h o d e n zid. To ločevanje je prazna fikcija, laž, in to zelo
nevarna laž. Človek je nedeljivo, e n o t n o bitje; če je v svojem privatnem življenju
podlež, v svoji družini tiran, v svojih socialnih odnosih lažnivec, prevarant, tlačite Ij in izkoriščevalec, p o t e m mora biti tak tudi v svojih javnih dejanjih; če tu
nastopa drugače, če si nadeva videz liberalnega d e m o k r a t a ali socialista, ki ljubi
previdnost, svobodo in e n a k o s t , p o t e m spet laže in o č i t n o teži k izkoriščanju
m n o ž i c , t a k o kot že izkorišča p o s a m e z n i k e . Torej človek nima le pravice, t e m v e č
tudi dolžnost, da ga razkrinka z ugotavljanjem u m a z a n i h dejanj njegovega privatnega življenja, k"a k o r h i t r o
d o b i
neizpodbitne
dokaze.
E d i n o razmišljanje, ki mora v t a k e m primeru zadrževati vestnega in poštenega človeka, je težavnost tega ugotavljanja, saj je n e s k o n č n o teže ugotoviti dejstva iz
privatnega kot iz javnega življenja. To pa je stvar vesti, pravične sodbe in d u h a
onega, ki je p r e p r i č a n , da mora k a k o osebnost izročiti javni o b s o d b i . Če to stori,
ne z a t o , ker bi ga v to silil o b č u t e k za pravičnost, t e m v e č ga ženejo zloba, ljubosumje ali sovraštvo, toliko slabše zanj. N i k o m u r pa ne bi smelo biti dovoljeno, da
bi denunciral n e k o o s e b n o s t , ne da bi imel v rokah dokaze, in čim resnejša je
o b t o ž b a , toliko resnejši bi morali biti tudi dokazi, na katere se opira. Tisti, ki
nekega drugega človeka dolži podlosti, m o r a sam obveljati kot podlež, saj to tudi
d e j a n s k o j e , če se ta strašna o b t o ž b a ne opira na neovrgljive dokaze.
Po tej potrebni izjavi bi se povrnil k svojim ljubim in vsega spoštovanja vrednim prijateljem iz L o n d o n a in Leipziga. Glavne voditelje že dolgo p o z n a m in reči
m o r a m , da nismo vedno bili sovražniki. N a s p r o t n o , pred letom 1848 smo imeli
zelo tesne stike. Kar se mene tiče. bi lahko bili še tesnejši, če me ne bi odbijala

negativna stran njihovega z n a č a j a , ki mi je vedno preprečevala, da bi jim povsem
in p o p o l n o m a zaupal. Kljub temu pa smo do leta 1848 ostali prijatelji. Leta 1848
pa sem v njihovih očeh zagrešil veliko krivico, ker sem se postavil proti njim na
stran odličnega pesnika - zakaj ga ne bi imenoval - Georga Hervvegha. do katerega sem gojil globoko prijateljstvo; od njih se je ločil v politični zadevi, v kateri,
kot mislim in o d k r i t o priznam danes, so imeli prav oni. saj so pravilno ocenjevali
splošni položaj. Napadli so ga brez zadržkov, kar je t a k o značilno za njihove napad e ; jaz pa sem ga v Kolnu v njegovi o d s o t n o s t i osebno t o p l o branil.
V časopisu
, , R h e i n i s c h e Z e i t u n g " ' ki so ga v tem času vodili,
je izšlo ..Pismo iz Pariza", napisano z vso s t r a h o p e t n o z a h r b f n o s t j o in z a h r b t n i m
o b r e k o v a n j e m , katerega skrivnost p o z n a j o samo dopisniki nemških časopisov.
Dopisnik je gospe George Sand p o d t i k a l zelo č u d n e izjave, ki so povsem kratile m o j o čast: izjavila naj bi. da sem ruski špijon - jaz ne vem. dopisnik sam pa
seveda tudi ni vedel niti kje niti k o m u niti kako, ker s i j e vse izmislil in ker je bilo
pismo najverjetneje napisano kar v K o l n u . Gospa Sand je plemenito protestirala,
energično protestirala. Poslal sem ji prijatelja. Bolj kot ta p r o t e s t , ta formalni
d e m a n t i gospe Sand in bolj kot moja zahteva po pojasnitvi sta jih, mislim, samospoštovanje in njihov lastni o b č u t e k za pravičnost prisilila, da so v svojem časopisu objavili povsem zadovoljiv preklic.
Ko sem po svojem srečnem begu iz Sibirije leta 1861 prišel v L o n d o n , j e bilo
prvo. kar sem slišal iz Hercnovih ust, tole: da so m o j o izsiljeno dvanajstletno
odsotnost (od 1849 do 1861) - v tem času sem preživel osem let v različnih
saških, avstrijskih in ruskih utrdbah ter štiri leta v Sibiriji - izrabili za najzlobnejša
o b r e k o v a n j a , da so vsakemu, ki jih je hotel poslušati, pripovedovali, da nikakor
nisem j e t n i k , da nasprotno uživam p o p o l n o svobodo, da me obsipajo z vsemi
zemeljskimi dobrinami in da sem sploh ljubljenec carja Nikolaja. Moj stari prijatelj. odlični poljski d e m o k r a t NVorzel, ki je umrl okoli leta 1860 v L o n d o n u , in
Hereen sta me z največjo težavo branila pred temi podlimi in obrekovalskimi
lažmi. Zaradi vseh teh nemških ljubeznivosti se s temi gospodi nisem prepiral,
samo obiskal jih nisem, to je bilo vse.
Komaj sem bil v L o n d o n u , že me je pozdravila vrsta člankov v nekem malem
angleškem listu, ki so jih o č i t n o napisali ah vzpodbudili moji ljubi in plemeniti
prijatelji, voditelji nemških k o m u n i s t o v ; ti članki pa niso bili podpisani. V njih je
bila postavljena drzna trditev, da mi je uspelo pobegniti samo s p o m o č j o ruske
vlade, kajti tej vladi bom lahko bolje služil, bolje bom lahko z a n j o špijoniral. ker
mi je dala p o l o ž a j emigranta, m u č e n c a svobode. Ko sem v nekem drugem angleškem časopisu avtorju tistega članka razložil, da človek na taka obrekovanja ne
odgovarja s peresom v roki. t e m v e č z r o k o brez peresa, s e j e opravičeval s trditvijo, da ni hotel reči, da bi bil jaz plačan špijon. t e m v e č da sem r u s k e m u cesarstvu
tako zelo vdan, da sem ..prostovoljno prenašal vse m u k e j e č e in Sibirije, da bi
lahko pozneje toliko bolje služil politiki tega carstva". Na t a k o n e u m n o s t pa ni
več odgovora. To je bilo tudi m n e n j e velikega italijanskega patriota Guiseppa
Mazzinija in mojih rojakov Hercna in Ogarjeva. Da bi me potolažila, sta mi Mazzim in Hereen rekla, da so tudi njiju ne približno isti način napadli verjetno isti
ljudje in da sta na vse napade odgovorila samo z zaničljivim m o l k o m .
Ko sem se deeembra 1863 peljal na poti v Italijo skozi Francijo in Švico, je
neki mali baselski list, ne vem več kateri, objavil članek, v katerem je proti meni
nahujskal vse poljske emigrante z a t r j u j o č , da sem številne poljske rojake potegnil
v prepad, m e d t e m ko sem rešil svojo lastno glavo. Med bivanjem v Italiji od leta
1863 do leta 1867 so me n e n e h n o žalili in obrekovali številni nemški časopisi.
Slišal sem za nekatere od teh člankov, kajti v Italiji malo berejo nemške časopise.
Zvedel sem le, da so me še naprej zasipali z obrekovanji in žalitvami in k o n e c koncev sem se sam za to tako malo menil kot za sramotitve ruskega časopisja.
Več mojih prijateljev je trdilo - in trdi še danes - da so moji obrekovalci plačanci ruske diplomacije. To bi ne bilo povsem n e m o g o č e , zdi se mi celo toliko
bolj verjetno, ker z gotovostjo vem, da je leta 1847 po govoru, ki sem ga imel na
nekem poljskem zborovanju proti carju Nikolaju in zaradi katerega m e j e gospod
Guizot, takratni zunanji minister, izgnal iz Francije, gospod Kiselev, zastopnik
Rusije, s posredovanjem gospoda G u i z o t a , katerega je n e d v o m n o prevaril, poskusil med poljskimi emigranti razširiti prepričanje, da sem ruski agent. Seveda niti

ruska vlada niti njeni uradniki ne izbirajo sredstev, kadar gre za u n i č e n j e njihovih
n a s p r o t n i k o v . Laž, o b r e k o v a n j a , zmerjanje vsake vrste so njihova narava in kadar
u p o r a b l j a j o ta sredstva, se poslužujejo samo svoje n e i z p o d b i t n e pravice uradnih
zastopnikov vseh podležev na zemlji, poslužujejo se je brez škode za patriotsko,
b u r ž o a z n o , plemiško, n e u r a d n o in uradno Nemčijo, ki je danes, kot m o r a m z
vsem spoštovanjem povedati, že dosegla vso politično, m o r a l n o in človeško višino
cesarja vseh Rusov.
Ce o d k r i t o povem, nisem p r e p r i č a n , da bi kateri od mojih obrekovalcev - ki
pa so kaj malo častivredni, kajti obrekovanje je podla stvar - ali vsaj glavni med
njimi imeli kdaj kaj opravka z rusko diplomacijo, vsaj vede ne. V glavnem sta jih
gnali lastna n e u m n o s t in zloba, t o je vse, in č e s e j e kdaj kje pojavila kaka zunanja
p o b u d a , p o t e m je prišla iz L o n d o n a , ne pa iz Petrograda. V e d n o so bili moji
dobri stari prijatelji, voditelji nemških komunistov, zakonodajalci b o d o č e družbe,
tisti, ki so - obdani od londonske megle kot t r o p bevskajočih ščenet - naščuvali
name krdelo m a j h n i h nemških in ruskih Zidov, od katerih je bil eden bolj neumen
in podel kot drugi.
Pa p u s t i m o sedaj bevskala, male Žide in vse druge podleže in preidimo k t o č kam o b t o ž n i c e , ki s o j o sestavili proti meni.
1 . V časopisu, ki je sicer zelo s p o d o b e n , zelo resen, ki pa je v tem primeru
pozabil na svoj spodobni in resni z n a č a j , ko s e j e pustil izrabiti kot sredstvo podleiia in neumnega o b r e k o v a n j a , v . . V o l k s s t a a t ' 1
so si drznili natisniti, da
sva Hercen in jaz dva panslovanska agenta in da dobivava velike vsote od nekega
moskovskega panslovanskega k o m i t e j a , ki ga je ustanovila ruska vlada. Hercen je
bil milijonar: kar se mene tiče. vsi moji prijatelji, vsi moji dobri znanci - in njihovo število ni m a j h n o - zelo d o b r o vedo. da živim življenje v trdi revščini. Obrekovanje je podlo in p r e p r o z o r n o ; p o j d i m o naprej.
2. Obtoževali so me panslovanstva; da bi dokazali m o j zločin, so navajali brošuro, ki sem j o objavil v Leipzigu proti k o n c u leta 1848 in v kateri sem Slovanom
poskušal dokazati, da svoje osvoboditve nikakor ne m o r e j o doseči preko ruskega
carstva, t e m v e č povsem n a s p r o t n o : dosežejo j o lahko le z njegovim popolnim unič e n j e m , ker je to carstvo samo veja nemškega carstva, ker ni nič drugega kot tako
osovraženo vladanje Nemcev nad Slovani. ..Nesreča je za vas", sem pisal, ..če gradite na carski Rusiji, na tem t a t a r s k e m in nemškem carstvu, ki nikoli ni imelo nič
slovanskega. Pogoltnilo vas bo in m u č i l o , t a k o kot se godi Poljakom, kot se godi
vsem ruskim ljudstvom, ki so v n j e m u j e t a . " Res je. da sem si v oni brošuri drznil
reči. da je uničenje avstrijskega cesarstva in pruske monarhije prav tako p o t r e b n o
za triumf demokracije kot u n i č e n j e carske Rusije; tega mi Nemci, celo socialni
d e m o k r a t i N e m č i j e nikoli niso mogli o d p u s t i t i .
V tej brošuri sem še dodal: ..Ne zaupajte nacionalnim č u s t v o m , k i j i h poskušaj o oživiti v vaših srcih. V imenu avstrijske monarhije, ki ni nikoli napravila nič drugega, k o t tlačila vse n a r o d e , ki so bili pod njenim j a r m o m , v n j e n e m imenu vam
sedaj govorijo o vaših nacionalnih pravicah. Č e m u ? Da bi uničili svobodo narodov,
s tem da bi sprožili med njimi b r a t o m o r n o vojno. Razbiti h o č e j o revolucionarno
solidarnost, ki naj bi jih združevala, ki je njihova m o č . celo predpostavka njihove
istočasne osvoboditve, razbiti jo h o č e j o s ščuvanjem enega proti drugemu v imenu
ozkega patriotizma. Podajte z a t o r o k o d e m o k r a t o m , revolucionarnim socialistom
N e m č i j e . Madžarske, Italije, Francije, sovražite samo vaše večne tlačitelje. privilegirane razrede vseh n a r o d n o s t i ; t o d a s srcem in dejanjem se združite z njihovimi
žrtvami, z ljudstvi."
To je bil d u h . to je bila vsebina one brošure, v kateri so g o s p o d j e iskali dokaze
za m o j e panslovanstvo. To ni le p o d l o , j e n e u m n o ; toda še bolj podlo kot n e u m n o
je t o , da so sicer imeli t o brošuro pred seboj, pa so seveda navajali okleščena ali
p o p a č e n a mesta; navedli pa niso niti ene od vseh besed, s katerimi sem preklinjal
in žigosal rusko carstvo, ko sem rotil slovanske narode, naj se pazijo: in takih mest
v brošuri kar mrgoli. To je merilo za poštenost teh gospodov.
Priznati m o r a m , da sem bil zgrožen, ko sem prvič bral članke, ki so govorili o
mojem panslovanstvu, ki naj bi ga brošura t a k o d o b r o dokazovala. Nisem mogel
razumeti, k a k o je m o g o č e prignati nepoštenje tako daleč. Sedaj pa z a č e n j a m razumeti. Teh člankov ni narekovala le izredno slaba vera avtorja, t e m v e č razen tega
t u d i neka vrsta nacionalne in patriotske, zelo n e u m n e naivnosti, ki pa je v Nemčiji

zelo razširjena. Nemci so v svojem zgodovinskem suženjstvu sanjali t a k o dolgo in
tako d o b r o , da k o n č n o svoj narod skrajno naivno enačijo s človeštvom; č e človek
torej sovraži nemško gospostvo in z a n i č u j e njihovo prostovoljno suženjsko naravo,
to p o m e n i , da je sovražnik človeškega napredka. Panslovan! pa so v njihovih o č e h
vsi Slovani, ki z o d p o r o m in jezo zavračajo kulturo, ki jim j o h o č e j o vsiliti Nemci.
Ce je to smisel, ki ga pripisujejo besedi panslovan, oh, p o t e m sem p a č iz vsega
srca panslovan. Kajti zares je malo reči, ki bi jih bolj sovražil in zavračal kot podlo
gospostvo in buržujsko, plemiško, birokratsko, vojaško in politično k u l t u r o Nemcev. Nikoli ne bom nehal pridigati Slovanom mir. bratstvo, solidarno akcijo in
organizacijo z nemškim p r o l e t a r i a t o m v imenu splošne osvoboditve, t o d a ne drugače kot na razvalinah te vladavine in k u l t u r e , in z nobenim drugim ciljem kot
ciljem uničenja vseh cesarstev, nemških in slovanskih. (M. B.)

Mihail Bakunin (1814 - 1876)

4. 8. Pariška komuna in pojem države
(1871)

Sem strasten iskalec resnice in nič manj zagrizen sovražnik škodljivih
fikcij. ki se jih še danes poslužuje stranka reda, ta uradna, privilegirana
in zainteresirana zastopnica vseh verskih, metafizičnih, političnih, juridičnih, ekonomskih in socialnih sramot sedanjosti in preteklosti, da bi
poneumljala in zasužnjevala svet. Strastno ljubim svobodo, v kateri
vidim edino okolico za razvoj in rast inteligence, dostojanstva in sreče
ljudi; vendar ne tiste povsem formalne svobode, ki jo vsiljuje, odmerja
in reglementira država, država večne laži, ki dejansko nikoli ne zastopa
nič drugega kot predpravice posameznikov, temelječe na suženjstvu
vseh; - tudi ne tiste individualistične, egoistične, malenkostne in fiktivne svobode, ki jo hvali šola J. J. Rousseaua ter vse ostale šole buržoaznega liberalizma in ki vidi v takoimenovani pravici vseh, ki jo zastopa
država, meje posameznikove pravice, kar nujno pravico posameznika
vedno zreducira na ničlo. Ne, pod tem imenom si predstavljam edino
svobodo, ki je tega imena vredna, tisto, pri kateri gre za popolno razvijanje vseh materialnih, duhovnih in moralnih sil, ki so v latentnem stanju
lastne vsakemu, svobodo, ki ne pozna nobenih drugih omejitev kot
tiste, ki nam jih predpisujejo zakoni naše lastne narave, tako da, če
natančno premislimo, to sploh niso omejitve, saj nam teh zakonov ne
nalaga kak zunanji zakonodajalec, ki bi obstajal poleg nas in nad nami,
- so v nas in nam lastne, so osnova vsega našega bitja, tako materialnega
kot intelektualnega in moralnega; namesto da bi jih torej pojmovali kot
omejitve, moramo v njih videti resnične pogoje in dejanski vzrok svoje
svobode.
Mislim na svobodo vsakega posameznika, ki se pred svobodo drugih
nikakor ne ustavlja kot pred mejnikom, ki v svobodi drugih nasprotno
najde svojo potrditev in neskončno širino; mislimo na svobodo vsakega
človeka, ki je ne omejuje svoboda vseh, svobodo s solidarnostjo, svobodo v enakosti; - svobodo, ki zmaguje nad brutalno silo in načelom
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avtoritete, ki je vedno samo idealni izraz te sile; - svobodo, ki bo po
zmagi nad vsemi nebeškimi in zemeljskimi maliki ustanovila in organizirala nov svet, svet solidarnega človeštva, zgrajen na razvalinah vseh
cerkva in držav.
Sem prepričan privrženec ekonomske in socialne enakosti, ker vem,
da bodo zunaj te enakosti ostali svoboda, pravičnost, človeško dostojanstvo, moralnost in blaginja posameznikov kot tudi dobrobit narodov
vedno samo laž. Toda kot privrženec svobode za vsako ceno, tega
temeljnega pogoja človeštva, sem prepričan, da mora enakost pogojevati spontane organizacija dela in skupna lastnina proizvajalskih združenj, ki jih bodo v občinah svobodno organizirali in federirali, da jo
mora pogojevati enako spontana federacija občin, ne pa najvišja in skrbniška dejavnost države.
Ta (zadnja omenjena) točka v glavnem ločuje revolucionarne socialiste ali kolektiviste od avtoritarnih komunistov, ki so privrženci absolutne
iniciative države. Njihov cilj je isti: obe stranki hočeta na isti način
ustvariti nov socialni red, ki bo utemeljen edinole na organizaciji skupnega dela, ki ga vsakemu in vsem neizogibno nalaga moč samih dejstev,
v ekonomskih pogojih, ki so enaki za vse, in ki temelji na skupni posesti
delovnih orodij.
Komunisti si domišljajo, da je ta cilj moč doseči z razvijanjem in
organizacijo politične oblasti delavnih razredov in posebej mestnega
proletariata s pomočjo meščanskega radikalizma, medtem ko revolucionarni socialisti, ti sovražniki vseh dvoumnih zlitin in alians, nasprotno
mislijo, da bodo ta cilj lahko dosegli samo z razvijanjem in organizacijo
ne politične, temveč socialne in zatorej antipolitične oblasti mestnih in
podeželskih delavskih množic skupaj z vsemi možmi dobre volje iz višjih
razredov, ki bodo obračunali s svojo preteklostjo in se jim odkrito pridružili, ki bodo v popolnosti sprejeli njihov program.
Iz tega sledita dve različni metodi. Komunisti so prepričani, d a j e
treba organizirati delavske sile, da se bodo lahko polastile oblasti v državah. Revolucionarni socialisti pa se organizirajo s pogledom, uprtim v
uničenje, oziroma, če kdo želi bolj vljudno besedo, likvidacijo držav.
Komunisti so privrženci načela in prakse avtoritete, revolucionarni socialisti pa zaupajo samo svobodi. Eni in drugi so v isti meri privrženci znanosti, ki naj bi uničila praznoveije in nadomestila vero; prvi j o hočejo
vsiliti, drugi pa se bodo trudili z njenim propagiranjem, zato da bi se
skupine prepričanih ljudi spontano in svobodno organizirale in federirale od spodaj navzgor v svojem lastnem gibanju in v skladu s svojimi
dejanskimi interesi, toda nikoli po nekem vnaprej določenem načrtu, ki
bi ga neke višje inteligence vsiljevale nevednim
množicam.
Revolucionarni socialisti so prepričani, da je veliko več praktične
pameti in duha v instinktivnih aspiracijah in dejanskih potrebah ljudskih
množic kot pa v globoki inteligenci vseh zdravnikov in skrbnikov člove-

štva. ki imajo pretenzijo, da k številnim neuspešnim poskusom osrečevanja človeštva dodajajo še svoja lastna prizadevanja. Revolucionarni socialisti nasprotno mislijo, da si je človeštvo dovolj dolgo, vse predolgo
pustilo vladati, da vir njegove nesreče ni v tej ali oni obliki vladavine,
temveč v načelu in v obstoju vsake vlade, te ali kake druge.
In končno obstaja še neko drugo, sedaj že zgodovinsko protislovje
med komunizmom, ki ga je znanstveno razvila nemška šola in so ga delno prevzeli ameriški in angleški socialisti, na eni strani in močno razvitim in do zadnjih konsekvenc prignanim proudhonizmom, ki g a j e sprejel proletariat latinskih držav, na drugi strani.
Revolucionarni socializem je pravkar poskusil prvo prepričljivo in
praktično manifestacijo v pariški
komuni.
Sem privrženec pariške komune, ki so jo krvniki monarhistične in
klerikalne reakcije zadušili v krvi in njene borce poklali, pa je s tem
postala v predstavah in srcu evropskega proletariata še bolj živa in mogočna; sem njen privrženec predvsem zato, ker je bila drzno in zelo izrazito zanikanje države.
Neznansko zgodovinsko dejstvo je, da seje to zanikanje države pokazalo prav v Franciji, ki je doslej bila dežela politične centralizacije par
excellence, da je ravno Pariz, glava in zgodovinski stvarnik velike francoske civilizacije, v tem gibanju prevzel iniciativo. Pariz sname svojo
krono in z navdušenjem razglasi svojo lastno odstavitev, zato da bi dal
Franciji. Evropi, vsemu svetu svobodo in življenje; znova je uveljavil
zgodovinsko moč svoje iniciative, ko je vsem zasužnjenim ljudstvom
pokazal (in kje so ljudske množice, ki ne bi bile zasužnjene?) edino pot
k osvoboditvi in rešitvi; Pariz je zadal smrtni udarec političnim tradicijam meščanskega radikalizma in dal revolucionarnemu socializmu realno osnovo! Pariz si je znova prislužil prekletstvo vse reakcionarne sodrge Francije in Evrope! Pariz seje pokopal pod svojimi razvalinami, da bi
svečano demantiral zmagoslavno reakcijo, s svojo nesrečo rešuje čast in
bodočnost Francije in potolaženemu človeštvu dokazuje, da se življenje. inteligenca in moralna moč, ki so zapustili višje razrede, energično
in obetavno ohranjajo v proletariatu! Pariz inavgurira nov čas, čas
dokončne in popolne osvoboditve ljudskih množic z njihovo, danes
povsem dejansko solidarnostjo preko državnih meja in prav tem mejam
navkljub; Pariz duši patriotizem in na njegovih razvalinah ustanavlja
vero v človečnost, Pariz se je razglasil za humanitarnega in ateističnega
in na mesto božanskih fikcij postavlja veliko dejanskosti socialnega
življenja in vero v znanost - na mesto laži in krivic verske, politične in
juridične morale načela svobode, pravičnosti, enakosti in bratstva, te
večne osnove vsake človeške morale! Pariz, herojski, racionalen in
veren, si svojo energično vero v cilj človeštva utrjuje s svojim slavnim
padcem, svojo smrtjo in to vero še bolj energično in živo zapušča bodočim generacijam! Pariz, utopljen v krvi svojih najbolj plemenitih otrok,

— to je celotno človeštvo, ki ga je mednarodna in povezana reakcija
Evrope, inspirirana neposredno od vseh krščanskih cerkva in vrhovnega
svečenika krivice, papeža, pribila na križ; toda naslednja internacionalna in solidarna revolucija vseh ljudstev bo vstajenje Pariza.
To je resnični smisel, to so najpopolnejše in nezaslišane konsekvence
dvomesečnega obstoja in za vekomaj nepozabnega padca pariške
komune.
Pariška komuna je trajala premalo časa, njen notranji razvoj je preveč oviral boj na življenje in smrt, ki g a j e bojevala z versajsko reakcijo,
da bi bila lahko vsaj teoretsko izdelala svoj socialistični program, če ga
že nikakor ni mogla izvesti. Razen tega pa je treba tudi priznati, da večine komuninega članstva pravzaprav niso tvorili socialisti; če so se kot
taki pokazali, potem jih je nezadržno potegnila za seboj moč dejstev, ki
ni dopuščala nobenega odpora, vrsta okolja, nujnost v danem položaju,
ni pa jih gnalo intimno prepričanje. Socialisti so v komuni tvorili samo
zelo skromno manjšino, ki je štela le kakih 14 ali 15 članov. Ostali so
bili jakobinci, advokati in doktrinarji kot gospod Gambetta, katerega
pozitivistični
republikanizem, aroganten, despotski in formalističen, ki
je zavračal staro vero in od jakobizma ohranjal samo kult enotnosti in
avtoritete, ta republikanizem je izročil Francijo ljudstva Prusiji in
pozneje domači reakciji — so pa tudi še odkriti revolucionarni jakobinci, junaki, zadnji pošteni zastopniki demokratičnega prepričanja iz leta
1793, ki so prej sposobni žrtvovati svojo ljubljeno enotnost in avtoriteto nujnostim revolucije kot ukloniti svojo vest pred insolenco revolucije. Ti širokogrudni jakobinci . . . hočejo predvsem triumf revolucije,
ker pa revolucije brez ljudskih množic ni in ker te množice danes v veliki meri označuje socialistični instinkt in ne morejo izvesti nobene druge
revolucije kot le ekonomsko in socialno, zato se bodo jakobinci v dobri
veri vedno močneje prepuščali logiki revolucionarnega gibanja in končno proti svoji volji postali socialisti.
Natančno tak je bil položaj, v katerem so se nahajali jakobinci, ki so
pripadali pariški komuni . . , ker so bili kljub dobri veri in dobri volji
samo socialisti, ki so jili bolj kot njihovo notranje prepričanje potegnili
za seboj zunanji dogodki, ker sami niso imeli niti časa niti sposobnosti,
da bi v svoji notranjosti odstranili kopico meščanskih predsodkov, ki so
bili v protislovju z njihovim novim socializmom, je razumljivo, da
niso, paralizirani zaradi tega notranjega boja, nikoli zapustili kroga
splošnosti, da niso nikoli zmogli odločilnega ukrepa, ki bi za vedno prelomil z njihovo solidarnostjo in pretrgal vse njihove vezi z meščanskim
svetom.
To je bila velika nesreča za komuno in za njih same; to dejstvo jili
je hromilo, oni pa so hromili komuno, vendar jim tega ne moremo očitati kot krivdo. Ljudje se ne spreminjajo od enega dne do drugega, svoje narave in svojih navad ne spreminjajo po mili volji. Svojo odkritost so

dokazali, ko so se pustili ubiti za komuno. Kdo bi mogel od njih pričakovati še več?
Toliko prej jim je treba odpustiti, ker je samo pariško ljudstvo, pod
katerega vplivom so mislili in delovali, bilo socialistično veliko bolj po
instinktu kot po ideji ali prepričanju, ki bi temeljilo na razmišljanju.
Vse njegove aspiracije so bile v največji meri in izključno socialistične,
toda njegove ideje oziroma njegove tradicionalne predstave so bile še
daleč od te višine. Med proletariatom velikih francoskih mest in celo
Pariza še živijo številni jakobinski predsodki, številne diktatorske in
vladne predstave. Spoštovanje do avtoritete, ta usodni produkt verske
vzgoje, zgodovinski vir vse nesreče, vsega zla in hlapčevstva ljudstva, še
vedno ni povsem izkoreninjeno. To drži v taki meri, da se celo najbolj
inteligentni otroci ljudstva, najbolj prepričani socialisti, tega spoštovanja še niso mogli povsem znebiti. Kar preglejte njihovo vest in izsledili
boste jakobinca, vladnega moža, k i j e sicer potisnjen v zelo teman kot in
je postal tudi zelo skromen, pa še vedno ni povsem mrtev.
Sicer pa je bil položaj peščice prepričanih socialistov, ki so pripadali
komuni, skrajno težaven. Imeli so občutek, da jih velika množica pariškega ljudstva ne podpira dovolj, razen tega je zelo nepopolna organizacija internacionalnega združenja obsegala komaj nekaj tisoč članov;
tako so se morali dan na dan boriti proti jakobinski večini - in povrh
vsega še v kakšnih razmerah! Stotisočem delavcev so morali dajati kruh
in delo, morali so jih organizirati, oborožiti, obenem pa paziti na reakcionarno početje v ogromnem Parizu, k i j e bil oblegan, ki g a j e ogrožala
lakota in je bil na milost in nemilost prepuščen vladi, ki se je z dovoljenjem Prusov in z njihovo milostjo vgnezdila in uveljavljala v Versaillesu.
Vladi in vojski Versaillesa so morali postaviti nasproti revolucionarno vojsko in vlado, to pomeni, da so morali za boj proti monarhistični in klerikalni reakciji sami zanemariti in opustiti glavne pogoje revolucionarnega socializma in organizirati so se morali kot jakobinska reakcija.
Ali ni naravno, da so v takih razmerah jakobinci, ki so bili močnejši,
saj so v komuni tvorili večino, ki so razen tega v neprimerno višji meri
poznali tradicijo in prakso organizacije vladanja, imeli nasproti socialistom neizmerno prednost? Čudimo se lahko le temu, da niso tega še
dosti bolj izrabili, da niso dali pariški vstaji izključno jakobinski značaj
ter da so se nasprotno pustili povleči v socialno revolucijo.
Vem, da mnogi socialisti, ki so v svoji teoriji zelo dosledni, našim
pariškim prijateljem očitajo, da se v svoji revolucionarni praksi niso
izkazali dovolj socialistične, medtem ko jih bevskala iz meščanskega
tiska nasprotno obtožujejo, da so se vse prezvesto držah socialističnega
programa. Pustimo za trenutek te bedne časnikarske ovaduhe ob strani; strogim teoretikom osvoboditve proletariata bi pripomnil, da našim
pariškim bratom delajo krivico, kajti med najbolj pravičnimi teorijami
in njihovo praktično aplikacijo je neizmerna razdalja, ki je ni moč pre-

mostiti v nekaj dneh . . . Člani komune so bili vsekakor prepričani, da
v socialni revoluciji, v tej in v vseh ostalih, kar je v popolnem nasprotju
s politično revolucijo, dejavnost posameznika ne predstavlja takorekoč
nič, da mora biti vse spontana dejavnost množic. Posamezniki niso
mogli storiti nič drugega, kot da so izoblikovali ideje, ki so ustrezale
ljudskemu instinktu, jih tolmačili ter širili in se nadalje stalno trudili, da
bi revolucionarno organizirali naravno moč množic - toda nič več kot
to; vse drugo naj bi storilo in more storiti le ljudstvo samo. Sicer bi
prišli do politične diktature, t.j. do ponovne tvorbe države, oblikovanja
privilegijev, neenakosti in vsakršnih državnih podjarmljanj. po ovinku,
toda logično pa tudi do ponovne uvedbe političnega, socialnega in ekonomskega hlapčevstva ljudskih množic.
. . . Vsi odkriti socialisti in nasploh vsi delavci, rojeni iz ljudstva in
vzgojeni v ljudstvu, so imeli skrajno hude pridržke in to povsem upravičeno. do nenehne iniciative vedno istih oseb, do vladavine, ki s o j o izvajali superiorni posamezniki, ker pa so bili v prvi vrsti pravični, so pridržke oziroma nezaupanje obrnili najpoprej proti sebi, šele potem proti
drugim.
V nasprotju z idejo avtoritarnih komunistov, ki jo imam za povsem
napačno, da lahko socialno revolucijo dekretira ali organizira zakonodajni zbor, ki je izšel iz diktature ali se izoblikoval v politični revoluciji,
so bih naši prijatelji, pariški socialisti, prepričani, da lahko revolucijo
izvedejo samo spontane in nenehne akcije množic, skupin iz ljudstva ter
združenj ljudstva, da lahko le ti dosežejo njen polni razvoj.
Naši pariški prijatelji so imeli tisočkrat prav. Kajti dejansko, katera
še tako genialna glava ali glave (če bi šlo za kolektivno diktaturo nekaj
sto skrajno nadarjenih oseb), kateri možgani so tako veliki in mogočni,
da lahko zajamejo vso mnogoterost in raznolikost dejanskih interesov,
aspiracij, želja in potreb, katerih vsota tvori skupno voljo nekega ljudstva, in sposobni iznajti socialno organizacijo, ki bi zmogla vse zadovoljiti? Taka organizacija bi vedno ostajala le Prokrustova postelja, v katero bi nesrečno družbo stisnilo bolj ali manj očitno državno nasilje. Tako
se je zgodilo doslej še vedno in prav temu antičnemu sistemu organizacije na osnovi nasilja mora socialna revolucija narediti konec, s tem da
množicam, skupinam, komunam, združenjem, celo posameznikom vrne
njihovo popolno svobodo, da enkrat za vselej uniči sodni vzrok vsega
nasilja, oblast in celo eksistenco države, ki mora v svojem padcu potegniti za seboj vse krivice juridičnega prava in vse laži. vse različne kulte,
kajti pravo in kulti so vedno samo izsiljena idealna in dejanska posvetitev vsega nasilja, ki ga zastopa, jamči in privilegira država.
Očitno je, da bo človeštvo dobilo svojo svobodo nazaj in da bo
dejanske interese družbe, vseh skupin, lokalnih organizacij ter posameznih oseb, k i j i h tvorijo, mogoče dejansko zadovoljiti šele takrat, ko ne
bo nobene države več. Očitno je tudi, da so vsi takoimenovani splošni

interesi družbe, ki jih baje zastopa država in ki dejansko niso nič drugega kot nenehno in trajno negiranje pozitivnih interesov distriktov, občin, združenj in posameznih oseb, ki so večinoma podložni državi, abstrakcija, fikcija in laž, država pa je tako rekoč ogromna klavnica
in neznansko pokopališče, na katerem se plemenito in srečno v senci in
s pretvezo te abstrakcije zbirajo vse dejanske aspiracije, vse žive sile
dežele, da bi se pustile žrtvovati in pokopati. In ker abstrakcija nikoli ne
eksistira na sebi in za sebe, ker nima nog, da bi hodila, nima rok, da bi
delala, pa tudi trebuha ne, da bi prebavila obilico žrtev, ki so ji jih izročili, da bi jih pogoltnila, je jasno, da tako kot verska ali nebeška abstrakcija, bog, dejansko zastopa realne interese nekega privilegiranega razreda, duhovščine, tudi njena zemeljska dopolnitev, politična abstrakcija,
država, danes v glavnem, če že ne izključno, zastopa nič manj pozitivne
in realne interese izkoriščevalskega razreda, buržoazije, ki se sicer trudi,
da bi vse druge razrede sprejela vase. Kot se je duhovščina od nekdaj,
danes pa v še večji meri kot nekoč, delila na zelo mogočno in zelo bogato manjšino ter zelo podrejeno in dokaj borno večino, tako je tudi pri
buržoaziji: njene različne socialne in politične organizacije v industriji,
poljedelstvu, bančništvu in trgovini, enako tudi v vseh upravnih, finančnih, sodnih, univerzitetnih, policijskih in vojaških funkcijah države se
vsak dan bolj cepijo v dejansko vladajočo oligarhijo in brezštevilno
množico bolj ali manj nečimrnih in propadlih kreatur, ki živijo v nenehni iluziji in k i j i h neka neustavljiva sila, sila pričujočega ekonomskega
razvoja, neizogibno in vedno močneje peha nazaj v proletariat: omejeni
so na to, da služijo oligarhiji kot slepo orodje.
Odprava cerkve in države mora biti prvi in neizogiben pogoj za dejansko osvoboditev družbe; šele pozneje se ta lahko drugače organizira in se tudi mora, toda ne od zgoraj navzdol in po nekem idealnem načrtu, ki bi ga izsanjalo nekaj modrecev ali učenjakov, ali z dekreti, ki bi
jih metala iz sebe kaka diktatorska sila, tega ne more izvesti tudi nacionalna skupščina, ki bi bila izvoljena na podlagi splošne volilne pravice.
Tak sistem bi, kot sem že povedal, nujno vodil v vzpostavitev nove
države in zatorej k tvorbi vladajoče aristokracije, t.j. celega razreda ljudi, ki nimajo nič skupnega z množico ljudstva in ki bi ga nedvomno spet
začeli izkoriščati in podjarmljati s pretvezo, da taka ureditev služi skupnemu biagru ali da bo rešila državo.
Bodočo socialno organizacijo je moč zgraditi samo od spodaj navzgor s svobodnim združevanjem ali federiranjem delavcev najprej v
združenjih, potem v občinah, distriktih, nacijah in na koncu v veliki
internacionalni in univerzalni federaciji. Šele takrat bo dosežen resničen
in poživljajoč red svobode in splošne sreče, red, ki ne zanika interesov
posameznikov in družbe, temveč jih nasprotno sprejema in usklajuje . . .

Mihail Bakunin (1814 - 1876)

4.9. Bog in država (1871)

(. . .) Kaj je avtoriteta? Ali je to neizogibna moč naravnih zakonov,
ki prihaja do izraza v prepletanju in nujnem zaporedju pojavov fizičnega
in socialnega sveta? Proti tem zakonom dejansko upor ni samo prepovedan, je tudi nemogoč. Morda jih ne spoznavamo pravilno, ali jih še ne
poznamo, toda ne moremo jim biti nepokorni, ker so temelj in osnovni
pogoj našega življenja; obdajajo in prežemajo nas, uravnavajo vse naše
gibe. misli, dajanja, tako da celo takrat, ko smo prepričani, da se jih ne
držimo, dokazujemo njihovo vsemogočnost.
Da, neizogibno smo sužnji teh zakonov. Toda nič poniževalnega ni v
tem suženjstvu, ali še bolje, sploh ni suženjstvo. Kajti suženjstvo predpostavlja nekega zunanjega gospodarja, zakonodajalca, silo, ki se nahaja
zunaj osebe, ki se ji ukazuje; ti zakoni pa niso zunaj nas, so nam lastni,
tvorijo naše bistvo, celotno telesno duhovno in moralno bitje; živimo,
dihamo, delujemo, mislimo in h o č e m o samo z njimi. Zunaj njih nismo
nič, sploh ne eksistiramo. Od kod naj bi torej vzeli moč in voljo, da bi
se jim upirali.
Nasproti naravnim zakonom je človeku možna samo ena sama svoboda: da jih spozna in jih vedno aplicira v skladu s svojim ciljem — kolektivno in individualno osvoboditvijo. Ko so ti zakoni enkrat spoznani,
imajo avtoriteto, o kateri množica nikoli ne podvomi. Človek mora
biti vsaj norec ali teolog, vsaj metafizik, jurist ali buržoazni ekonom, da
bi se upiral zakonu, d a j e dva krat dva štiri. Človek mora trdno verovati,
da si lahko domišlja, da v ognju ne bo zgorel in v vodi ne utonil, razen
seveda, če se ne zateče k nečemu, kar temelji na kakem drugem zakonu. Toda ti upori, ali bolje poskusi ali nore predstave o nemogočem
uporu, so redka izjema, kajti na splošno bi lahko trdili, da večino ljudi v
vsakdanjem življenju skoraj brezpogojno vodi zdrava človeška pamet, to
je vsota splošno priznanih naravnih zakonov.

Prevod iz Michael Bakunin, G e s a m m e l t e W e r k e , Band I. Verlag ,,Der
Sindikalist". Berlin 1921, str. 9 4 - 1 9 9 (odlomki). Prevedla Doris Debenjak. jezikovno pregledala Julijana Bavčar.

Velika nesreča je. da ljudske množice zaradi skrbi skrbniških vladajočih. ki. kot je znano, obstajajo samo za dobro ljudstva, ne spoznajo
velikega števila naravnih zakonov, k i j i h je znanost že spoznala. Druga
slaba stran pa je, da večina naravnih zakonov, ki se nanašajo na razvoj
človeške družbe, naravnih zakonov, ki so prav tako nujni, nespremenljivi in neizogibni kot tisti, ki vladajo fizičnemu svetu, znanost še ni v
zadostni meri ugotovila in spoznala. Ko pa jih bo znanost nekoč spoznala in bodo preko velikega sistema ljudske vzgoje in izobraževanja
prešli v zavest vseh, bo vprašanje svobode povsem rešeno.
Najbolj zagrizeni zagovorniki avtoritete morajo priznati, da potem ne
bodo več potrebne politične organizacije, vodstvo in zakonodaja, tri
stvari, ki so ne glede na to, ali izvirajo iz volje vladarja ali iz glasovanja
parlamenta, izvoljenega na podlagi splošne volilne pravice in ne glede na
to, alt same ustrezajo sistemu naravnih zakonov, vedno na isti način
usodne in sovražne za svobodo množic, ker jim vsiljujejo sistem zunanjih in zato despotskih zakonov.
Človekova svoboda je edinole v tem, da se pokorava naravnim zakonom, ker jih je sam spoznal za take, ne pa zato, ker bi mu jo od zunaj
naložila katerakoli tuja volja, naj bo božja ali človeška, kolektivna ali
individualna.
Vzemimo znanstveno telo, ki sestoji iz najbolj razsvetljenih zastopnikov znanosti; domnevajmo, da sta nalogi tega telesa zakonodaja, organiziranje družbe, d a j e to telo prežeto z najčistejšo resnicoljubnostjo in da
sprejema samo zakone, ki povsem ustrezajo najnovejšim spoznanjem
znanosti. Pa vendar trdim, da bosta ta zakonodaja in ta organizacija
pošastni in to iz dveh razlogov. Prvič, ker je človeška znanost vedno
nujno nepopolna; če namreč primerjamo že odkrito s tistim, kar še ni
odkrito, lahko trdimo, da še vedno leži v zibelki. Če bi torej praktično
življenje družbe in posameznika prisilili, da se mora strogo in izključno
prilagoditi zadnjim rezultatom znanosti, bi družbo in posameznike
obsodili na muke Prokrustove postelje, ki bi jih kmalu začela nategovati
ali dušiti, kajti življenje je vedno neskončno širše od znanosti.
Tu je še drugi razlog: družba, ki bi se ravnala po zakonih, ki bi jih
postavilo znanstveno telo, ne zato, ker bi sama dojela pametni razumni
značaj teh zakonov, v tem primeru bi bil obstoj telesa nepotreben,
temveč, ker bi bila zakonodaja temu telesu naložena v imenu znanosti,
ki bi jo častili, ne pa tudi zapopadli - taka družba ne bi bila človeška
družba, temveč družba nemili živali. Bila bi samo kopija republike Paragvaj, ki je tako dolgo pustila vladati Jezusovo družbo. Taka družba bi
kaj kmalu padla na najnižjo stopnjo bedastoče.
Še tretji razlog onemogoča tako vladanje. Znanstveno telo, ki bi
imelo takorekoč neomejena pooblastila za vladanje, bi. četudi bi ga
sestavljali najbolj razsvetljeni možje, nujno postalo nezmotljivo in kmalu celo moralno in duhovno pokvarjeno. Taka je že danes zgodovina

vseh akademij zaradi peščice privilegijev, ki so jim priznani. Največji
znanstveni genij začne propadati in zadreinlje, ko enkrat postane akademik, uraden, patentiran znanstvenik. Izgubi svojo samodoločbo, svojo
revolucionarno drznost in neudobno, divjo energijo, ki je značilnost
bistva največjega genija, energijo, ki je vedno poklicana za rušenje razmajanih svetov in polaganje temeljev novih. Nedvomno si pridobi več
vljudnosti, koristne in praktične modrosti, vendar na račun intelektualne moči. Z eno besede, pokvari se.
Privilegiji, vsak privilegiran položaj, imajo to posebnost, da človeku
ubijajo duha in srce. Politično in gospodarsko privilegirani je duhovno
in moralno manjvreden. Ta socialni zakon ne pozna nobene izjeme in
velja za cele narode in razrede, za telesa in posameznike. To je zakon
enakosti, najvišjega pogoja svobode in človečnosti. Glavni smoter knjige
je razviti ta zakon in prikazati njegovo veljavo v vseh izrazih človeškega
življenja.
Znanstveno telo, kateremu bi zaupali vladanje družbi, se zelo kmalu
sploh ne bi več ukvarjalo z znanostjo, temveč s povsem drugimi stvarmi;
kot vse obstoječe oblasti bi se ukvarjalo s tem, da bi samo sebe ovekovečilo tako, da bi doseglo, da bi družba, ki bi mu bila zaupana, postajala
vse bolj neumna in zato vse bolj potrebna vodstva in vladanja tega
telesa.
Toda, kar velja za znanstvene akademije, na isti način velja za vse
konstitutivne in zakonodajne skupščine, celo za tiste, ki so nastale na
osnovi splošne volilne pravice. Ta sicer mogoče obnavlja njihovo sestavo, toda to ni ovira, da se ne bi v nekaj letih izoblikovalo telo politikov,
ki so dejansko, ne pravno, privilegirani in ki s svojim izključnim ukvarjanjem z javnimi zadevami svoje dežele tvorijo neke vrste politično aristokracijo ali oligarhijo. Lep primer za to so Združene države ali Švica.
Torej nobene zakonodaje od zunaj in nobene avtoritete; ti sta nerazdružljivi in vodita k podjarmljenju družbe in poneumljanju zakonodajalcev samih.
*

*

*

Ali iz tega sledi, da zavračam vsako avtoriteto? To mi niti na misel
ne pride. Če gre za škornje, se bom obrnil na avtoriteto čevljarja; če gre
za hišo, kanal ali železnico, potem se bom obrnil na avtoriteto arhitekta
ali inženirja. Če imam opraviti s katerokoli znanostjo, se bom obrnil na
avtoriteto tega ali onega učenjaka. Toda niti čevljar, niti arhitekt, niti
učenjak mi svoje avtoritete ne smejo vsiljevati. Svobodno jih poslušam,
z vsem spoštovanjem, ki gre njihovi inteligenci, njihovemu značaju, njihovemu znanju, toda pridržujem si svojo neizpodbitno pravico do kritike in preverjanja. Ne zadovoljujem se s konzultiranjem ene same specialne avtoritete, konzultiram jih več, primerjam njihova mnenja in izberem

tisto, ki se mi zdi najbolj pravilna. Niti pri najbolj specialnih vprašanjih
pa ne priznavam nezmotljive avtoritete; zatorej ne bom nikomur brezpogojno verjel, pa naj je moja vera v njegovo poštenost in odkritost še
tako brezpogojna. Taka vera bi bila usodna za moj razum, mojo svobodo in uspeh mojega podjetja; takoj bi iz mene napravila neumnega
sužnja in orodje volje in interesov drugih.
Če se uklanjam avtoriteti specialistov in če sem pripravljen do neke
mere, in dokler se mi to zdi potrebno, slediti njihovim podatkom in njihovemu vodstvu, delam to zato, ker mi te avtoritete nihče ne vsiljuje,
niti ljudje niti bog. Sicer pa bi jo zavračal z gnusom in njene nasvete,
vodenje in njeno znanost bi poslal k hudiču, v prepričanju, da so drobce
človeške resnice, katere bi mi lahko dali, zavili v neštete laži in da jih
bom moral plačati z izgubo svobode in dostojanstva.
Klanjam se avtoriteti specialistov, ker mi jo nalaga moj lastni razum.
Zavedam se, da lahko detajlno zajamem v vseh podrobnostih in v pozitivnih razvojih samo majcen delček človeške znanosti. Največja inteligenca ne zadošča, da bi bilo moč vse zajeti. Iz tega sledi nujnost delitve
in združevanja dela tako za znanost kot za industrijo. Jemljem in dajem,
to je človeško življenje. Vsak je enkrat vodilna avtoriteta, drugič pa se
pusti voditi. Torej ni trdne in stalne avtoritete, obstaja le nenehno menjavanje avtoritete in podrejanja, ki je prehodno in predvsem prostovoljno.
Isti vzrok mi torej prepoveduje, da bi priznaval kako trdno, stalno in
splošno avtoriteto, ker ni tako univerzalnega človeka, da bi bil vse znanosti, vsa področja socialnega življenja sposoben zajeti s tistim bogastvom posameznosti, brez katerega aplikacija znanosti na življenje ni možna. Če bi bilo mogoče, da bi bila kdajkoli lahko taka univerzalnost
udejanjena v enem samem človeku in če bi jo hotel uporabljati za vsiljevanje svoje avtoritete, bi ga bilo treba nagnati iz družbe, ker bi njegova avtoriteta vse druge nujno potiskala v suženjstvo in slaboumnost.
Nisem mnenja, da naj bi družba slabo ravnala z genialnimi ljudmi, kot
je to počela doslej. Toda prav tako nikakor ne mislim, da jih mora rediti
in jim priznavati kake predpravice ali izključne pravice, to pa iz treh
razlogov: ker bi se ji, prvič, kaj pogosto lahko primerilo, da bi v bahaču
videla genija; drugič, ker bi s takim sistemom predpravic družba sama
resničnega genija spremenila v mazača, ga demoralizirala in poneumila;
in končno, ker bi si s tem sama postavila despota.
Povzemam. Priznavamo torej brezpogojno avtoriteta znanosti, ker
znanost nima drugega predmeta, kot da najzvesteje reproducira naravne
zakone, ki obstajajo v materialnem, duhovnem in moralnem življenju
fizičnega in socialnega sveta; ta dva svetova pa v resnici tvorita le en sam
samcat naravni svet. Zunaj te avtoritete, edine zakonite, ker je razumna
in ker ustreza človeški svobodi, pa vse druge avtoritete razglašamo za
lažne, umetne, despotske in usodne.

Priznavamo brezpogojno avtoriteto znanosti, zavračamo pa nezmotljivost in univerzalnost njenih zastopnikov. V naši cerkvi - dovolite mi,
da za trenutek uporabljam to besedo, ki se mi sicer studi; obe, cerkev in
država sta odvratni - v naši cerkvi imamo enako kot v protestantski poglavarja, nevidnega Kristusa - znanost, in tako kot protestanti, celo
bolj dosledno, ne bomo v naši cerkvi prenašali nobenega papeža, niti
koncilov, niti zborov nezmotljivih kardinalov, niti škofov in niti duhovnikov. Naš Kristus se od protestantskega in krščanskega Kristusa razlikuje po tem, da je slednji osebno bitje, naš pa neoseben; krščanski Kristus je dosegel popolnost že v davni preteklosti, se nam predstavlja kot
popolno bitje, medtem ko je dopolnitev in izpopolnitev našega Kristusa,
znanosti, v prihodnosti, kar pomeni, da ne bo nikoli udejanjena. Če pa
priznavamo samo brezpogojno avtoriteto absolutne znanosti, s tem
nikakor ne tvegamo svoje svobode.
Pod izrazom ,.absolutna znanost" razumem dejansko univerzalno
znanost, ki bi v celotnem obsegu in z vsemi neskončnimi podrobnostmi
idealno podajala sistem ali pregled vseh naravnih zakonov, ki prihajajo
do izraza v stalnem razvoju svetov. Jasno je, da te znanosti, najvišjega
cilja vseh prizadevanj človeškega duha. nikoli ni mogoče udejaniti v
absolutni popolnosti. Naš Kristus bo torej za vekomaj ostal nepopoln,
kar mora v veliki meri zmanjševati ponos njegovih privilegiranih zastopnikov med nami. Proti temu sinu božjemu, v čigar imenu bi si nam
drznili nalagati svojo nesramno in pedantsko avtoriteto, se bomo sklicevali na boga očeta, k i j e dejanski svet, dejansko življenje, in vsak od
obeh je samo zelo nepopoln izraz, njegovi neposredni zastopniki pa smo
mi sami - živa bitja, ki živimo, delamo, se borimo, ljubimo, si prizadevamo, uživamo in trpimo.
Toda medtem ko zavračamo brezpogojno, univerzalno in nezmotljivo avtoriteto mož znanosti, se radi uklanjamo vsega spoštovanja vredni,
toda relativni in zelo prehodni, zelo omejeni avtoriteti zastopnikov
specialnih znanosti in ne zahtevamo nič drugega, kot da jih lahko povprašamo za nasvet, kadar pride vrsta nanje. Hvaležni smo jim za dragocene napotke, ki nam jih dajejo, seveda s pogojem, da so tudi sami od
nas pripravljeni sprejemati napotke o stvareh in primerili, za katere smo
bolje podkovani od njih. Na splošno je zelo zaželeno, da bi možje z
bogatim znanjem, izkušnjami in predvsem z velikim srcem imeli na nas
naraven, zakonit in svobodno sprejet vpliv, ki ga nikoli ne gre nalagati v
imenu uradne, nebeške ali zemeljske avtoritete. Sprejemamo vse naravne avtoritete in vplive, ki sodijo k bistvu stvari, ne pa v pravico, kajti
vsaka avtoriteta in vpliv, ki sta utemeljena v pravici in zato uradno naložena, takoj postaneta podjarmljenje in laž in bi nam nujno vsilila suženjstvo in nesmisel, kot sem izdatno dokazal.
Z eno besedo, zavračamo vsako privilegirano, patentirano, uradno in
zakonito zakonodajo, avtoriteto in tudi vsak tak vpliv, celo če se te

opirajo na splošno volilno pravico v prepričanju, da se morajo nujno
vedno sprevreči v korist vladajoče in izkoriščevalske manjšine proti
interesom ogromne podjarmljene večine.
V tem smislu smo anarhisti.
( . . . ) Neznanska prednost pozitivne znanosti pred teologijo, metafiziko, politiko in juridično pravico je v tem, da lažnive in pogubne
abstrakcije, ki jih postavljajo ti nauki, nadomešča z resničnimi abstrakcijami. ki izražajo splošno naravo logike samih dejstev, njihove splošne
odnose in splošne zakone njihovega razvoja. To jih ostro ločuje od vseh
poprejšnjih naukov, to jim bo vedno zagotavljalo velik položaj v človeški
družbi. Bo takorekoč njena kolektivna zavest. Po drugi strani pa se
vsem tem naukom tudi povsem pridružuje: s tem, da ima in lahko ima
za predmet samo abstrakcije in da jo njeno bistvo sili, da ne upošteva
dejanskih individuov, zunaj katerih tudi najbolj pravilne abstrakcije
nimajo nobene dejanske eksistence. Pri odpravljanju te bistvene napake
se praktično postopanje zgoraj omenjenih naukov in postopanje pozitivne znanosti razlikujeta v naslednjem. Prvi se poslužujejo nevednosti
množic, da bi jih z užitkom žrtvovali svojim abstrakcijam, ki pa so,
mimogrede povedano, za njihove zastopnike vedno zelo donosne. Pozitivna znanost pa se mora ob spoznanju svoje absolutne nesposobnosti,
da bi dojela dejanske individue in se zanimala za njihove usode, dokončno in brezpogojno odpovedati temu, da bi vladala družbi; če bi se
namreč hotela ukvarjati z vladanjem, ne bi mogla početi drugega kot
žive ljudi, ki jih svet pozna, žrtvovati svojim abstrakcijam, ki so edini
predmet, ki jo dejansko zaposluje.
Resnične zgodovinske znanosti na primer še nimamo; šele danes si
začenjamo predstavljati njene neskončno zapletene pogoje. Toda če
domnevamo, da ta znanost obstaja: kaj nam bo lahko dala? Dala nam
bo zvesto, dobro premišljeno sliko naravnega razvoja splošnih, materialnih in idejnih, gospodarskih, političnih, socialnih, religioznih, filozofskih in znanstvenih razmer družbe, ki že imajo za seboj neko zgodovino.
Toda ta splošna slika človeške kulture bo - pa naj se spušča še v take
podrobnosti
lahko vedno vsebovala le splošne in zato abstraktne ocene v tem smislu, da za milijarde človeških individuov. ki so živa in trpeča snov zgodovine, zmagoslavne in brezupne obenem
zmagoslavna je
z ozirom na splošne rezultate, brezupna pa z ozirom na ogromno hekatombo.človeških žrtev, ki jih je povozila zgodovina
da za te milijarde
teh človeških senc. brez katerih ne bi bilo mogoče doseči nobenega od
velikih abstraktnih rezultatov zgodovine in ki. razen tega, same nikoli
niso imele nobene koristi od teh rezultatov
da za te individue torej ni
niti najmanjšega prostorčka v zgodovini. Živeli so, bili žrtvovani in uničeni v korist abstraktne humanitete.

Mar naj bi to očitali zgodovinski znanosti? Bilo bi res smešno in
nepravično. Mišljenje, razmišljanje individuov ne more zajeti niti jih ne
more zajeti človeška beseda, ki zmore izražati samo abstrakcije, ne
more jih zajeti niti v sedanjosti niti v preteklosti. Tudi socialna znanost
- ta znanost prihodnosti, bo n u j n o nadaljevala na ta način in jih ne bo
pritegnila v krog svojih razmišljanj. Imamo samo pravico zahtevati, da
nam s trdno in zvesto roko pokaže na splošne vzroke za osebno trpljenje in med temi vzroki prav gotovo ne bo pozabila na žal vse prepogosto žrtvovanje in podrejanje živih ljudi v korist abstraktnih splošnosti,
obenem pa naj bi nam pokazala splošne pogoje dejanske
osvoboditve
živih individuov v družbi. To je njena naloga, to so tudi njene meje,
zunaj njih bi lahko bila dejavnost socialne znanosti samo nemočna in
pogubna. Onstran teh meja se namreč začenjajo doktrinarne in vladne
aspiracije njenih patentiranih zastopnikov, njenih svečenikov. In tudi je
že čas, da naredimo konec z vsemi svečeniki in papeži: nočemo več
nobenih, pa četudi bi se imenovali socialistični demokrati.
Še enkrat: edina naloga znanosti je, da razsvetljuje pot. Toda samo
življenje, osvobojeno vseh vladnih in doktrinarnih spon, podano v obilici svoje naravne dejavnosti, je lahko ustvarjalno dejavno.
In kako je mogoče razrešiti to protislovje? Znanost je po eni strani
nujno potrebna za razumno organizacijo družbe, po drugi strani pa se
ne sme ukvarjati z dejansko ali praktično organizacijo družbe, ker ni
sposobna zanimanja za dejansko in živo.
To protislovje je mogoče razrešiti samo na en način: z ukinitvijo znanosti kot zunaj socialnega življenja vseh obstoječih bitij, ki ga kot tako
zastopa telo patentiranih učenjakov, obenem pa s širjenjem znanosti med
ljudskimi množicami. Znanost, ki je poklicana, da bo poslej zastopala
kolektivno zavest družbe, mora dejansko postati last vseh. Ne da bi
izgubila svoj univerzalni značaj (tega ne more nikoli opustiti, saj bi s
tem prenehala biti znanost) in ne da bi se prenehala ukvarjati s splošnimi razmerami ter odnosi individuov in reči. se bo dejansko zlila z neposrednim in dejanskim življenjem vseh individuov. ( . . . )
( . . . ) Še enkrat ponavljam, da le življenje, ne znanost, ustvarja življenje; samo naravna dejavnost ljudstva samega lahko ustvari njegovo svobodo. Nedvomno bi bila velika sreča, če bi lahko znanost že danes osvetlila naravni pohod ljudstva osvoboditvi naproti. Toda nikakršna luč je
še vedno boljša od napačne luči. ki medlo sveti od zunaj z očitnim
ciljem speljati ljudstvo na napačno pot. Sicer pa ljudstvu luč ne bo
povsem manjkala, saj ni zaman prehodilo dolge zgodovinske poti in za
svoje zmote plačevalo s stoletji strašnega trpljenja. Praktično povzemanje teh bolečih izkušenj je neka vrsta tradicionalne znanosti, ki je v
določenem smislu enako pomembna kot teoretska znanost. Končno bo
del študirajoče mladine - tisti buržoazni študenti, ki čutijo dovolj

sovraštva do laži. hinavščine. ničvrednosti in strahopetnosti buržoazije.
da bodo dovolj pogumni, da ji bodo obrnili hrbet; ki bodo premogli
dovolj strasti, da b o d o brez pridržkov vzeli pravično in človeško stvar
proletariata za svojo - ti bodo, kot sem že rekel, postali bratski učitelji
ljudstva. Če bodo ljudstvu dali manjkajoče znanje, bo vlada učenjakov
postala povsem nepotrebna.
Če se mora ljudstvo paziti pred vlado učenjakov, pa se mora še bolj
paziti razsvetljenih idealistov. Čim bolj so ti verniki in pesniki nebes
odkriti, toliko bolj postajajo nevarni. Znanstvena abstrakcija, sem rekel,
je razumna, v svojem bistvu resnična abstrakcija, in je življenju, čigar
teoretski prikaz in zavest je, potrebna. Življenje jo more in mora sprejeti
in predelati. Idealistična abstrakcija, bog, pa je jedek strup, ki uničuje
in razkraja življenje, ga ponareja in ubija. Ošabnost idealistov, ki ni osebna. temveč božanska, je nepremagljiva in nespravljiva. More in mora
umreti, toda nikoli se ne bo umaknila in še z zadnjim dihom bo poskusila vpreči svet v božji jarem, tako kot bi pruski lajtnanti - ti nemški
praktični idealisti - radi videli, da bi ga pohodil škorenj njihovega kralja. Vera je vedno enaka - njeni predmeti so pač zelo različni, vedno pa
poraja isto: hlapčevstvo. ( . . . )
( . . . ) V imenu fikcije, ki se enkrat imenuje celokupni interes, drugič
celokupno pravo, potem spet skupna volja in skupna svoboda, proklamirajo jakobinski absolutisti šole Jeana Jacquesa Rousseauja in Robespierra grozečo in o k r u t n o teorijo o absolutni pravici države, medtem ko
jo monarhistični absolutisti s precej bolj logično konsekvenco opirajo
na božjo milost. Liberalni doktrinarji. vsaj tisti med njimi, ki jemljejo
liberalne teorije resno, izhajajo iz načela individualne svobode in se, kot
vemo, takoj preusmerjajo v nasprotno načelo države. Prvi so trdili, d a j e
vlada, t.j. na ta ali drugi način organizirano uradniško telo, posebej
organizirano za izvajanje dela države, nujno zlo in da bi bila vsa kultura
v tem, da bi njihove pravice in pooblastila vedno bolj in bolj zmanjševali. Vidimo pa, da se v praksi, vedno ko je eksistenca države resno postavljena pod vprašaj, izkažejo liberalni doktrinarji za nič manj fanatične
privržence absolutne pravice države, kot so jakobinski in monarhični
socialisti.
Njihovo čaščenje države, ki je vsaj na videz diametralno nasprotno
njihovim liberalnim načelom, je mogoče razložiti na dva načina: najpoprej p r a k t i č n o z interesom njihovega razreda: ogromna večina liberalnih
doktrinarjev pripada buržoaziji. Ta tako velik in upoštevanja vreden razred ne želi nič drugega, kot da bi pravico ali bolje predpravico do najpopolnejše anarhije uskladil s seboj; vsa njegova socialna ekonomija, ki
predstavlja podlago njegove politične eksistence, kot je znano, nima
nobenega drugega načela kot anarhijo, ki prihaja do izraza v besedah, ki
so postale slavne: ,,Laissez faire et laissez passer." Toda to anarhijo

ljubi le zaradi sebe in le pod pogojem, da ostanejo množice, ki so ,,preveč nevedne, da bi to lahko izrabile", podvržene najstrožji disciplini.
Če bi se dvignile množice, naveličane dela za druge, bi se namreč sesula
vsa politična in socialna eksistenca buržoazije. In zato tudi vedno znova
vidimo, da postanejo najbolj navdušeni liberalni buržuji, če se ljudske
množice uprejo, nenadoma najbolj zagrizeni privrženci vsemogočnosti
države. Ker danes predstavlja nemir množic stalno in naraščajoče zlo,
vidimo, da se liberalni buržuji, celo v najbolj liberalnih deželah, bolj in
bolj spreobračajo k čaščenju absolutne oblasti.
Poleg tega praktičnega obstoji še drug vzrok, k i j e povsem teoretske
narave. Ta vodi tudi najodkritejše liberalce vedno znova nazaj k čaščenju države. So liberalci, označujejo se za liberalce, ker jemljejo osebno
svobodo za osnovo in izhodišče svoje teorije, in ravno zato, ker imajo to
izhodišče in to osnovo, morajo po neki pogubni doslednosti priti do
priznanja absolutne pravice države.
Po njihovem mnenju osebna svoboda nikakor ni delo, zgodovinski
produkt družbe. Trdijo, da je svoboda pred vsako družbo, d a j o vsak
človek prinese s seboj skupaj s svojo nesmrtno dušo, kot božji dar. Iz
tega sledi, da je človek samo zunaj družbe povsem on sam, celo in v
določeni meri absolutno bitje. Ker je sam pred družbo in zunaj nje svoboden, n u j n o tvori družbo z dejanjem volje ali neke vrste pogodbo, pa
naj bo ta instinktivna ali tiha, naj bo premišljena ali formalna. Z eno
besedo, po tej teoriji ne ustvarja družba individuov, temveč nasprotno,
oni ustvarjajo njo in k temu jih sili neka zunanja nujnost, kot sta delo
ali vojna.
Vidimo, da po tej teoriji prava družba ne eksistira; povsem neznana
ji je naravna človeška družba, dejansko izhodišče vsake človeške kulture, edino okolje, v katerem dejansko nastajata človekova osebnost in
svoboda, kjer se lahko razvijata. Na eni strani priznava samo individue,
ti bivajo sami po sebi in so prosti samih sebe, na drugi pa na pogodbi
temelječo družbo, ki jo ti individui tvorijo spontano in ki temelji na
formalni ali tihi pogodbi, t.j. državi. (Zelo dobro veste, da nobena zgodovinska država nima za podlago kake pogodbe, da so vse bile ustvarjene z nasiljem in zavojevanjem. Toda ravno ta fikcija svobodne pogodbe, temelja države, jim je potrebna, in brez okolišenja se usklajujejo z
njo.)
Človeški individui, med katerimi pogodbeno združeni tvorijo državo,
se v tej teoriji pojavljajo kot zelo čudna bitja, polna protislovij. Vsako
je obdarjeno z nesmrtno dušo in svobodo oziroma svobodno voljo, katere jim ni mogoče vzeti; po eni strani so neskončna, absolutna in kot
taka v sebi in po sebi popolna bitja. Sami sebi zadoščajo in ne potrebujejo nikogar, tudi božje strogosti ne, kajti oni sami, nesmrtni in neskončni, so bogovi. Po drugi strani pa so zelo živalsko materialna, šibka.

nepopolna in omejena bitja, povsem odvisna od zunanje narave, k i j i h
določa, razvija in končno, prej ali slej, tudi ukinja.(. . .)

( . . . ) Gledano s stališča njihove zemeljske, ne umišljene, temveč
dejanske eksistence, nudi množica ljudi tako poniževalen prizor, tako
brez vsake iniciative, volje in duha je, d a j e že veliko potrebno za to,
da bi se človek mogel predati iluziji, da bo med njimi lahko našel kako
nesmrtno dušo in vsaj senčico kakršnekoli svobodne volje. Prikazujejo
se nam kot bitja, ki jili vseskozi določa usoda: določa predvsem z zunanjo naravo, z izoblikovanostjo tal in materialnimi predpostavkami njihovega bivanja; določajo jih nešteti politični, verski 111 socialni odnosi,
šege, navade, zakoni, svet misli in predsodkov, ki se je počasi izoblikoval skozi stoletja, k i j i h najdejo v družbi ob svojem rojstvu in kijih nikoli niso ustvarili sami: nasprotno so najprej njihova bitja in pozneje njihovo orodje. Med tisoči ljudi bomo komaj našli katerega, za katerega bi
lahko - ne absolutno, temveč relativno - trdili, da hoče in misli sam
od sebe. Ogromna večina ljudi - ne le iz vrst nevednih množic, prav
tako tudi iz višjih in privilegiranih razredov - hoče in misli samo tisto,
kar hoče in misli sleherni okoli njih. Nedvomno so prepričani, da hočejo in mislijo samostojno, toda pri tem le hlapčevsko, mehansko, iz navade, s čisto in povsem neopaznimi in brezvrednimi spremembami podajajo misli in hotenja drugih. Ta hlapčevski značaj, ta navada, neusahljivi
izviri banalnosti in puhlic, pomanjkanje upora volje in pomanjkanje
iniciative v mišljenju ljudi so glavni vzroki za počasnost zgodovinskega
razvoja človeštva. Nam materialistom in realistom, ki ne verujemo niti
v nesmrtno dušo niti v svobodno voljo, se ta počasnost, naj je še tako
žalostna, zdi povsem naravna stvar. Izhajajoč od stopnje opice se človek
le s težavo dokoplje do zavesti o svoji človeškosti in do udejanjenja svoje svobode; v svet pride kot divja žival ali suženj in samo v naročju
družbe, ki je nujno tu pred nastankom njegovega mišljenja, jezika in
volje, postaja vedno bolj človek in vedno bolj svoboden; to lahko dosega le zaradi skupnega truda vseh nekdanjih in sedanjih članov družbe, ki
je potemtakem naravna osnova in izhodišče človeškega bivanja. Iz tega
sledi, da človek svojo individualno svobodo ali svojo osebnost udejanja
le s tem, da se dopolnjuje z vsemi individui, ki ga obdajajo; to zmore le
zaradi skupnega dela in skupne moči družbe, zunaj katere bi nedvomno
ostal najneumnejša in najbolj klavrna od vseh zemeljskih živali. V sistemu materialistov, ki je edini naraven in logičen, družba šele ustvarja
svobodo človeških individuov. nikakor pa je ne omejuje ali zmanjšuje.
Družba je korenina, deblo, svoboda pa plod. Zato mora človek svojo
svobodo ob vsakem času iskati na koncu zgodovine, ne pa na njenem
začetku; trdimo lahko, d a j e dejanska in popolna osvoboditev vsakega
človeka veliki cilj. vzvišeni konec zgodovine.

Vse drugo je gledanje idealistov. V njihovem sistemu se človek najprej pokaže kot nesmrtno, svobodno bitje, konča pa kot suženj. Kot
nesmrten in svoboden duh, neskončen in popoln sam v sebi, ne potrebuje družbe, iz česar sledi, da, če tvori družbo, lahko do tega pride
samo z nekakšno izgubo ali ker izgubi zavest svoje nesmrtnosti in svobode. Kot protislovno bitje, navznoter kot duh, toda navzven odvisen,
nepopoln in materialen, je prisiljen v združevanje z drugimi ljudmi, ne
zaradi svojih duševnih potreb, temveč zaradi ohranjanja svojega telesa.
Družba se torej izoblikuje le z nekakšnim žrtvovanjem interesov in
neodvisnostjo duše v korist zaničevanja vrednih telesnih potreb. To je
dejanska izguba, dejansko podjarmljenje notranje nesmrtnega in svobodnega individua, vsaj delna odpoved prvotni svobodi.
Poznamo zakramentalno frazo, ki v jeziku privržencev države in prava izraža to izgubo in žrtev, ta prvi usodni korak k človeškemu hlapčevstvu. Za individuum, ki je v prvotnem stanju, t.j. preden je postal član
katerekoli družbe, lahko užival popolno svobodo, vstop v družbo zagotavlja njen preostali del. Kdor terja pojasnilo te fraze, navadno dobi v
odgovor neko drugo: ,,Svoboda nobenega človeškega individua ne sme
imeti nobenih drugih meja razen meja vseh ostalih individuov."
Navidez nič bolj ne drži? In vendarle ta teorija že v kali vsebuje vso
teorijo despotizma. Po načelih idealistov vseh šol in v nasprotju z vsemi
dejanskimi dejstvi se človeški individuum pojavlja kot brezpogojno svobodno bitje toliko časa in samo toliko časa, dokler ostaja zunaj družbe,
iz tega pa sledi, da ta, gledana in pojmovana edinole kot pravna in politična družba, t.j. kot država, pomeni zanikanje svobode. To je rezultat
idealizma: kot vidimo, je v direktnem nasprotju s sklepanji materializma, ki v skladu s tistim, kar se dogaja v dejanskem svetu, izpeljuje
individualno svobodo človeka in družbe kot nujno konsekvenco celokupnega razvoja človeštva.
Materialistično, realistično in kolektivistično razglasitev svobode, ki
je povsem v nasprotju s svobodo idealistov, bi lahko povzeli: samo v
družbi in le s skupno dejavnostjo cele družbe postaja človek človek,
prihaja do zavesti pa tudi do udejanjenja svoje človeškosti, in samo s
skupnim ali socialnim delom, ki edino zmore preobraziti površino zemlje v bivališče, primemo za razvoj človeštva, se osvobaja jarma zunanje
narave; brez te materialne osvoboditve nihče ne doseže duhovne in
moralne osvoboditve. Samo z vzgojo in izobraževanjem se lahko človek
osvobodi jarma svoje lastne narave, le z njo lahko nagone in instinkte
svojega telesa podvrže svojemu bolj ali manj razvitemu duhu; tako
vzgoja kot izobraževanje pa sta v najvišji meri socialni zadevi; zunaj
družbe bi bil človek večno divja žival ali svetnik, kar je navsezadnje
isto. In končno, izolirani človek ne more imeti zavesti o svoji svobodi.
Za človeka pomeni biti svoboden, da ga vsi ljudje, ki ga obdajajo, priznavajo, vidijo in obravnavajo kot svobodnega. Svoboda torej nikakor ni

stvar izolacije, temveč obojestranskega priznavanja, ni stvar zaprtosti,
temveč nasprotno združevanja; svoboda vsakega človeka ni nič drugega kot zrcaljenje njegove človeškosti ali njegovih človeških pravic v
zavesti vseh svobodnih ljudi, njegovih bratov, tovarišev.
Samo v družbi drugih ljudi se lahko počutim in čutim svobodnega.
Nasproti živali nižje vrste nisem niti svoboden niti človek, kajti ta ni
sposobna, da bi mojo človeškost dojela, zato je tudi ne more priznavati.
Samo dokler priznavam svobodo in človeškost vseh ljudi, ki me obdajajo, sem tudi sam človek in svoboden. Samo s priznavanjem njihovega
človeškega značaja priznavam tudi svojega. Ljudožerec, ki požre svojega
ujetnika, tega obravnava kot divjo žival, ni človek, temveč žival. Lastnik
sužnjev ni človek, temveč gospodar. Ker ne pozna človeškosti svojih
sužnjev, ne pozna svoje lastne. Cela antična zgodovina nam to potrjuje:
Grki, Rimljani se niso počutili svobodni kot ljudje, niso gledali nase
skozi človeške pravice kot take; bili so mnenja, da so privilegirani pod
posebno zaščito svojih nacionalnih bogov, imeli so se za Grke in Rimljane samo v naročju svoje lastne domovine, dokler je ta ostajala neodvisna, nepremagana, dokler je sama zavzemala druge dežele; nič jih to ni
čudilo, nasprotno, bili so prepričani, da imajo vso pravico in dolžnost
upreti se, če so premagani sami prišli v suženjstvo.
Velika zasluga krščanstva je, d a j e oznanjalo človeškost vseh človeških bitij, vključno z ženskami, enakost vseh ljudi pred bogom. Toda
kako je to oznanjalo? Za nebesa, za prihodnje življenje, ne pa za pričujoče in dejansko življenje, ne za zemljo. Razen tega je ta prihodnja enakost tudi še laž, kajti število izbrancev je, kot je znano, izredno omejeno. O tej točki se strinjajo teologi najrazličnejših krščanskih sekt. Zatorej navsezadnje takoimenovana krščanska enakost ni nič drugega kot
najbolj kričeče privilegiranje nekaj tisočev izbrancev, ki jih božja milost
izbira nasproti milijonom prekletih. Enakost vseh pred bogom, celo če
bi se za vsakega uresničila, ne bi bila nič drugega kot ista ničnost in
sužnost vseh pred vzvišenim gospodom. Ali ni temelj krščanskega kulta
in prva predpostavka zveličanja odpoved človeškemu dostojanstvu in
zaničevanje tega spričo božje veličine? Kristjan torej ni človek, ker
namreč nima zavesti o svoji človeškosti in ker ne more spoštovati človeškega dostojanstva drugih, ker ne spoštuje svojega lastnega; in ker ne
spoštuje dostojanstva drugih, tudi svojega lastnega ne more; kristjan je
lahko prerok, svetnik, duhovnik, kralj, vojskovodja, minister, uradnik,
zastopnik katerekoli avtoritete, žandar, krvnik, plemič, izkoriščevalski
buržuj ali hlapčevski proletarec, tlačitelj ali tlačeni, mučitelj ali mučeni, gospodar ali plačanec, toda nikoli nima pravice, da bi se imenoval
človek, ker bo resnično človek samo, če bo spoštoval in ljubil človeškost in svobodo vseh in če bodo vsi ljubili njegovo človeškost, jo prebujali in ustvarjali.

Resnično svoboden sem samo, če so vsi ljudje, moški in ženske, ki
me obdajajo, enako svobodni kot jaz sam. Svoboda drugih nikakor ni
omejevanje ali zanikanje moje svobode, nasprotno, je njena nujna predpostavka in potrditev. Samo s svobodo drugih postanem resnično svoboden, čim številnejši so svobodni ljudje, ki me obdajajo, in čim globlja
in večja je njihova svoboda, tem večja, globlja in širša postaja tudi moja
svoboda. Nasprotno je suženjstvo ljudi tisto, ki postavlja moji svobodi
meje, ali, kar je isto, njihova živalskost je zanikanje moje človeškosti.
Kajti jaz sam - če to še enkrat ponovim - sem lahko svoboden samo,
če se moja svoboda - ali, kar je isto, moje človeško dostojanstvo, moja
človečanska pravica, k i j e v tem, da nisem poslušen nobenemu drugemu
človeku, da le moja lastna prepričanja določajo moja dejanja, zrcali v
enakomerno svobodni zavesti vseh in če se potrjuje s splošnim priznanjem. Moja osebna svoboda, potrjena na ta način (s svobodo vseh), se
širi daleč v neskončnost.
Vidimo, da je svoboda, tako kot jo pojmujejo materialisti, zelo pozitivna, zelo popolna in predvsem zelo socialna stvar, ker jo je mogoče
uresničiti samo v družbi in le v najstrožji solidarnosti in enakosti vseh.
Pri njej lahko razlikujemo tri momente razvoja, tri elemente, od katerih
je prvi v veliki meri pozitiven in socialen. To je poln razvoj in polno
uživanje vseh človeških sposobnosti in sil vsakega človeka z vzgojo,
znanstvenim poučevanjem in materialno srečo, kar so vse reči, ki jih je
mogoče posamezniku zagotoviti le s skupnim materialnim in duhovnim,
mišičnim in živčnim delom celotne družbe.
Drugi element svobode je negativen. To je upor človeškega individua
zoper vsako božjo in človeško, zoper vsako kolektivno in individualno
avtoriteto.
Najpoprej je to upor proti tiraniji najvišjega fantoma teologije, proti
bogu. Jasno je, da bomo na zemlji ostali sužnji, dokler bomo imeli
gospodarja v nebesih. Naš razum in naša volja bi bila v isti meri uničena.
Dokler smo prepričani, da smo temu gospodarju dolžni absolutno
pokorščino (nasproti bogu pa ni nobene druge pokorščine), bi se nujno
morali brez odpora in najmanjše kritike podvreči avtoriteti njegovih
posrednikov in izbrancev, kot so: mesije, preroki in ministri, posvečeni
zastopniki in služabniki dveh velikih institucij, ki se nam predstavljata
kot instituciji, ki ju je bog sam postavil za vodenje ljudi: cerkve in države. Vsaka zemeljska ali človeška avtoriteta izvira neposredno iz duhovne
ali božanske. Avtoriteta pa je zanikanje svobode. Bog. ali bolje fikcija
bog je torej posvetitev in duhovni in moralni vzrok vsega suženjstva na
zemlji, svoboda ljudi pa bo popolna šele takrat, ko bodo ljudje povsem
uničili pogubno fikcijo nekega nebeškega gospoda.
Nadalje je zatorej to upor vsakega posameznika zoper človeško tiranijo, zoper bodisi individualno bodisi socialno avtoriteto, ki jo predstavlja in izvaja država preko zakonov. Toda t u j e treba paziti in zato je tre-

ba zelo natančno razlikovati med uradno, in zatorej tiransko avtoriteto
družbe, organizirano v državi, in naravnim vplivom ter naravnim učinkom neuradne, naravne družbe na vsakega od njenih članov.
Upor zoper ta naravni vpliv družbe je za posameznika veliko težavnejši kot upor zoper uradno organizirano družbo, zoper državo, četudi
je pogosto prav tako potreben kot upor zoper slednjo. Pogosto dušeča
in pogubna socialna tiranija ne kaže tistega značaja ukazovalne samovolje, zakonitega in formalnega despotizma, ki odlikuje državno avtoriteto. Ne deluje kot zakon, kateremu se je prisiljen pokoriti vsak individuum, če se hoče izogniti sodni kazni. Njeno učinkovanje je milejše,
bolj simpatično, veliko bolj neopazno, toda tudi veliko močnejše kot pa
avtoriteta države. Ljudi obvladuje s šegami in navadami, s količino
nazorov, predsodkov in navad tako v materialnem kot v duhovnem življenju, ki vsi skupaj v celokupnosti tvorijo tisto, kar imenujemo javno
mnenje. To obdaja človeka od njegovega rojstva, ga prežema in izpolnjuje in celo tvori podlago njegovega lastnega osebnega bivanja, tako da
je vsak odgovoren takorekoč pred samim seboj, večinoma ne da bi to
sploh slutil. Iz tega izhaja, da se mora človek, ki se hoče upreti vplivu,
ki ga ima družba naravno nanj, vsaj delno upreti samemu sebi, kajti z
vsemi svojimi materialnimi, duhovnimi in moralnimi stremljenji ter
nagnjenji ni nič drugega kot produkt družbe. Odtod torej ona neznanska oblast, ki jo ima družba nad človekom.
S stališča brezpogojne morale, t.j. s stališča spoštovanja človeka,
takoj bom povedal, kaj si pod tem predstavljam, je ta oblast družbe
lahko blagodejna, lahko pa je tudi pogubna. Blagodejna je, če je usmerjena k razvijanju znanosti, materialnega blagostanja, svobode, enakosti
in bratske solidarnosti, pogubna pa je, če ima ravno nasprotne težnje.
Človek, ki se rodi v družbi surovežev, ostane z redkimi izjemami surovež; če se rodi v družbi, kateri vladajo svečeniki, postane idiot, svetohlinec; rojen v roparski tolpi bo izkoriščal delo drugih; če ima to smolo,
da se rodi v družbi polbogov, ki vladajo zemlji - plemičev, knezov, kraljev, bo zaradi svojih sposobnosti, sredstev in oblasti postal zaničevalec,
podjarmljevalec človeškosti, tiran. V vseh teh primerili se bo moral individuum neizogibno upreti družbi, če bo hotel doseči svojo človeškost.
Toda ponavljani, upor individua zoper družbo je veliko težavnejša
stvar kot upor zoper državo. Država je zgodovinska, prehodna ustanova,
izginjajoča oblika družbe, tako kot cerkev, katere mlajša sestra je, toda
država nikakor nima nespremenljivega in usodno določenega značaja
družbe, ki je pred vsakim razvojem človeštva in tvori z udeležbo v vsemogočnosti naravnih zakonov, učinkov in pojavov podlago vsake človeške eksistence. Človek nastaja v družbi, vsaj od tistega trenutka naprej,
ko je naredil prvi korak k človeškosti, ko je postal človeško, t.j. govoreče in bolj ali manj misleče bitje, kot nastane mravlja v svojem mravljišču in čebela v svojem čebelnjaku; družbe ne izbira, nasprotno, je

njen produkt, prav tako usodno je podrejen naravnim zakonom, ki vodijo njegov nujni razvoj, kot se pokorava vsem drugim naravnim zakonom. Družba obstaja pred vsakim individuom in ga obenem preživi kot
narava; večna je kot narava ali pravzaprav: nastala na zemlji bo trajala,
dokler bo ta obstajala. Radikalen upor proti družbi bi bil zatorej za
človeka prav tako nemogoč kot upiranje proti naravi, saj ni človeška
zgodovina nič drugega kot zadnje veliko razodetje ali stvaritev narave
na tej zemlji: in individuum, ki bi hotel postaviti družbo, t.j. naravo
nasploh, še posebej pa svojo lastno pod vprašaj, bi se s tem postavil
izven vseh predpostavk dejanske eksistence, vrgel bi se v nič, v brezpogojno praznino, v mrtvo abstrakcijo, boga. Zato tudi ne moremo spraševati. ali je narava, to vseobsegajoče, materialno, dejansko, edino,
vzvišeno in brezpogojno bitje sreča ali zlo; je več kot to; je neznansko
pozitivno in nedostopno dejstvo, ki je pred vsako zavestjo, vsako idejo,
vsakim duhovnim in moralnim vrednotenjem, je podlaga, svet. v katerem se, določeno z usodo, pozneje razvija tisto, kar imenujemo sreča
in zlo.
Z državo pa ni tako; nič se ne bom obotavljal reči, d a j e država zlo,
da pa je zgodovinsko nujno zlo, enako nujno v preteklosti kot bo prej
ali pozneje n u j n o njeno popolno uničenje - tako nujno, kot so bile
nujne začetna živalska narava človeka in njegove teološke zablode.
Država pa nikakor ni družba, je samo zgodovinska oblika družbe, v isti
meri brutalna in abstraktna. V vseh deželah nastaja s poroko samovolje,
roparstva, plenjenja, iz vojne in zavojevanja, skratka z bogovi, katere
je drugega za drugim ustvarila človeška teološka fantazija. Ob svojem
začetku je bila in še danes je: božansko posvečenje brutalnega nasilja in
zmagoslavje trdote. Celo v najbolj demokratičnih deželah, kot so Združene države severne Amerike in Švica, je država regularna oblika privilegiranosti manjšine in dejanskega podjarmljenja velike večine.
Upor zoper državo je dosti lažji, ker je v njeni naravi nekaj, kar draži
k uporu. Država je avtoriteta, moč, bahanje in nasilno poneumljanje. Ne
uveljavlja se blago, ne poskuša prepričati: če se vmešava, počne to zelo
nerada, kajti njena narava ni v prepričevanju, temveč ustvarjanju vtisa,
v prisili, pa naj se še tako trudi, da bi prikrila svojo naravo kršitelja
človeške volje in stalno zanikanje svobode. Celo kadar ukazuje kaj
dobrega, to pokvari in umaže, ravno zato, ker to ona ukazuje, ker vsak
ukaz izziva pravični upor svobode; ker dobro postane zlo, če je zaukazano, in to s stališča resnične morale, človeške morale, ne s stališča
božje morale, s stališča človeškega spoštovanja in človeške svobode.
Svoboda, nravnost in dostojanstvo človeka so prav v tem, da dela dobro , ne ker bi mu bilo zaukazano, temveč ker to dojema, ljubi in hoče.
Družba se ne vsiljuje formalno, uradno in avtoritarno, to počne po
naravni poti, zato je tudi njen učinek na individuum neprimerno močnejši kot učinek države. Ustvarja in oblikuje vse individue, ki se roje-

vajo in razvijajo v njenem naročju. Počasi, od prvega dne njihovega bivanja do smrtnega dne pusti prehajati skoznje svojo lastno materialno,
duhovno in moralno naravo, v vsakem od njih se takorekoč individualizira.
Dejanski človeški individuum je tako zelo univerzalno in abstraktno
bitje, da je vsak, od trenutka, ko se oblikuje v materinem naročju, določen in omejen s kopico materialnih, geografskih, klimatskih, etnografskih, higienskih in zato ekonomskih vzrokov in učinkov, ki tvorijo
materialno naravo, značilno pravzaprav izključno za njegovo družino,
njegov razred in njegovo raso, in ki so tako kot nagnjenja in sposobnosti
ljudi odvisni od celokupnosti vseh zunanjih in fizičnih vplivov. Vsak
pride na svet tudi z neko osebno naravo ali osebnim značajem, ki je
vseskozi določen materialno. Razen tega človek zaradi relativno visoke
organizacije možganov ob svojem rojstvu, seveda v različnih stopnjah,
prinese s seboj — ne prirojene ideje in občutke, kot trdijo idealisti pač pa materialno in formalno sposobnost za čustvovanje, mišljenje,
govor in hotenje. S seboj prinese samo sposobnosti za oblikovanje in
razvijanje idej, in kot sem pravkar povedal, moč čisto formalne aktivnosti, aktivnosti brez vsake vsebine. In kdo mu da njegovo prvo vsebino? Družba.
Tu ni pravo mesto za raziskovanje, kako so se oblikovali prvi pojmi
in ideje, katerih večina je bila v primitivnih družbah seveda zelo absurdna. Vse, kar lahko z vso gotovostjo trdimo, je, da jih predvsem ni
ustvarjal posamično in prostovoljno kak duh od boga blagoslovljenih
individuov, ki bi bili razsvetljeni na nek skrivnosten način, temveč da
so zelo pogosto nastali s skupnim delom vseh individuov. ki so bili
nezavedno del te družbe. Njeni najodličnejši predstavniki, genialni
možje, so temu lahko dali le najzvestejši in najsrečnejši izraz, vsi geniji
so vedno bili taki kot Voltaire: „Svoje blago so jemali povsod tam, kjer
so ga našli. " Skupno delo celotne družbe je bilo torej tisto, k i j e ustvarilo prve ideje. Te sprva niso bile nič drugega kot preproste in naravne,
zelo nepopolne ugotovitve naravnih in socialnih dejstev in iz teh dejstev
zelo razumno izpeljani sklepi. To je bil začetek vseh človeških predstav,
domislic in misli. Vsebino teh misli, ki nikakor ni bila ustvarjena s
prostovoljno dejavnostjo človeškega duha, je najprej oblikoval dejanski,
zunanji in notranji svet. Človeški duh - t.j. povsem in vseskozi organsko delovanje človeških možganov, ki ga preko živcev sprožajo zunanji
in notranji vtisi, temu dodaja le še zelo formalno dejavnost, k i j e v tem,
da primerja vtise o rečeh in dejstvih ter jih povzema v pravilnih ali
napačnih sistemih. Na ta način so nastale prve ideje. Z jezikom so te
ideje oziroma domislice postale natančnejše, utrdile so se, ko so prehajale od individua do individua; tako so individualne domislice vsakega
posameznika kolidirale, kontrolirale, določale in spreminjale druga
drugo ter se končno bolj ali manj zlile v sistem ter končno izobli-

kovale celokupno zavest, in k o n č n o skupno mišljenje družbe. Misli, ki
jih je tradicija prenašala iz generacije v generacijo, so se skozi stoletja
razvijale na podlagi dela razuma in tvorijo duhovno in moralno dediščino družbe, razreda, ljudstva.
Vsaka generacija še v zibelki naleti na cel svet idej, domislic in občutkov, ki jih sprejema kot dediščino preteklih stoletij. Ta svet se novorojenemu človeku najprej ne predstavlja v svoji idealni obliki, kot sistem
predstav in idej, kot religija, kot nauk; otrok ga ne bi mogel niti sprejeti,
niti ne dojeti v tej obliki; predstavlja se mu kot telesen in živ svet, v
osebah in tudi stvareh, ki ga obdajajo, ki z vsem, kar vidi in sliši, od
prvega dne njegovega rojstva govori njegovim čutom. Kajti ideje in predstave. ki so bile sprva le produkti dejanskih naravnih in socialnih dejstev, v tem smislu, da so bile zrcaljenje, odsev v človeških možganih,
takorekoč idealna reprodukcija teh dejstev, ki jo je izvedel absolutno
materialni organ človeških možganov, so potem, ko so se utrdile na opisani način, pridobile v zavesti vsake družbe moč, da so same postale
vzroki novih dejstev. Ta pravzaprav niso bila več naravna, temveč socialna. Končno ta svet idej tudi. sicer zelo počasi, preoblikuje človeško
bivanje, navade in ustanove, skratka vse odnose v družbi; s svojo prisotnostjo v najbolj vsakdanjih rečeh življenja vsakega človeka postanejo te
ideje dojemljive in oprijemljive za vsakogar, celo za otroke. Na ta način
prežemajo vsako novo generacijo že od najnežnejšega otroštva naprej,
dokler ne dozori do moškosti, ko se pravzaprav začenja delo njenega
lastnega mišljenja, ki ga n u j n o spremlja nova kritika. V sebi in v družbi,
ki jo obdaja, naleti generacija na cel svet utrjenih misli in predstav, ki
ji služijo za izhodišče in ji v določenem smislu dajejo prvo snov za lastno duhovno in moralno delo. Sem spadajo tradicionalne in splošne
predstave, ki jih metafiziki pomotoma imenujejo prirojene, ker jih je
preslepil neobčuten in neopazen način, s katerim ideje, ki prihajajo od
zunaj, prodirajo v zavest otrok in se tam vtisnejo, še preden se jih ti
zavedo.
To so splošne in abstraktne ideje o božanstvu in duši, povsem abotne ideje, ki pa so v zgodovinskem razvoju človeškega duha neizogibne
in dane od usode, duha, ki se lahko samo počasi in v teku mnogih stoletij dokoplje do kritičnega spoznanja samega sebe, ki vedno izhaja od
neumnega, da bi prišel do resnice, od suženjstva, da bi si priboril svobodo. Proti idejam, ki jih sankcionirajo nevednost in neumnost stoletij pa
tudi odlično razberljiv interes privilegiranih razredov, še danes ni mogoče nastopiti odkrito in razumno, ne da bi to povzročilo ogorčenje v
precejšnjem delu ljudskih množic in ne da bi se človek podal v nevarnost, da ga bo zasramovalo buržoazno svetohlinstvo. Poleg teh povsem
abstraktnih idej in vedno v zelo tesni zvezi z njimi pa naleti mladina v
družbi in zaradi mogočnega vpliva na svoje otroštvo tudi v sebi na obilico drugih, veliko določnejših idej in predstav, ki v pretežni meri zadeva-

jo njeno dejansko življenje, njeno vsakdanje življenje. To so predstave o
naravi, človeku, pravičnosti, pravicah in dolžnostih individuov in razredov, socialnih potrebah, družini, lastnini, državi in še mnoge druge, ki
•urejajo medsebojne odnose ljudi. Vse te ideje, k i j i h vidi udejanjene v
'rečeh in ljudeh že na začetku svojega življenja, se njenemu lastnemu
duhu vtisnejo z vzgojo in izobraževanjem, ki ju je deležna, vtisnejo, še
•preden se je dokopala do zavesti o sebi. Te ji pozneje posvetijo, razlagajo in tolmačijo teorije, ki izražajo splošno zavest ali skupne predsodke
vse religiozne, politične in ekonomske sfere družbe, katere del je. Mladina je z njimi tako prepojena, da je na družbi udeležena z vsemi materialnimi, duhovnimi in moralnimi navadami, pa naj je osebno zainteresirana za njeno obrambo ali ne.
Ne čudi postopen učinek teh idej, ki izražajo kolektivno zavest družbe. na množice ljudi, začudenje vzbuja to, da se v tej množici najdejo
ljudje, ki jim pride na misel, da bi se proti njim borili, in ki najdejo za to
potrebno voljo in pogum: kajti pritisk družbe na individuum je neznanski in ni nobenega značaja, naj je še tako močan, ni nobene še tako velike inteligence, ki bi lahko trdila, da sta zavarovana pred despotskim
.vplivom družbe, ki se mu ni mogoče upirati.
Nič drugega kot ta vpliv ne dokazuje socialnega značaja človeka.
Lahko rečemo, da tvori kolektivna zavest katerekoli družbe, k i j e udejanjena v velikih javnih ustanovah in v vseh podrobnostih privatnega življenja in ki služi kot podlaga za vse teorije, nekakšno okolje, nekakšna
duhovna in moralna atmosfera, ki je škodljiva, toda obenem nujno
potrebna za eksistenco članov te družbe. Obvladuje jih, jih obenem
podjarmlja in povezuje med seboj z odnosi, katere sama določa in
ki temeljijo na navadi: vsakega navdaja z gotovostjo in varnostjo in za
vse ustvarja prvi predpogoj eksistence v veliki množici, banalnost, puhlico, navado.
Velika večina ljudi, ne samo med ljudskimi množicami, temveč tudi
v privilegiranih in izobraženih razredih in tu še pogosteje kot med prvimi. ni mirna in zadovoljna sama s seboj, dokler v vseh mislih in dejanjih
svojega življenja slepo in zvesto ne sledi tradiciji in navadi: ..Naši očetje
so mislili in ravnali tako. mi moramo misliti in ravnati tako kot oni;
zakaj naj bi ravnali in mislili drugače kot drugi?" Te besede izražajo
filozofijo, prepričanje in prakso 99 odstotkov človeštva, ne glede na
njihov razred v družbi. In ponovim naj: ravno v tem je največja ovira
za napredek in za hitro osvoboditev človeštva. (. . .)

Mihail Bakunin (1814 - 1876)

4.10. Buržoazni socializem (1872)

. . . Ta Marxova misel je izrecno razvita v famoznem Manifestu nemških komunistov, ki sta ga leta 1848 redigirala in objavila gospoda
Marx in Engels. To je ideja, da bo država osvobodila proletariat in organizirala delo. Videti je bilo, da se je na kongresu v Haagu gospod Engels,
ko jc prebiranje nekaterih strani tega dokumenta naredilo ostuden vtis,
prestrašil in pohitel z izjavo, d a j e to zastarel dokument, teorija, ki jo je
011 sam že opustil. Če je to rekel, potem ni bil odkrit; kajti še neposredn o pred kongresom so se marksijanci trudili, da bi ta dokument razširjali v vseh deželah. In dobesedno je citiran, z vsemi svojimi glavnimi
potezami, v programu nemške socialnodemokratske delavske stranke.
Glavna točka, na katero prav tako naletimo v manifestu iz leta 1864,
ki ga je Marx redigiral v imenu začasnega generalnega sveta in katerega
so na ževenskem kongresu 1886 izločili iz programa intemacionale,
govori o tem, da si bo delavski razred izboril politično oblast.
Človek razume, da sta tako nepogrešljiva moža, kot sta gospoda
Marx in Engels, zagovornika programa, ki s hvalnico politični oblasti
odpira vrata vsakršnemu častihlepju. Z obstajanjem politične oblasti
bodo neizogibno obstajali tudi podložniki, ki bodo sicer na republikanski način maskirani v državljane, pa zato ne bodo nič manj podložniki
in bodo kot taki prisiljeni ubogati, saj brez pokorščine ni oblasti. Ugovarjali mi bodo, da se ti ne bodo pokoravali ljudem, temveč zakonom,
ki jih bodo sami ustvarili, toda na to bom odgovoril, da vsak prav dobro
ve, na kakšen način v najbolj demokratičnih, svobodnih deželah s politično vladavino, ljudstvo ustvarja zakone in kaj pomeni njegova pokorščina tem zakonom. Kdor nima tako močnih predsodkov, da bi fikcije
zamenjeval za dejanskost, mora kmalu spoznati, da se celo v teh deželah
ljudstvo ne pokorava zakonom, ki bi jih dejansko ustvarilo samo, temveč zakonom, ki so jih drugi oblikovali v njegovem imenu, in da pokoravanje tem zakonom za ljudstvo vedno pomeni le podrejanje samovolji
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skrbniške in vladajoče manjšine ali. kar pomeni isto, d a j e ljudstvo svobodno, zato d a j e lahko suženj.
Nek drug izraz v tem programu je nam, revolucionarnim anarhistom,
ki odkrito hočemo popolno osvoboditev ljudstva, globoko antipatičen:
da je proletariat, svet delavcev prikazan kot razred, ne kot množica. Ali
veste, kaj to pomeni? Nič več in nič manj kot neko novo aristokracijo,
aristokracijo tovarniških oziroma mestnih delavcev, pri tem pa so izključeni milijoni, ki tvorijo podeželski proletariat, po pričakovanjih gospodov nemških socialnih demokratov pa bodo ti tisti pravi podložniki v
njihovi veliki takoimenovani ljudski državi. Razred, oblast, država so
trije neločljivi pojmi, od katerih vsak nujno predpostavlja oba druga in
ki so dokončno združeni v besedah: politično podjarmljenje in ekonomsko izkoriščanje
množic.
Marksijanci mislijo, d a j e danes, tako kot je v osemnajstem stoletju
buržoazni razred vrgel plemstvo s prestola, da bi stopil na njegovo mesto in ga počasi sprejel vase, da bi si družno delila izkoriščanje delavcev
v mestu in na podeželju, da je tako danes poklican mestni proletariat,
da bo vrgel s prestola buržoazni razred, ga absorbiral in si z njim delil
izkoriščanje podeželskega proletariata, tega zadnjega parije zgodovine,
temu pa bo preostalo samo to, da se bo dvignil pozneje in uničil vse
razrede, vsako vladavino, vsako oblast, z eno besedo: državo.
Torej našega programa ne zavračajo brezpogojno. Očitajo nam samo,
da h o č e m o pospešiti počasni korak zgodovine, da ne poznamo pozitivnega zakona postopnega razvoja. Potem, ko so pokazali povsem nemški
pogum, ko so v svojih delili, posvečenih filozofski analizi preteklosti,
ugotovili, da je bil poraz kmečkih uporov v Nemčiji in zmaga despotskih držav v šestnajstem stoletju velik revolucionaren napredek, imajo
danes dovolj poguma, da se zadovoljujejo z vzpostavitvijo novega despotizma v dozdevno korist delavcev v mestih in v škodo podeželskih delavcev.
Vedno isti nemški temperament in ista logika jih neposredno in neizogibno pripeljeta k tistemu, kar mi imenujemo buržoazni socializem, in
k sklenitvi novega političnega pakta med radikalno buržoazijo, ali
buržoazijo, ki je bila prisiljena postati radikalna, in inteligentno, spoštovanja vredno, t.j. dovolj malomeščansko
manjšino mestnega proletariata, pri čemer je izključena množica podeželskega pa tudi mestnega proletariata, ki ji je to vse skupaj v škodo.
Tak je resnični smisel delavskih kandidatur za parlamente obstoječih
držav in predstave, da si bo delavski razred izboril politično oblast.
Kajti, ali ni mar celo s stališča mestnega proletariata, ki bi se hotel polastiti politične oblasti v svojo izključno korist, jasno, da bo ljudska oblika te oblasti vedno ostajala samo fikcija? Očitno nekaj stotisoč, pa tudi
nekaj desettisoč ljudi, celo nekaj tisoč ljudi ne more dejansko izvajati te
oblasti. To bi morali neizogibno početi preko namestnikov, kar bi

pomenilo, da bi oblast zaupali neki skupini ljudi, ki bi jih izvolili za to,
da bi jih zastopala in jim vladala, s tem pa bi neizogibno zapadli nazaj v
stare laži in hlapčevstvo buržoaznega zastopniškega sistema. Po kratkem
trenutku svobode ali revolucionarni orgiji kot državljani nove države, bi
se prebudili kot sužnji, kot igračka in žrtev novih častihlepnežev . . .
Marx . . . upošteva samo eno samo ekonomsko vprašanje in pravi, da
so tisti, ki so najbolj napredni in najbolj sposobni za socialno revolucijo,
tisti, pri katerih je sodobna kapitalistična produkcija dosegla svojo najvišjo razvojno stopnjo. Te dežele so edinole civilizirane dežele in edine
so poklicane, da začnejo in vodijo to revolucijo. Revolucija bo v tem, da
bo država postopno ali nasilno razlastila sedanje zemljiške posestnike in
kapitaliste in si prilastila vso zemljo in ves kapital, država pa bo za
izpolnjevanje svoje velike ekonomske in politične naloge seveda morala
biti zelo mogočna in m o č n o centralizirana. Upravljala bo poljedelstvo,
ga vodila preko inženirjev, kijih bo sama imenovala, ti pa bodo poveljevali vojski poljedelskih delavcev, ki jih bodo za to kulturo organizirali
in usposobili. Obenem bo na razvalinah vseh obstoječih bank vzpostavila eno samo banko, ki bo z obratnimi sredstvi oskrbovala vse delo in
vso trgovino nacije.
Človek si lahko predstavlja, da mora organizacijski načrt, ki je na
prvi pogled vsaj navidez tako zelo preprost, zapeljivo učinkovati na
domišljijo delavcev, ki bolj hlepijo po pravičnosti in enakosti kot pa po
svobodi, da si bodo ti delavci zato raje zmotno predstavljali, da lahko
tidve obstajata brez svobode, kot da bi se lahko za pridobitev pravičnosti in svobode zanesli na koga drugega, predvsem na vladajoče, celo če
bi ti trdili, da jili je izvolilo in jih nadzoruje ljudstvo! To bi za proletariat dejansko pomenilo kasarniški način, pri katerem bi se morala poenotena množica delavcev in delavk prebuditi, zaspati, delati in živeti po
znakih bobna, medtem ko bi bili spretni in učeni v privilegiranem položaju in bi vladali . . .
Socialna revolucija, kakršno si predstavljajo, želijo in obetajo latinski
in slovanski delavci, je neskončno širša od tiste, ki jo obljublja nemški
in marksistični program. Ne gre jim za skopuško odmerjeno, samo na
dolge roke uresničljivo osvoboditev delavskega razreda, temveč za
popolno in dejansko osvoboditev celotnega proletariata — ne le nekaterih dežel, temveč vseh nacij, civiliziranili in neciviliziranih, kajti z univerzalno osvoboditvijo naj bi se začela nova, odprta ljudska civilizacija.
Prva beseda te osvoboditve pa je lahko le svoboda, ne ta politična, buržoazna svoboda, ki jo tako zelo hvalijo in priporočajo gospod Marx in
njegovi privrženci kot poprejšnji cilj osvojitve, temveč velika človeška
svoboda, ki bo z uničenjem vseh dogmatskih, metafizičnih, političnih
in juridičnih verig, ki danes uklepajo svet, vrnila tako kolektivitetam
kot posameznikom po vsem svetu polno avtonomijo njihovega gibanja

in razvojev, s čimer bodo enkrat za vselej osvobojeni vseli inšpektorjev,
voditeljev in skrbnikov.
Druga beseda te osvoboditve je solidarnost, ne Marxova, ki bi jo kaka
vlada organizirala od zgoraj navzdol, ki bi jo z zvijačo ali silo naložila
ljudskim množicam; ne solidarnost vseh, ki postaja zanikanje svobode
vsakega posameznika in s tem laž, fikcija, katere dejanska podlaga je
hlapčevstvo - temveč tista solidarnost, ki je, nasprotno, potrditev in
uresničevanje vsake svobode in ne izhaja iz kateregakoli političnega
zakona, temveč iz lastnega kolektivnega načina človeka, po katerem ni
nihče svoboden, če niso enako svobodni vsi ljudje okrog njega, vsi, ki
imajo vsaj najmanjši neposreden ali posreden vpliv na njegovo življenje.
Ta resnica je na veličasten način izražena v deklaraciji človekovih pravic, ki jo je redigiral Robespierre, ki oznanja, da pomeni
hlapčevstvo
zadnjih ljudi hlapčevstvo vseh.
Solidarnost, ki jo terjamo, je daleč od tega, da bi bila rezultat umetne ali avtoritarne organizacije, lahko je le spontani produkt ekonomskega in moralnega življenja, rezultat svobodne federacije skupnih interesov, aspiracij in tendenc. Njeno bistveno osnovo predstavljajo enakost,
kolektivno delo, ki bo postalo obvezno za vsakega - ne po moči zakonov, temveč po moči reči, in kolektivna lastnina. Vodilno luč bosta
predstavljala izkustvo, to pomeni praksa kolektivnega življenja, ter znanost - končni smoter pa konstituiranje človeštva, zatorej tudi uničenje
vseh držav.

Mihail Bakunin (1814 - 1876)

4.11. Državnost in anarhija (1873)

(. . .) Kdor pa izhaja iz abstraktnega mišljenja, ta ne bo nikoli dohitel
življenja, kajti od metafizike do življenja ni poti. Med njima zija prepad.
In če ga človek hoče premostiti, mora izvesti salto mortale, ali tisto, kar
imenuje sam Hegel kvalitativen skok iz sveta logike v svet narave, žive
dejanskosti, to pa doslej ni uspelo še nikomur in bržkone tudi nikoli
nikomur ne bo. Tistega, ki operira z abstrakcijami, bodo abstrakcije
pogubile.
Živa. konkretna in razumna pot, to je v znanosti pot od realnega dejstva do misli, ki to dejstvo zajema, izraža in s tem tudi razlaga; v svetu
prakse ima ta pot izhodišče v življenju družbe, cilj pa ji je, da bi bilo
prav to življenje kar najbolj razumno urejeno, v skladu z napotki, pogoji in potrebami ter bolj ali manj strastnimi zahtevami.
To je široka pot ljudstva, pot k resnični in popolni osvoboditvi, dostopna za vsakogar in zato zares ljudska, pot anarhistične socialne revolucije. ki nastaja brez pobude od zunaj — iz ljudstva samega — in uničuje vse, kar bi lahko oviralo mogočno plimo ljudskega življenja, ter končno iz globine biti nekega ljudstva ustvarja nove oblike svobodne
družbe.
Pot gospodov metafizikov pa je povsem drugačna. In z metafiziki ne
mislimo samo privržencev Heglovega nauka, od katerih jih živi samo še
nekaj, temveč tudi pozitiviste in sploh vse dandanašnje svečenike boginje znanosti; sploh vsakega, ki si je po tej ali oni poti, pa četudi z najskrbnejšim, vendar nujno nikoli popolnim raziskovanjem preteklosti,
ustvaril v sedanjosti nek ideal socialnega reda, v katerega hoče. nov Prokrust, za vsako ceno vtisniti življenje bodočih generacij; kratko malo
vsakega, ki ne vidi mišljenja in znanosti kot neobhodno potrebnih fenomenov družbenega in naravnega življenja, temveč to ubogo življenje
tako hudo utesnjuje, da vidi v njem samo praktični pojav svojega mišljenja in svoje seveda vedno nepopolne znanosti. Metafiziki ali pozitivisti,
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vsi ti vitezi, ki se čutijo v imenu znanosti in mišljenja poklicani, da življenju predpisujejo pravila, so zavedno ali nezavedno reakcionarji. Tega
ni težko dokazati.
Ne glede na metafiziko nasploh, s katero se jih je celo v času največjega razcveta ukvarjalo le malo, je znanost v najširšem pomenu besede,
če je resna in če sploh zasluži to ime. tudi dandanes dostopna samo zelo
nepomembni manjšini. Koliko resnih znanstvenikov pride recimo pri
nas v Rusiji na osemdeset milijonov prebivalcev? Seveda lahko človek
najde na tisoče ljudi, ki govorijo o znanosti, toda takih, ki bi jo res
poznali, bo komaj nekaj sto. Če pa naj bi znanost predpisovala zakone
življenja, potem mora sto ali dvesto učenjakov vladati ogromni večini,
milijonom ljudi; pravzaprav bi tem vladalo še bistveno manjše število
učenjakov, kajti ne daje vsaka znanost človeku možnosti, da bi vladal
družbi; to možnost daje samo znanost znanosti, krona vseh znanosti sociologija, ki pri uspešnem učenjaku najpoprej predpostavlja natančno
poznavanje vseh drugih znanosti. Ali pa je veliko takih znanstvenikov v
Rusiji ali v Evropi? Morda dvajset ali trideset! In teh dvajset ali trideset
učenjakov naj bi vladalo svetu! Ali si lahko predstavljamo bolj neokusen
in odvraten despotizem?
Najprej bi se teh trideset učenjakov bržkone spopadlo, če pa bi se
zedinili, potem bi se samo v škodo celotnega človeštva. Učenjak se že
po svoji eksistenci nagiba k vsakršnim duhovnim in moralnim pregreham, najvidnejša med njimi je precenjevanje lastnega vedenja, lastnega
razuma in zaničevanje vseh nevednih. Dajte mu, da bo vladal, in postal
bo najneznosnejši tiran, kajti ponos učenjaka je odvraten in žaljiv in
obenem bolj tesnobo vzbujajoč kot katerikoli drug. Če bi bili sužnji
pedantov - kakšna bi bila usoda človeštva! Dajte jim polno svobodo in
s človeštvom bodo delali iste poskuse, kot jih sedaj v imenu znanosti
izvajajo s kunci, mačkami in psi.
Učenjake bomo častili zaradi njihovih zaslug, toda da bi rešili njihov
razum in njihovo moralo, jim ne bi smeli priznavati nikakršnih družbenih privilegijev, nobenih drugih pravic kot splošno pravico do svobode
- da lahko oznanjajo svoje prepričanje, svoje misli in vedenje. Moči pa
ne kaže zaupati ne njim ne komurkoli drugemu, kajti tisti, ki ima moč,
bo po nespremenljivem socialističnem (sic!) zakonu nujno postal tlačitelj in izkoriščevalec družbe. Toda saj pravijo, da znanost ne bo vedno v
posesti peščice ljudi, da bo prišel čas, ko bo dostopna vsem in vsakemu.
No, ta čas je pač še zelo daleč in preden bo napočil, bodo potrebni še
mnogi družbeni prevrati. In do takrat, kdo bi pristajal na to, da bi svojo usodo izročil v roke učenjakov, svečenikov znanosti? Čemu naj bi jo
za to iztrgali krščanskim svečenikom?
Zdi se nam, da živijo v hudi zmoti tisti, ki so prepričani, da bodo po
socialni revoluciji vsi enako učeni. Znanost kot znanost bo tudi potem,
kot od nekdaj, ostala eno od neštetih posebnih področij družbe, s to

razliko, da bo posebno področje, k i j e sedaj dostopno samo zastopnikom privilegiranih razredov, v prihodnje dostopno ne glede na razredno
pripadnost (razredi bodo enkrat za vselej postali odveč); dostopna bo
vsem tistim, ki se bodo čutili poklicani zanjo ali bodo čutili željo, da bi
se z njo ukvarjali, vendar brez škode za splošno, za vsakogar obvezno
fizično delo.
Univerzalna za vse bo samo splošna znanstvena izobrazba, predvsem
poznavanje znanstvenih metod, navade mišljenja, t.j. posploševanja dejstev, in bolj ali manj pravilno sklepanje na podlagi teh dejstev. Toda univerzalnih učenjakov in torej tudi učenih sociologov bo vedno zelo malo.
Velika škoda za človeštvo bi bila, če bi kdaj postalo mišljenje vir in
edino merilo življenja, če bi znanost in izobraževanje vodila družbo.
Življenje bi moralo usahniti in človeška družba bi se spremenila v nemo
čredo sužnjev. Če bi znanost upravljala življenje, bi bil edini rezultat
tega poneumljanje celotnega človeštva.
Mi. revolucionarni anarhisti in borci za izobrazbo, emancipacijo in
popolni razvoj družbenega življenja celega ljudstva, mi, ki smo ravno
zato sovražniki države in vsakega podržavljenja, v nasprotju z vsemi
metafiziki, pozitivisti in vsemi učenimi in neučenimi privrženci boginje
znanosti, trdimo, da je naravno in družbeno življenje vedno za korak
pred mišljenjem, ki je eno od njegovih funkcij, nikoli pa ne postane njegov rezultat: da se to življenje iz svojih neizčrpnih globin razvija v vrsti
najrazličnejših dejstev, nikoli pa ne v abstraktnih refleksijah; slednje, ki
jih vedno poraja življenje, ki pa same nikoli ne porajajo življenja, le kot
mejniki kažejo na smer in na različne faze samostojnega in naravnega
razvoja.
V skladu s tem svojim prepričanjem nimamo niti namena niti pripravljenosti, da bi svojemu ali tujemu ljudstvu obesili kak poljuben ideal
družbene strukture, ki smo ga kje prebrali ali si ga sami izmislili, nasprotno, ta ideal iščemo v ljudstvu samem: to počnemo v prepričanju, da
nosijo ljudske množice v svojih bolj ali manj razvitih instinktih, delovnih potrebah ter zavednih in nezavednih stremljenjih vse elemente svoje
bodoče normalne organizacije. In ker vsakršna državna moč, vsaka vlada po svojem bistvu in položaju stoji zunaj ljudstva, nad njim, ker si
nujno prizadeva, da bi ga podvrgla redu in ciljem, ki so mu tuji, izjavljamo, da smo sovražniki vsake vladne ali državne moči. sovražniki državnega reda sploh; prepričani smo, da bo lahko ljudstvo srečno in svobodno le, če si bo samo ustvarilo lastno življenje v organizaciji, ki bo potekala od spodaj navzgor, s samostojnimi in povsem svobodnimi združenji. brez vsakega uradnega nadzora, toda ne brez raznolikih in enako
neodvisnih vplivov oseb in strank.
To so prepričanja socialnih revolucionarjev, zato nas tudi imenujejo
anarhiste. Ne protestiramo proti tej oznaki, kajti dejansko smo sovražniki vsake moči, ker vemo. da ta učinkuje enako pogubno na tistega, ki jo

ima. kot na tistega, ki ji mora biti pokoren. Pod njenim pogubnim vplivom prvi postanejo častihlepni in pogoltni despoti, izkoriščevalci družbe zaradi lastne koristi ali koristi svojega stanu, drugi pa postanejo
sužnji.
Idealisti vseh vrst, metafiziki, pozitivisti, zagovorniki nadvlade znanosti nad življenjem, doktrinami revolucionarji, vsi ti z istim ognjem četudi z različnimi argumenti - branijo idejo države in državne moči,
ker v njej povsem logično vidijo po njihovem mnenju edino rešitev za
družbo. Povsem logično zato, ker potem, ko so enkrat začeli po našem
mnenju pri povsem napačni tezi. d a j e mišljenje pred življenjem, abstraktna teorija pa pred družbeno prakso ter da mora zato sociološka znanost predstavljati izhodišče za družbene preobrate in prestrukturiranja
- nujno pridejo do sklepa, da morajo zato, ker so danes mišljenje, teorija in znanost v posesti peščice ljudi, prav ti maloštevilni postati voditelji
družbenega življenja in ne le pobudniki, temveč tudi voditelji ljudskih
gibanj, ter da na dan po revoluciji nova družbena organizacija ne bo
nastajala na osnovi svobodnega združevanja ljudstva, komun, okrožij in
distriktov; od spodaj navzgor v skladu s potrebami in instinkti ljudstva,
temveč edinole na osnovi diktatorske moči te učene manjšine, ki baje
izraža voljo celega ljudstva.
Na tej fikciji psevdozastopstva ljudstva in na dejanskem faktumu, da
peščica privilegirancev vlada ljudskim množicam (peščica, ki jo je ljudska množica, nagnana na volitve, ne vedoč, čemu in koga voli, izvolila
ali pa tudi ne), na dozdevnem in abstraktnem izrazu tistega, kar menda
misli in hoče vse ljudstvo, o čemer pa živo, realno ljudstvo nima niti
najmanjše predstave, na isti način temeljita teorija državnosti in teorija
takoimenovane revolucionarne diktature.
Vsa razlika med revolucionarno diktaturo in državnostjo je le v zunanjih okoliščinah. Faktično obe pomenita isto: da v imenu domnevne
neumnosti večine in domnevane modrosti manjšine manjšina vlada večini. Zato sta tudi enako reakcionarni in iz obeh neposredno in nujno
izhaja zagotavljanje političnih in ekonomskih privilegijev za vladajočo
manjšino ter politično in ekonomsko suženjstvo ljudskih množic.
S tem je postalo jasno, zakaj doktrinami revolucionarji, ki so si prizadevali za zrušitev obstoječih razmerij moči, da bi na ruševinah lahko
zgradili lastno diktaturo, nikoli niso bili sovražniki države, temveč nasprotno, njeni najbolj goreči zagovorniki. So samo sovražniki obstoječe
oblasti, ker hočejo sami stopiti na njeno mesto; sovražniki obstoječih
političnih institucij, kajti te izključujejo možnost njihove diktature;
obenem pa so najvnetejši zagovorniki državne oblasti, kajti če bi ta
psevdorevolucionarna manjšina ostala brez njene podpore, bi ji namreč
revolucija, ki bi dejansko osvobodila ljudske množice, odvzela vsako
upanje, da bi tem množicam lahko nadela nove uzde ter jih osrečevala s
svojimi vladnimi ukrepi.

( . . . ) Na različnih mestih smo že izrazili svoj globok odpor do Lassallove in \larxove teorije, ki delavcem priporoča - če že ne kot najvišji
ideal, pa vsaj kot prvi večji cilj — ustanovitev ljudske države, ki po njunih obrazložitvah ne bo nič drugega kot ,,proletariat, povzdignjen v
vladajoči razred". Vprašanje je, če bo proletariat vladajoči razred;
komu pa naj bi vladal? To bi pomenilo, da ostaja še nek drug proletariat, ki bi se moral podvreči tej novi vladavini, tej novi državi. Tako bo
na primer preprostim kmetom, k i j i h , kot je znano, marksisti ne gledajo
preveč prijazno, in ki so na najnižji kulturni stopnji, gotovo vladal mestni in industrijski proletariat. Ali: če si ta problem ogledamo z nacionalnega stališča, bodo iz istega razloga prišli recimo Slovani v enako suženjsko odvisnost od zmagovitega nemškega proletariata, v kakršni je sedaj
ta proletariat nasproti svoji buržoaziji. Dokler obstaja država, mora
obstajati tudi vladavina in zatorej tudi suženjstvo; brez odkritega ah
prikritega suženjstva si ni mogoče misliti države - in to je razlog, da
smo sovražniki države.
Kaj torej pomeni proletariat. povzdignjen v vladajoči razred? Ali naj
bo mar ves proletariat na čelu vlade? Nemcev je okoli štirideset milijonov. Ali naj vsi (vseh štirideset milijonov) postanejo člani vlade? Vse
ljudstvo bo vladalo in nikogar ne bo, ki bi mu vladah. Potemtakem ne
bo vlad, ne bo države; kajti če obstoji država, so tudi ljudje, katerim
vladajo drugi, so tudi sužnji.
V svoji teoriji marksisti to dilemo dokaj enostavno razrešijo. Ljudska
vlada zanje pomeni tisto stanje, ko majhno število predstavnikov, kijih
izvoli ljudstvo, vlada temu ljudstvu. Splošna in enaka pravica do voljenja
takoimenovanih predstavnikov ljudstva ter vladanje države v imenu vsega ljudstva — ta zadnja beseda marksistov kot tudi demokratične šole je
laž, za katero se skriva despotizem vladajoče manjšine, in to toliko
nevarnejša laž, ker nastopa kot izrez takoimenovane volje ljudstva.
Tako se človek, pa naj gleda na ta problem s tega ah onega gledišča,
vedno dokoplje do istega žalostnega rezultata: da privilegirana manjšina
vlada veliki večini ljudskih množic. Toda to manjšino, pravijo marksisti,
bodo predstavljali delavci. Dovolite prosim, bivši delavci, ki pa prenehajo biti delavci v trenutku, ko so postali zastopniki ljudstva ali ko so
prišli na oblast, in ki na svet preprostih delavcev začenjajo gledati z
višine države; tako že ne bodo več predstavljali ljudstva, temveč le sebe
in svoje aspiracije. da bi ljudstvu vladah. Kdor dvomi o tem, ta slabo
pozna človeško naravo.
Ti izbranci so goreče prepričani in povrh vsega še učeni socialisti. Že
same besede ,.učen socialist", ,,znanstveni socializem", na katere lahko
v delih in govorih privržencev Lassalla in Marxa naletimo na vsakem
koraku, dokazujejo, da takoimenovana ljudska država ne bo prinesla nič
drugega, kot da bo nova in številčno skromna aristokracija dejanskih ali
dozdevnih učenjakov skrajno despotsko vladala ljudskim množicam.

Ljudstvo ni učeno, kar pomeni, da mu bodo povsem odvzeli vsako skrb
za vladanje, povsem ga bodo vključili v čredo vladanili. Res lepa osvoboditev!
Marksisti čutijo to protislovje: spoznavajo, da bo stanje, ko bodo vladali učenjaki, stanje, ki je najbolj podjarmljujoče, najbolj vredno sovraštva ter zaničevanja. Vedo, da bo kljub vsem demokratičnim oblikam
predstavljalo resnično diktaturo, vendar se tolažijo z mislijo, da bo ta
diktatura časovno omejena in kratka. Pravijo, da bo njihova edina skrb,
njihov edini cilj izobraževanje ljudstva, ki bo pripomoglo, da ga bodo
tako gospodarsko kot tudi politično dvignili na tako raven, da bo vsaka
oblika vladanja kmalu postala nepotrebna; država, ki bo izgubila vsak
političen, t.j. državni značaj, se bo tako sama od sebe spremenila v
povsem svobodno organizacijo ekonomskih interesov in občin.
Tu pa spet naletimo na protislovje. Če naj bo njihova država resnična
ljudska država, čemu naj bi jo potem odpravljali, če pa je odprava države potrebna za resnično osvoboditev ljudstva, od kod jim potem toliko
poguma, da jo imenujejo ljudska država? S polemiziranjem z njimi smo
jih pripravili do priznanja, d a j e svoboda ali anarhija, t.j. svobodna organizacija delavskih množic od spodaj navzgor, zadnji cilj družbenega razvoja in da je vsaka država, tudi njihova ljudska država, jarem, kar pomeni, da na eni strani producira despotizem, na drugi pa suženjstvo.
Trdijo, da je tak državni jarem, diktatura, neizogibno in prehodno
sredstvo za popolno osvoboditev ljudstva; anarhija ali svoboda je cilj.
država ali diktatura pa sredstvo. Tako je torej treba ljudske množice
najprej podjarmiti, zato da bi jih lahko osvobodili.
Pri tem protislovju se je ustavila naša polemika. Zagotavljajo, da lahko edinole diktatura, seveda njihova diktatura, ustvari svobodo ljudstva; mi pa trdimo nasprotno, da diktatura ne more imeti nobenega drugega cilja, kot da ovekoveča samo sebe: da lahko v ljudstvu, ki jo prenaša, poraja in hrani samo suženjstvo; svobodo je mogoče ustvariti samo s
svobodo, t.j. s splošno ljudsko vstajo in s svobodno organizacijo delavskih množic od spodaj navzgor.
V drugem delu te knjige bo to vprašanje, na katerega se osredotoča
ves interes sodobne zgodovine, še podrobneje in natančneje obdelano.
Sedaj pa bi radi svoje bralce opozorili še na eno zelo pomembno dejstvo, ki se vseskozi neizogibno ponavlja.
Medtem ko politično-socialna teorija državi sovražnih socialistov ali
anarhistov vedno nujno in neposredno vodi v popoln prelom z vsemi
vladami, vsemi vrstami buržoazne politike in ne pozna nobene druge
poti razen socialne revolucije, pa nasprotna teorija, teorija državnih
komunistov in znanstvene avtoritete, vodi svoje privržence z isto nujnostjo in pretvezo politične taktike v nenehno paktiranje z vladami in
različnimi buržoaznimi političnimi strankami; v njih se zaplete, to
pomeni, da svoje privržence neposredno rine v akcijo.

( . . . ) Glavna točka tega programa je bila (dozdevna) osvoboditev
proletariata. ki naj bi jo izvedb edinole država. Za to pa je bilo potrebno. da se je država strinjala s tem. da bo osvoboditeljica proletariata
izpod jarma buržoaznega kapitala. Kako pa naj bi državi vlili takšno
voljo? V ta namen sta lahko samo dve sredstvi. Proletariat lahko izvede
revolucijo, da bi si podjarmil državo - to je herojsko sredstvo. Po našem
mnenju mora to državo kot večno ječo ljudskih množic takoj, ko je
enkrat obvlada, nujno uničiti, po Marxovi teoriji pa ljudstvo države
nikakor ne sme uničiti, nasprotno, m o r a j o celo podpirati in krepiti; v
tem oziru mora biti ljudstvo povsem na razpolago svojim dobrotnikom,
skrbnikom in učiteljem, voditeljem komunistične stranke, t.j. Marxu in
njegovim prijateljem, ki se osvobajanja lotevajo na svoj način. Vajeti vlade bodo skoncentrirali v eni močni roki. saj je nevedno ljudstvo potrebno precej močne skrbi: ustanovili bodo eno samo državno banko, ki
bo v sebi skoncentrirala celotno komercialno-industrijsko, kmetijsko
in celo znanstveno produkcijo in razcepila ljudske množice v dve armadi: eno industrijsko in eno kmetijsko, obe pod neposrednim poveljstvom državnih inženirjev, ki bodo tvorili nov privilegiran, znanstveno-politični razred.

( . . . ) Lassalle je bil nadarjen predvsem s praktičnim instinktom in
praktično pametjo, česar manjka Marxu in njegovim privržencem. Kot
vsi teoretiki je tudi Marx v praksi nepoboljšljiv sanjač. To je dokazal s
svojo nesrečno kampanjo v internacionalnem združenju, ki jo je začel s
ciljem, da bi preko internacionale in skoznjo vzpostavil svojo diktaturo
nad vsemi revolucionarnimi gibanji proletariata v Evropi in Ameriki.
Človek mora že biti popolnoma nor ali docela nepraktičen učenjak, če
si postavi tak cilj. Marx je v tem letu doživel zaslužen in popoln poraz,
toda tudi ta ga bržkone ne bo obvaroval pred njegovimi ambicioznimi
sanjami.
Prav zaradi teh sanjarij in iz želje, da bi si tudi med buržuji pridobil
častilce in privržence, je Marx vedno znova prigovarjal proletariatu, naj
se pogaja z buržoaznimi radikalci. Po vzgoji in naravi je jakobinec in
njegove najljubše sanje so - politična diktatura. Gambetta in Castelar —
to sta njegova resnična ideala. Z vsem srcem in vsemi čuti se trudi, da bi
ju dosegel, in če se jima je moral v zadnjem času odpovedati, potem je
to samo zato, ker se nista mogla pretvarjati, da sta socialista.
V želji po pogajanjih z radikalno buržoazijo, ki je prišla pri Marxu v
zadnjih letih močneje do izraza, so dvojne sanje: prvič, da bo radikalna
buržoazija, če bi ji uspelo polastiti se državne oblasti, le-to hotela in
tudi mogla uporabiti v korist proletariata: in drugič, da bo radikalna
stranka z državno oblastjo v svojih rokah nekega dne tudi sposobna
zadržati reakcijo, ki ima korenine v njej sami.

Meščansko radikalno stranko ločuje od množice delavcev dejstvo, da
je v svojih političnih in ekonomskih interesih, pa tudi v svojih življenjskih navadah, ambicijah, ošabnosti in predsodkih globoko, lahko bi
rekli celo organsko povezana z razredom izkoriščevalcev, k a k o naj bi
torej čutila željo, da bi svojo m o č uporabljala v korist ljudstva, četudi
bi si jo bila pridobila z njegovo pomočjo? To bi bil vendar samomor
celega razreda, kakršnega pa si ni mogoče niti zamisliti. Najsilovitejši in
najbolj rdeči demokrati so bili že od nekdaj do te mere meščanski, da
so takoj izredno burno in celo blazno reagirali, če je ljudstvo malo
resneje začelo postavljati socialistične zahteve in kazati tovrstne instinkte . . .
( . . . ) Ostala je revolucija; toda Lassalle je veliko predobro poznal
svoje rojake, da bi od njih pričakoval kako revolucionarno pobudo. Kaj
mu je torej preostalo? Samo eno - da se je povezal z Bismarckom.
T o č k o , na kateri sta prišla do soglasja, je prispevala Marxova teorija,
namreč: enotno, veliko in m o č n o centralizirano državo. Lassalle je tako
državo hotel, Bismarck pa je že ukrepal. Kako naj ne bi našla skupnega
jezika?
Že odkar je postal minister, celo še prej. od časa pruskega parlamenta leta 1848 je Bismarck dokazoval, da je sovražnik buržoazije, d a j o
zaničuje, njegova sedanja dejavnost pa kaže, da ni niti fanatik niti
suženj plemiško fevdalne stranke, kateri po izvoru in vzgoji pripada in
kateri izganja ošabnost s pomočjo razbite, podvržene in suženjsko mu
vdane stranke buržujskih liberalcev, demokratov in republikancev ter
celo socialistov, ki bi jih rad spravil na isti državni skupni imenovalec.
Njegov glavni cilj je, tako kot Marxov in Lassallov, država. Zato seje
Lassalle izkazal kot neprimerno logičnejši in praktičnejši od M a r a , ki
je sicer dokazoval, da je Bismarck na svoj način revolucionar, vendar pa
je sanjal o njegovem padcu, očitno zato, ker ima prvi položaj v državi,
ki pa naj bi po Marxovem mnenju pripadal njemu samemu.
Lassalle očitno nima tako velikih ambicij, zato si tudi ni pustil preprečiti navezave stikov z Bismarckom. Povsem v skladu s političnim
programom, ki sta ga Marx in Engels obrazložila v Komunističnem manifestu, je Lassalle od Bismarcka terjal samo eno: naj da delavskim produkcijskim zadrugam državni kredit. Razen tega - in tu postaja očitno,
koliko zaupanja je imel do Bismarcka - pa je v skladu s tem programom
začel med delavci z miroljubno legalno agitacijo za pridobitev volilne
pravice - še ene sanje, o katerih smo svoje mnenje že povedali.
Nepričakovana in prezgodnja smrt mu je preprečila, da bi bil svoje
načrte izpeljal do konca, niti prav razviti jih ni več mogel.
Po Lassallovi smrti seje v Nemčiji začela v svobodni federaciji delavskih izobraževalnih društev in splošnega nemškega delavskega društva,
ki ga je ustanovil Lassalle, pod neposrednim vplivom Marxovih prijate-

ljev in privržencev oblikovati tretja stranka „socialnodemokratska
stranka nemških delavcev". Na njenem čelu sta stala dva zelo nadarjena
moža, prvi napol delavec, drugi pa neposredni Marxov učenec in agent:
Bebel in Liebknecht.
Poročali smo že o žalostnih posledicah Liebknechtovega potovanja
na Dunaj leta 1868. Rezultat tega potovanja je bil numberški
kongres
(avgusta 1868), na katerem se je dokončno formirala
socialnodemokratska stranka.
Namen njenih ustanoviteljev, ki so ukrepali pod neposrednim Marxovim vodstvom, je bil. da bi se iz nje porodila pangermanska sekcija
internacionalnega delavskega združenja. Toda nemški in posebno pruski
zakoni so preprečevali tako združenje. Zato so ga omenjali samo mimogrede, namreč v takih formulacijah: ,,Socialnodemokratska stranka
nemških delavcev je povezana z internacionalnim združenjem, kolikor
to dopuščajo nemški zakoni."
To novo stranko so v Nemčiji nedvomno ustanovili v tihem upanju
in s skrito mislijo, da bi preko nje spravili v internacionalo ves Marxov
program, ki g a j e bil prvi ženevski kongres (1866) odstranil.
Marxov program je postal program socialnodemokratske stranke. V
njem najprej ponavljajo nekaj glavnih paragrafov programa internacionale, ki ga je sprejel prvi ženevski kongres; toda potem se nenadoma
pojavi oster prehod k Jzboritvi politične oblasti", ki jo nemškim delavcem priporočajo kot,,prvi in najneposrednejši cilj" nove stranke, čemur
sledi tale upoštevanja vredni stavek: J z b o r i t e v političnih pravic (splošna volilna pravica, svoboda tiska, svobodno ustanavljanje združenj in
javnih zborovanj itd.) kot nujni predlogo] za ekonomsko osvoboditev
delavcev."
Ta stavek pomeni tole: še preden začnejo s socialno revolucijo, naj bi
delavci izvedli politično revolucijo ali, kar bi še bolj ustrezalo naravi
Nemcev, politične pravice naj bi si izborili oziroma - še enostavneje pridobili z miroljubno agitacijo. Ker pa nobeno politično gibanje, naj
bo pred socialnim gibanjem ali zunaj njega, ne more biti nič drugega kot
buržoazno gibanje, pomeni to, da ta program nemškim delavcem priporoča, naj predvsem prevzamejo buržoazne interese ter cilje in izvedejo
politično gibanje v korist radikalne buržoazije, ki pa potem ljudstvu
hvaležnosti ne bo izkazala z njegovo osvoboditvijo, temveč ga bo podvrgla novi oblasti, novemu izkoriščanju.
(. . .) Na pangermanskem praporu je zapisano: ohranitev in okrepitev
države za vsako ceno\ na praporu socialnih revolucionarjev, na našem
praporu pa je zapisano z gorečimi, krvavimi črkami: uničenje vseh
držav, uničenje buržoazne civilizacije, svobodno organiziranje od spodaj
navzgor preko svobodnih zvez, organizacija preprostega delovnega ljudstva, osvobojenega
vseh spon, celotnega osvobojenega
človeštva in
izgradnja novega sveta za vse človeštvo.

Peter Kropotkin (1842 - 1921)

5.1. Ali moramo obravnavati ideal
prihodnje ureditve? (1873)

Mislim, da moramo.
Najprej zato, ker je mogoče z idealom izraziti svoje upe, težnje in
cilje ne glede na praktične omejitve in uspeh v njihovem uresničevanju,
k i j e povsem odvisen od zunanjih vzrokov.
Drugič, ker je iz ideala mogoče spoznati, koliko smo okuženi s starimi predsodki in hotenji. Če so nam nekatere sestavine življenja tako
svete, da si vanje ne upamo podvomiti niti takrat, ko obravnavamo ideale, kakšna bo naša hrabrost šele pri njihovem praktičnem odpravljanju.
Ali z drugimi besedami, medtem ko intelektualni pogum še ne jamči
praktičnega poguma, pa je intelektualna strahopetnost v vsakem pogledu že tudi merilo za strahopetnost v praksi.
Kadar opredeljujemo ideal, imamo v mislih štiri oziroma pet njegovih
potez. Vse druge so nujni sestavni del njihovega uresničenja v življenju
in se zato tu ne bomo z njimi ukvarjali. Do načinov njihovega uresničevanja ni mogoče priti po znanstveni poti, temveč praktično z neposrednim ocenjevanjem stanja v mestih, občinah, zadrugah pred uresničevanjem ciljev in med njim, torej ne že sedaj, ko smo šele na začetku.
Socialisti vseh barv se brez dvoma povsem strinjajo z najsplošnejšimi
ideali. Nasploh je družba, ki j o hočejo uresničiti v bližnji ali daljni prihodnosti. enaka. Ne razhajajo se v bistveno različnih pogledih na sam
ideal, temveč bolj v tem, da eni ideal projecirajo v bližnjo prihodnost,
drugi pa v mnogo bolj oddaljeno.
Vsi današnji socialisti si v bistvu prizadevajo za čimbolj enake možnosti razvoja posameznika v družbi. Želijo si tako ureditev, v kateri bi
se imel vsakdo možnost preživljati s svojim lastnim delom, to je, da bi
imel vsakdo pravico izkoriščati delovna orodja in surovine, brez česar
delo ni možno, da bi bil vsak nujno v takem položaju, da bi si lahko
samo s svojim delom zaslužil za življenjske potrebščine. Socialisti hočejo takšno delitev koristnih del v družbi, da se ne bo mogel oblikovati
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razred, ki bi se do konca življenja in še manj po dednem načelu ukvarjal
izključno s privilegiranim delom, to je prijetnim, lažjim in manj monotonim. s katerim ti ljudje bogatijo celo bolj kot pa drugi. Nadalje, hočejo, da si bo vsakdo imel enako možnost pridobiti tisto teoretično izobrazbo, k i j e sedaj dana le redkim; da bodo odnosi med ljudmi takšni,
da bo posameznik lahko iz njih črpal največje možno dobro, da bosta
pri tem najmanj dušena individualna svoboda in razvoj. Če povzamemo
na kratko, si današnji socialisti prizadevajo za enakost pri pravici do
dela in pri delu, za enakost v izobraževanju, pri družbenih pravicah in
dolžnostih, s kar največjo možnostjo za razvoj posameznika in za enakost v za družbo neškodljivih aktivnostih.
Takšen je program večine, morda pa tudi vseh socialistov našega
časa. Celo tisti, ki očitno propagirajo drugačen ideal, na primer državni
komunizem ali hierarhični sistem in podobno, hočejo konec koncev
isto. Četudi si zamišljajo osredotočenje močne oblasti v rokah vladajoče manjšine ali izbranih starcev in na ta način žrtvujejo na primer individualno samostojnost, tega ne delajo zato, ker ji ne bi pripisovali nobenega pomena ali ker bi jo imeli za škodljivo, temveč samo zato, ker
mislijo, da ni mogoče uresničiti ureditve, v kateri bi se istočasno uresničevale vse štiri oblike enakosti in zato žrtvujejo eno od njih, da bi dosegli preostale tri. Pri tem pa nobeden od živih nadaljevalcev teh učenih
socialistov ne misli, da je treba družbene oblike imeti za nedotakljive
in jih ohranjati nespremenjene.
Preidimo sedaj k obravnavi vseh omenjenih družbenih oblik in poglejmo, koliko so med seboj skladne in koliko je obstoj ene povezan z
uresničenjem preostalih. Pri tem bomo še posebej obravnavali praktične ukrepe, ki se nam zdijo potrebni za uresničitev vsakega od omenjenih idealov.
Prvi pogoj enakosti je očiten sam po sebi in je zato najmanj sporen.
Da bi imel član družbe možnost sredstva za življenje zaslužiti s svojim lastnim delom - ne da bi se komu podrejal, ne posamezniku, ne
skupini ali zadrugi — mora nujno imeti možnost vsak hip zagrabiti za
lopato, s katero bo delal, imeti mora pri roki bombaž, iz katerega bo
naredil bodisi nit bodisi tkanino, imeti mora obleko in stanovanje in
prostor za delo; vse to mora imeti prej, preden naredi predmet, ki bo
imel menjalno vrednost. Vsakomur je jasno, da je bila v starih časih
proizvodnja tako enostavna, da ni potrebovala večje akumulacije predhodnih proizvodov (vsakdo je lahko proizvajal uporabne menjalne vrednosti samo s pomočjo delovnih sredstev iz svoje družine in s tem, ko je
obdeloval surove proizvode, ki jih je našel brezplačno v naravi, medtem
ko je danes — in v tem je družbeni napredek — za izdelavo orodij za
proizvodnjo in za pripravo surovin potrebna predhodna akumulacija
proizvodov, in to tolikšna, da je ne more zagotoviti posameznik ali
manjša skupina posameznikov. Očitno je torej, da če hočemo, da se

posamezniku ne bo treba med delom nikomur podrejati, ali da ne bo
prisiljen (bodisi trajno bodisi začasno) del svojega dela, svojih moči ali
neodvisnosti prepuščati posameznikom, katerih samovolja bi vedno
odločala o tem deležu, potem posamezniki ne smejo imeti v svoji lasti
delovnih orodij, obdelovalne zemlje, vskladiščenih proizvodov, sredstev za skladiščenje in transport, sredstev za življenje (hrana in stanovanje) med delom.
V prihodnji družbi, za katero se zavzemamo, bomo odpravili vse
oblike privatne lastnine, vso lastnino delničarskih družb, zadrug in
podobno.
Pisci, ki so o tem pisali v preteklosti in ki so mislili podobno kot mi,
so videli rešitev samo v predaji družbenega kapitala državi, to je močni
organizaciji, ki zastopa družbene interese in ki upravlja zadeve, ki se
tičejo celotne družbe.
Zato so že dolgo tega misleci in množice spoznali, da kolikor glavne
vzvode družbenega življenja prepustijo katerikoli izbrani oblasti, ta
postane vir največjih nesreč, če že ne pravi družbeni samomor.
Državi je prepuščeno, da da vsakemu članu družbe na razpolago
potrebna delovna sredstva, in da jim razdeljuje proizvode, ki so jih sami
proizvedli. Toda ravno zaradi tega, ker so bile tako čudovite, te sanjske
predstave niso naletele na sprejem pri tistih, ki bi jih morali uresničiti.
Ti nazori so uresničevali samo eno stran življenja - ekonomsko. Tisti
pa, ki so se navadili misliti samo konkretno, so hitro videli, da bo, ne
glede na nove razmere, v katerih naj bi oblast izražala stališča večine, ne
glede na agilnost, spremenljivost in lažjo zamenljivost vodstvene sestave,
skupina ljudi, v katere korist se je ljudstvo odreklo svojih pravic, predstavljala oblast, ki bo ločena od družbe in si bo prizadevala širiti svoj
vpliv in se vmešavati v zadeve posameznika. In večji kot je akcijski radij
te oblasti, toliko večja je za družbo nevarnost, d a j o bo zasužnjila in
toliko veijetneje preneha taka oblast predstavljati dobro in želje večine.
Od takšnega spoznanja je bilo najbolj logično preiti k stališču, da
mora ves kapital, ki so ga v tej ali oni obliki akumulirale prejšnje generacije, postati dobrina vseh, vse družbe, ki mora z njim polnopravno razpolagati.
Ta ideal lahko v najčistejši obliki predstavimo z naslednjimi njegovimi vsebinami:
- da se ves obstoječi kapital, ne glede na to, ali je bil pridobljen z
delom ali brez njega, prizna kot lastnina vseh članov tiste teritorialne
enote (skupine okrožij, narodov, dežel), v kateri je prišlo do družbene
revolucije;
- da se ves družbeni kapital (obdelovalna zemlja, predelovalne surovine, tovarne, železniške proge, ki se uporabljajo ali so v izgradnji, stanovanja itd.) da v uporabo (za določen čas) ljudem, ki tam delajo:

- da se ukrepi, potrebni za izenačevanje razmer, v katerih živijo
posamezne delovne skupine v različnih manjših teritorialnih enotah
(mesto, gubernija), sprejmejo po skupnem dogovoru z vsemi temi skupinami in da se še naprej dopusti možnost novih prerazdelitev za izenačevanje razmer v večjih združenjih teh manjših teritorialnih enot.
Upravičen je tudi drugi pogoj enakosti, to je, da si mora za življenje
vsakdo zaslužiti s svojim delom. Za ta cilj se zavzemajo vsi socialisti in
ga tudi zelo nedvoumno izražajo. Razlikujejo se samo v vprašanju, kaj
razumeti z osebnim delom, pa še tu gre prej za nesporazum. Vsi ekonomisti že davno razlikujejo med produktivnim in tako imenovanim koristnim delom. V koristno delo uvrščajo delo znanstvenikov, pisateljev,
umetnikov, administracije in podobno. Toda v tem primeru je ta delitev komajda veljavna in je iz nje težko spoznati, katero deloje za kako
skupino nujno in katero ni. Mislimo, da je treba za delo priznati samo
proizvodnjo, ki lahko koristi vsej družbi, in tisto delo, s katerim se lahko okoristi njen največji del. Zato bomo sami dodali še naslednjo sestavino: delo, po katerem je povpraševanje pri večini družbe. Povsem razumljivo je, da se delitev različnih vrst dela v odnosih med člani kake
skupine tiče samo te skupine, medtem ko se v vseh njenih odnosih z
drugimi podobnimi skupinami tiče vseh tistih, s katerimi izmenjuje
proizvode ali z njimi stopa v zvezo. Tako se na primer v občini, ki nima
vseh članov pismenih in se ne morejo naprej izobraževati, predavanja iz
algebre ne morejo obravnavati kot delo, temveč se lahko uvrščajo samo
med aktivnosti v prostem času. Na drugi strani je treba izvajanje glasbe,
če se je glasbena kultura v kaki družbi tako razvila, da je poslušanje
glasbe postalo nekaj nujnega, priznati za delo, ki se izmenjuje z drugim
ustreznim delom, če je taka volja večine. Očitno pa je tudi. da glasbeno
manj razvite skupine niso dolžne priznavati glasbenih instrumentov, ki
jih je izdelala druga skupina, za potreben proizvod in se zato lahko
odločijo ne pristati na izmenjavo ustrezne količine dela, ki ga same priznavajo za potrebnega. Velikanska razlika med obstoječim in želenim
stanjem se vidi že po tem, da ima malo ljudi, ki vladajo nad tujim delom, pravico to delo nenadzorovano uporabljati za zadovoljevanje svojih
potreb, to je z delom vseh plačevati samo sebi potrebne proizvode. To
zlo se že odpravlja. Večkrat je bilo rečeno, da ima naš ideal neko
pomanjkljivost. Govorilo se je, da potrebe večine niso tudi potrebe
družbenega napredka, da se je v družbi napredek vedno javljal tako. da
se je manjšina, ki je po naključju živela v posebno ugodnih razmerah,
razvijala bolj kot druge in odkrivala in objavljala nove resnice, ki jih je
razumelo le manjše število tej manjšini doraslih ljudi. Čeprav (iz razlogov, ki jih bomo navedli) dvomimo, d a j e do napredka v družbi prihajalo na ta način in da mora tako prihajati - pa četudi predpostavimo, da
je bilo v redkih in izjemnih primerih to edino mogoče — pa se moramo

vendarle vprašati, če lahko delitev dela, kot jo predlagamo v našem idealu, zatre to iskro napredka.
Očitno je, da so vsi tisti, ki so tako mislili, izhajali iz današnjega
položaja in idealnega ocenjevanja dela v današnji družbi, v današnjih
zadušljivih delavnicah, ob čezmernem izčrpavajočem delu pri strojih, ki
je za nekatere nujno, da imajo vsaj streho nad glavo in skorjo kruha.
Torej je delitev dela, o kateri govorimo, očitno možna samo v družbi,
k i j e doživela spremembo omenjenega prvega pogoja enakosti. Za tako
družbo pa si skorajda ni mogoče zamisliti, da ne bi imela dovolj prostega časa. Ko so nekateri ekonomisti govorili, da bi se z enakomerno razdelitvijo vsega sedanjega dohodka nedelovnega dela družbe povprečni
zaslužki vsakega člana povečali za osem kopejk - so računali z nemogočim, to je zamišljali so si delitev, ki v današnji družbi ni možna, z ohranjanjem obstoječih razmer in načina proizvodnje. Razumljivo, da sedaj
ni mogoče določiti niti tega, koliko časa bi moral vsakdo delati za proizvodnjo predmetov, potrebnih, da bi bilo vsem mogoče zagotoviti
udobje, kakršnega ima danes nižji srednji sloj. Vseeno lahko rečemo, da
sedaj vsak delavec v Nemčiji vzdržuje poleg sebe povprečno še tri ljudi,
v Franciji skoraj štiri, od katerih je samo eden član delavske družine,
drugi pa so paraziti svoje družine. V bolj organizirani družbi bi delavec
vzdrževal samo enega človeka, največ dva, če prištejemo še njega samega. Če bi preživljal dva ali tri ljudi namesto štirih ali petih, bi lahko delal
pol manj, to je pet ur in pol namesto enajst vsak dan (skupaj 33 ur na
teden), pri čemer se ne bi njegov dohodek čisto nič zmanjšal. Poglejmo
vse te neproduktivne družbene stroške, ki jih v glavnem narekujejo
družbeni konflikti (vojska, vojne, zapori, sodišča, tožbe in drugo), pa
velikanske količine dela za proizvodnjo predmetov, ki ne povečujejo
proizvodne moči ljudstva, in lahko vidimo, koliko prostega časa bi ostajalo v pravično organizirani družbi za življenje v takšnem udobju, o
kakršnem ni moglo sanjati niti srednje plemstvo. Sedaj razumemo,
kako je bil Owen blizu resnici, da bi bilo za človeka in še za kaj več
čisto dovolj, če bi vsi člani družbe delali tri ure na dan.
Vidite, zato smo (tudi če predpostavljamo napredni vpliv manjšine)
prepričani, da bi imeli posamezniki vso možnost ustvarjati vse mogoče
napredne ideje, odkrivati vsa tista mehanska orodja, ki bi človeštvu
pomagala zadovoljiti potrebe; odkrivati in izpopolnjevati vsa tista zadovoljstva, ki prispevajo k človekovemu nadaljnjemu razvoju. Tako organizirana družba, da bi bili vsi njeni člani od otroštva deležni vzgoje,
kakršne so danes le redki srečneži, družba, ki bi bila sposobna omogočiti vse dobro in odpraviti sedanje ovire, ki bi bila zmožna dobro izenačiti z družbeno koristnim in slabo z družbeno škodljivim, in končno
družba, ki bi vsem dosedaj neaktivnim množicam omogočala poklicno,
znanstveno in umetniško ustvarjanje — takšna družba zagotavlja napredek. in to ne samo toliko, kot g a j e bilo dosedaj, temveč desetkrat, sto-

krat večjega. Zato sodimo, d a j e naš drugi pogoj nujen za enakost, d a j e
najbolj neposreden in obenem najbolj odločilen korak za uresničitev
tega ideala priznanje družbene menjalne vrednosti samo tistim predmetom, ki jili večina v skupini ali asociaciji sprejme za družbeno potrebne.
Iz vsega dosedaj povedanega spoznamo, da je uresničljiva in praktično utemeljena takšna delitev koristnih del. ki nobeni skupini ne daje
izključno privilegiranega dela, kot je denimo ukvarjanje z intelektualnim delom, upravljanje tovarne, delo v občini in podobno. Obstoj takšnega razreda ljudi je nedvomno povezan z neenakostjo, k i j e nezaželjena. Dvomi in pripombe se lahko pojavijo zaradi tega dvojega: 1. zaradi
mišljenja, da je obstoj takšnega razreda nujen za nadaljnji razvoj: 2. zaradi stališča mnogih, d a j e obstoječa delitev dela nujna.
Povedali smo že, da ni pravično in ne koristno, če se z družbenim
delom plačujejo predmeti, ki jih uporablja oziroma zahteva samo manjšina. Povedali pa smo tudi, da bo za proizvodnjo takih predmetov
dovolj prostega časa po delu, ki ga terja družba, in da bo razpoložljivi
prosti čas (ob večjem številu izobraženih ljudi in tistih, ki bodo prosti
čas posvetili družbenemu napredku) zagotavljal nadaljnji kulturni razvoj in razvoj civilizacije.
Pojdimo zdaj naprej. Pravimo, da so med deli, k i j i h določena skupina ljudi prizna za potrebna, tudi taka, ki so — kot jim pravimo — privilegirana. Na začetku bo vsaka občina potrebovala učitelja, zdravnika,
knjigovodjo, nekoliko pozneje pa tudi profesorja, znanstvenika, tehnika, najverjetneje tudi finančnega strokovnjaka itd. Postavlja se vprašanje. ali bi bilo za občino bolje, da bi učitelj ves svoj sedem- ali osemurni
delavnik, ki ga mora vsak član družbe posvetiti družbeno potrebnemu
delu, samo učil otroke in nič drugega, ali pa bi moral (vsakodnevno ali
občasno) izpolnjevati tudi druge obveznosti iz tako imenovanega umazanega dela, kot je na primer sekanje drv. ribanje in mazanje poda, kurjenje peči. čiščenje šolskega dvorišča, popravljanje šolskih pripomočkov
itd. Bi moral profesor — v občini, ki ji je potreben - v obveznih sedmih
ali osmih urah samo predavati ali pa bi moral delati tudi v delavnicah
skupaj s ključavničarji in mehaniki, čistiti univerzitetne prostore itd.?
Mislimo, da bi moral delati na ta zadnji način. Ker je po nastanku razreda inteligence popolnoma nezaželeno, da bi se aristokracija visokokvalificiranili opravil razvijala skupaj z demokracijo manj kvalificiranih del,
se vprašanje celo zoži na to. koliko je za družbo koristno stanje, v katerem se ljudje glede na svoja delovna opravila ne bi delili tako kot doslej.
Ljudje si sploh ne morejo predstavljati, d a j e Darvvin sam čistil hišo, ker
so pač obremenjeni z današnjimi pogledi. Ti ljudje pozabljajo, da s e j e
takšna osebnost, kot je Darwin, ki je v intelektualnem razvoju presegel
svoj čas za celo stoletje, lahko pojavil šele potem, ko so se v teku več
stoletij izoblikovale posebno ugodne, izjemne razmere. Trdijo (seveda
popolnoma neosnovano), da če Darwin in Wallace ne bi leta 1859 posta-

vila teze o naravni selekciji, človeštvo o njej ne bi nič vedelo še stoletja. Prepričani so. da pred tem ni bilo takih družbenih razmer, ki bi
omogočale razviti to tezo. Vrh vsega še mislijo, da največ prispevajo k
napredku posamezniki, ki s svojimi idejami za več stoletij ah kar za
tisočletje prehitijo svoj čas. Taka mnenja in pogledi so, milo rečeno, v
glavnem netočni.
Glede na vse to, kar smo rekli, je nujno potrebno naslednje: ugotoviti, da je razred, ki se ukvarja s privilegiranimi opravili, povsem odvečen, ali z drugimi besedami, da je za vse člane družbe nujno fizično
delo, da pa je ob tem vsak človek popolnoma svoboden pri izbiri poklicev, če dokaže, da jih je sposoben opravljati.
Uresničitev teh dveh pogojev enakosti in njuna zasidranost v življenju družbe omogoča tudi uresničitev četrtega pogoja, to je enakopravno izobraževanje, in to ne le možnost takšnega izobraževanja, temveč
resnično, dejansko enakopravno.
Ko odločno zanikamo, da je za najnaprednejša družbena gibanja
zaslužna manjšina (ki ima neprimerno večjo izobrazbo kot vsi drugi
člani družbe), pa nikakor ne mislimo, da je potrebno to manjšino podpirati z družbenimi sredstvi. Zato nam niso potrebne ne univerze in ne
akademije, ki se vzdržujejo z družbenimi sredstvi, če ne služijo brez
izjeme vsem članom družbe. Če bi posamezniki hoteli svoj prosti čas
uporabiti za nadaljnji razvoj svojih intelektualnih sposobnosti, s tem da
bi ustanavljali visoke šole, znanstvena društva, konservatorije in podobno, to lahko delajo, vendar na račun opravljenega dela v prostem času,
in te ustanove naj obiskujejo v času, ki ga bodo drugi člani družbe porabili za zabavo in razvedrilo. Družba, ki hoče ohraniti te pogoje enakosti,
za katere se je sama zavzela, ne sme za te ustanove potrošiti niti enega
samega beliča.
Ne želimo si izobraževanja, ki bi od otroških let naprej delilo ljudi na
tiste, ki upravljajo, in tiste, ki so upravljani, pri čemer so ti zadnji
določeni za težka dela, ki jim omogočajo prebijanje iz dneva v dan, prvi
za upravljanje družbe oziroma za tako imenovane žlahtnejše manifestacije človekovega duha. Zato sploh ne potrebujemo univerz, ki bi dajale
zdravnike, medtem ko je večini delavcev na tem področju usojeno, da
so čuvaji, bolničarji in medicinski pomočniki, ali advokate, medtem ko
so večina lahko samo pisarji, profesorje ob čuvajih kabinetov in tehnologe ob rudarjih.
Povejmo s Proudhonovimi besedami: če pomorska šola ni sama ladja
z enakopravnimi mornarji na njej, ki pridobivajo teoretsko znanje, potem ta vzgaja oficirje, ki so nad mornarji; če tehnična šola ni sama
tovarna, torej delavnica in šola, potem ta proizvaja poslovodje in direktorje in ne delavce, itd. Ne potrebujemo takih privilegiranih institucij,
ne potrebujemo ne univerze ne tehnične šole ali pomorske akademije,
ki bi bile namenjene samo manjšini. Potrebujemo bolnišnice, tovarne.

ke mične laboratorije, ladje, proizvodne delavnice s šolami za delavce,
ki bodo, pod pogojem, da bodo postale last vseh. z velikansko hitrostjo presegle raven današnjih univerz in akademij. Z odstranitvijo vsega
nepotrebnega balasta neuporabnih znanj, z odkrivanjem hitrejših oblik
izobraževanja (do teh pride, ko se pojavi, ko obstaja za to neodložljiva
potreba) bo šola dajala zdrave delavce, ki bodo enako sposobni tako za
nadaljnje umsko kot za nadaljnje fizično delo.
Koliko ur se bo moral učenec ukvarjati s proizvodnjo (ne da bi se z
njo igral, kot se dogaja na današnjih tehničnih šolah in gimnazijah) ifi
koliko ur s teoretičnimi predmeti, pa do kdaj bo to zadnje obvezno, bo
samostojno odločala vsaka občina ali okrožje; končna odločitev ne bo
naključna kot dosedaj, temveč bo temeljila na razumnih načelih.
Na koncu še nekaj besed o obveznem šolanju, kije bilo vedno predmet številnih razprav. Menimo, da je bil izvor vseh sporov v tem, ker so
imeli nasprotniki obvezne šole vedno v mislih le sodobno državo z vsemi
njenimi atributi. Vendar je jasno, da ni mogoče govoriti o obveznem
šolanju v današnji družbi z njeno današnjo državo, temveč mislimo na
prihodnjo družbo z ustanovami, ki bi opravljale koristne funkcije (ali
natančneje, ki bi lahko bile koristne), za katere je danes pooblaščena
država. Zato mislimo, da bo v prihodnji družbi (meje bo določala družba sama) šolanje obvezno in d a j e tudi potrebno, d a j e tako.
Glede na vse povedano bo treba za uresničitev tretjega ideala enakosti. to je treba priznati, nujno zapreti vse univerze, akademije in druge
višje šole in vsepovsod odpreti šole delavnice, ki bodo po obsegu zelo
hitro presegle sedanje univerze.
Različne socialistične smeri so se najtežje sporazumele o četrti točki
- politični enakosti. Izobraženi predstavniki socialistične ideje so bili
več desetletij prepričani, da svojih idealov in ciljev ne morejo uresničiti
drugače kot s pomočjo močne centralizirane države, torej močne oblasti. ki bi določala in uravnavala vse družbene odnose in se vmešavala
tudi v najmanjše stvari v človekovem življenju. Takšni pogledi so prišli
še posebej do izraza pri Francozih in Nemcih. Zato je razumljiv odpor
tako pri velikem delu množic kot pri zelo iskrenih socialistih do drugih
upravičenih ciljev komunizma.
Vendar je povsem jasno, da je vse to enostavno posledica nesporazuma. Z osvoboditvijo od vedno zastrašujoče ideje o vsemogočni oblasti se je začel komunizem zelo hitro širiti celo v Zahodni Evropi, in
sicer pod spremenjenim in omejenim imenom - kolektivizem.
Na drugi strani so si najboljši misleci tega stoletja prek literature
prizadevali določiti pogoje, pod katerimi bi bilo mogoče postaviti takšno ureditev, ki bi posamezniku zagotavljala največje svoboščine v
njegovem delovanju in razvoju in ga kar najmanj omejevala. Vse dokler
so se ti misleci ukvarjali samo s političnimi odnosi, niso mogli priti do
nikakršnih praktičnih rezultatov. Ko pa to vprašanje prenesemo na eko-

norasko področje, postane rešitev zelo enostavna. Najidealnejša oblika,
do katere so se dokopali zagovorniki ideje državnosti, je federativno-republikanska. v kateri je občina samostojna do te mere. da samostojno
rešuje čimvečje možno število zadev, torej kar najbolj samostojna tako
v odnosih do okrožja kot končno tudi do države. Takšna oblika ureditve obstaja v Združenih državah Amerike. V Evropi mislijo, d a j e treba
to obliko dopolniti s pravico, da o posameznih zakonih glasuje vse
ljudstvo, vsi državljani, tako kot glasujejo v nekaterih švicarskih kantonih in v vsej švicarski zvezi o spremembah zveznega zakona. Za nadaljnjo izboljšavo te oblike se šteje to, da o vseh zakonih glasuje vse ljudstvo. medtem ko ostaja vladi le pravica, da zakone razglaša.
Ne bi bilo na mestu, če bi naštevali vse pomanjkljivosti takšnih oblik,
njihove kršitve svobode in nezmožnost, da vsaj v večini primerov izrazijo voljo in želje večine. Ta kritika je bila že večkrat izrečena, zato je
dovolj, če rečemo, da izhajajo vsi njeni sklepi iz kritike dejanskih sedanjih pojavov in ne iz logičnih obravnav družbenih možnosti. Dovolj je,
če povemo, d a j e ta analiza pripeljala do naslednjih stališč; poleg vseh
lastnosti oblasti, ki izhajajo iz ekonomske neenakosti, vodijo tudi omenjene oblike k naslednjemu:
da centralna oblast v okrožju, federalni enoti in zvezi ni izraz
volje večine prebivalstva;
- da centralna oblast vedno bolj posega v pravice federalnih enot,
okrožij in občine;
- da lahko kakšni ambiciozni posamezniki vsaj začasno vzamejo v
svoje roke večjo oblast in paralizirajo potrebne ukrepe, kijih hoče uvesti večina;
- da istočasno z graditvijo državnega aparata, ki ga je mogoče
obvladati le z dolgotrajno prakso, nastaja razred, ki se specializira za
upravljanje države in pri tem s pridobljenim znanjem in prevarami skrbi
za lastne koristi:
- ker ni mogoče niti okvirno razmejiti zakonov od dekretov, se
večji del oblasti prenaša na centralne organe okrožij ali federalnih enot,
saj pač ni mogoče vsak dan pošiljati ljudi na volišča.
Ta kritika je Proudhona pripeljala do tega, da je zavračal vsako
oblast in se opredelil za brezvladje (anarhijo).
Da bi rešili problem obeh omenjenih pogledov, ne da bi se spuščali
v obširnejšo obravnavo, si oglejmo izvor ideje državnosti.
Skupno za vsako oblast je, da člani občine, okrožja, federalne enote
in države izgubijo del svojih pravic odločati o zadevah, ki se jih tičejo,
in te pravice prepuščajo njej, manjšini. Pri tem je povsem opredeljeno,
katere zadeve so v pristojnosti lokalnih oblasti. Naslednja enako
pomembna značilnost oblasti je. da se tej manjšini ne prepušča le reševanje posameznih zadev, temveč vsega tistega, kar se je pojavilo, ali se
lahko bo pri upravljanju skupnih zadev, omejen je le obseg odločanja

oblasti o tem. Enako pomembna značilnost vsake oblasti je še ta. da se
tej privilegirani skupini ljudi (ali celo skupinici, ki jo izvoli ta privilegirana skupina ali vse ljudstvo v državi, okrožju ali občini) prepušča izvrševanje odredb katerekoli občinske ali kake druge izvoljene oblasti.
Zaradi tega je narejena cela lestvica izvršnih organov, ki so se dolžni
podrejati ukazom izvršne oblasti, ali pa občinske, okrožne ali državne.
Pod pretvezo praktičnosti je občinska izvršna oblast podrejena okrožni,
ta pa državni. Takšna je v splošnih obrisih vsebina vsake oblasti. Razlike
so samo v naslednjem: ponekod so delovna pooblastila občine širša,
medtem ko je drugod več skupnih zadev prenesenih na okrožne in centralne oblasti: ponekod je ta oblast v celoti ali le deloma rezultat volitev, medtem ko se drugod sama postavi nad narod. itd.
Problemi, ki jih prinaša takšna ureditev, so preveč znani, da bi se
zaustavljali pri njih. V tem primeru tudi ni pomembno, če so ti veliki ali
majhni, temveč je pomembneje, da jih vključuje že ideja institucije,
njeno bistvo, in jih zato ni mogoče odpraviti z nobenim od takšnih
ukrepov, kot so omejitve, nadzor in podobno, vse dotlej, dokler se ohranja bistvo takšne institucije.
V glavnem vemo. da si vsaka skupina ljudi, ki ji je zaupano reševanje
določenih med seboj strogo klasificiranih zadev, prizadeva razširiti njihov obseg in svojo oblast nad njimi. In bolj kot so ti ljudje pametni,
energični in aktivni, večje je njihovo prizadevanje za prilastitev zadev,
ki jim niso bile zaupane. Bolj ko so ti energični, delovni in vestni, težje
drugi ljudje spremljajo in nadzorujejo njihovo delovanje. Zaradi vsega
tega lahko nevesten, toda sposoben posameznik, ki je na oblasti, delovanje te skupine toliko laže usmeri v uresničevanje svojih osebnih ciljev.
Znano je. da je splošna načela najtežje prenesti v življenje. Bolj k o j e
kako načelo novo in manj ko se ve za njegovo konkretno uporabnost,
prej pride v praksi do kompromisov, ki lahko ohromijo njegovo vpeljavo. V sistemu izvoljenih posameznikov, ki morajo odločati za neko skupino ljudi, se od teh zahtevajo, pa če ti to hočejo ali ne. samo odločitve, ki so nasploh, ne pa tudi v vseh posameznostih skladne z načelom.
Kratko povedano, najtežje odločitve, za katere je treba dobiti različna
mišljenja, prepušča skupina posamezniku. Vsaka centralna oblast okrožja. federalne enote ali države je sestavljena le iz manjšega števila ljudi,
in večja ko je taka enota, tem manj so njeni izvoljeni predstavniki
poznani večini. Na ta način sploh ni zagotovljena izbira najzanesljivejših, najbolj poštenih ljudi.
Nazadnje, vsaka danes formirana oblast si podredi moči. ki potem
izvršujejo njene odločitve. Če bi večina enakopravnih državljanov sprejela vse odločitve oblasti kot koristne, ne bi bilo nikakršne potrebe po
prisili. Če bi se posamezniki ali manjše skupine včasih odvrnili od volje
večine, bi ostali osamljeni ali prisiljeni sami nositi posledice, in to brez
uporabe fizične sile. Fizična sila. ki j o uporablja vsaka oblast, je potre-

bna zato, ker ne more biti nobena oblast izraz volje večine. Kolikor bolj
oblast streže tej volji, toliko manj ji je potrebna fizična sila.
Ta razmišljanja nas znova vodijo k spoznanju o škodljivosti vsake
oblasti in le potrebi po anarhiji.
Toda predstavljajmo si deželo, ki ne pozna centralne oblasti, ki je
brez vlade, in poglejmo, v katerih družbenih dejavnostih bi bila v takem
primeru oblast potrebna.
Postavimo, da gre za skupine vaških občin, ki se ukvarjajo s poljedelstvom in ki torej dajejo žito, živino in podobno. Vzemimo, da se na
podlagi skupnega dogovora vseh prebivalcev te dežele sklene, da občine
niso lastniki, temveč uporabniki zemlje, na kateri živijo. Vzemimo tudi.
da imajo v neki občini parazita, ki se izogiba vsakega opravila in hoče
živeti brez dela. Tako ne dobi denarja, brez njega pa ne more živeti. V
prihodnji družbi tak človek ne bi dobil denarja ah potrdila, d a j e vsak
dan opravil svoj del potrebnega dela. in v tej družbi ne bi mogel živeti.
Vzemimo še naprej, da začne krasti in podobno. Pripeljejo ga na policijo itd. V prihodnji družbi bi o njem odločilo občinsko sodišče - neposredno ali prek izvoljenih predstavnikov.
Na kratko, jasno je, da bo lahko občina o vseh svojih notranjih zadevah odločala sama, ne da bi zato potrebovala oblast.
Vzemimo, da neka občina jemlje drugi zemljo, pase svojo živino na
njenih pašnikih, orje njeno zemljo in podobno. Iz tega nastene zadeva,
ki jo rešujejo državna sodišča. Kako bi bilo brez teh sodišč. Prvič, nobena poljedelska občina ne more živeti sama. Vsaka mora stopiti v zvezo
poljedelski)] občin, ki pa je tudi sama članica zveze obrtnih in tovarniških občin in podobno. Zadeva je jasna. Oškodovana občina se bo pritožila svoji zvezi poljedelskih občin. Kako bo to potekalo, kako lahko
zveza reši sporni primer — za to obstaja na desetine načinov, od katerih
je vsak stokrat boljši od sedanjih. Občina lahko na primer na kraj prekrška pokliče predstavnike iz celotne zveze. Če vzamemo, da vsako
občino družbene zadeve zanimajo v tolikšni meri, da jih želi čimprej
rešiti, bo poslala tja svoje predstavnike že v kakih desetih dneh. da bi
lahko tam sprejeli svojo odločitev. Razumljivo je, da nima smisla, da bi
sedaj povedali, kako s e j e najprimerneje odločiti. Pomembno je samo,
da vemo, ali je ta način boljši in hitrejši od sedanjega.
Vsako odločitev je treba uresničiti. In kdo j o bo uresničil, če ni šefa
policije in njegovih pomočnikov in za njimi vojaške sile? Vzemimo, da
bi obstajala kaka nerazumna občina, ki bi se uprla odločitvi zveze, v
katero je stopila prostovoljno zaradi vzajemne izmenjave storitev. Zveza
bi proti njej vedno imela dovolj močno orožje: lahko bi j o izključila in
istočasno obvestila druge o razlogih. Če bi bila taka odločitev napačna,
bi občino sprejeli v kako drugo zvezo. Isto velja tudi za spore med zvezami poljedelcev in zvezami mizarjev, rudarjev, železarjev itd. Zveze
poljedelcev, tako kot velja to za občine, ne morejo ostati same in mora-

jo zato stopiti v zvezo z drugimi zvezami, na primer z obrtnimi, tako
kot morajo to narediti tudi vsi obrtniki posamezne stroke.
Z eno besedo, ne vidimo razloga za sodno funkcijo države v taki ureditvi, tudi tedaj ne, če bi bila ta potrebna . . .

Peter Kropotkin (1842 - 1921)

5.2. Zapori in njihov moralni vpliv na
zapornike (1877)

Za ekonomskim vprašanjem in problemom države je med najpomembnejšimi problemi prav gotovo nadzor nad protidružbenimi dejanji.
Pravičnost je vedno spadala med glavne vire kodificiranja pravic in privilegijev. s čimer je to načelo našlo svoj čvrsti izraz v zapovedanih pravicah. Postavlja pa se vprašanje, kaj storiti s tistimi, ki se spuščajo v protidružbena dejanja, in v tem vidimo velik problem, s katerim se soočata
vsaka vlada in država.
Čas je. da se vprašamo, če sta obsodba na smrt ali zaporna kazen pravični. Ali kazen dosega oba smotra, zaradi katerih je bila izrečena: to je
preprečitev ponovitve protidružbenega dejanja in (kar se nanaša na
zaporno kazen) da se prestopnik popravi?
Gre za zelo pomembno vprašanje. Od odgovora nanj niso odvisne le
sreča tisočev zapornikov ali usode ubogih žena in otrok, ki jim soprogi
in očetje izza zidov jetnišnice sploh ne morejo nuditi nobene pomoči,
temveč tudi sreča človeštva. Vsako krivico, ki doleti posameznika, izkusi konec koncev vse človeštvo na svoji koži.
Potem ko sem imel sam priložnost spoznati dva zapora v Franciji in
več zaporov v Rusiji, so me različne življenjske okoliščine pripeljale k
študiju kaznovalne politike. Mislim, da je moja dolžnost, da javno
povem, kaj so zapori - da razgrnem opazovanja in poglede, do katerih
sem se dokopal.

Zapor k o t šola z l o č i n a
Potem ko je bil človek enkrat v zaporu, se bo še vrnil vanj. To dejstvo je neizbežno in statistika ga potrjuje. Letna poročila francoskih
sodnih organov pokažejo, da se je tretjina ljudi, ki so jim sodile porote,
in dve petini tistih / manjšimi prekrški že prej vzgajali v zaporih. Skoraj
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polovica obsojenih za umor in tri četrtine obsojenih za tatvine so
ponavljalci. Tisti, ki so prestajali kazen v osrednjih zaporih, teh dozdevno vzornih poboljševalnih ustanovah, so se povprečno dvanajst mesecev po izpustitvi znova znašli v njih.
Naslednji značilni podatek govori o tem, da je prestopek, zaradi
katerega pride kdo drugič v zapor, mnogo težji. Če je šlo prej za majhno
tatvino, gre drugič že za drzen vlom, če je bil prej kdo obsojen za nasilno dejanje, bo drugič na vrsti umor. Vsi, ki se ukvarjajo s kriminologijo,
bodo potrdili te ugotovitve. Povratniki postajajo velik problem v Evropi. Vemo, kako je Francija rešila ta problem - z namenoma izzvano
vročico na dolgi poti do zapora, v katerem se potem zapornikovo življenje le še konča.

Nesmiselnost zaporov
Ne glede na vse dosedanje reforme in ne glede na eksperimentiranje z
različnimi zaporniškimi sistemi, ostajajo zapori enaki. Na eni strani število kršitev zakonov ne narašča, ne glede na katerokoli uporabljeno politiko-. v Rusiji so odpravili bičanje, v Italiji pa smrtno kazen, vendar je
število umorov ostalo enako. Navkljub večji ali manjši krutosti sodnikov
in spremembam jezuitskega kazenskega sistema, ostaja število dejanj, ki
se označujejo za zločinska, nespremenjeno. K spremembam prispevajo
kvečjemu drugi vzroki, ki jih bom v nadaljevanju omenil. Na drugi strani se ne glede na spremembe v zaporniškem režimu ne zmanjšuje število
povratnikov. Zapori - to je neizbežno - ubijajo v ljudeh tiste njihove
najboljše lastnosti, ki jih usposabljajo za življenje v skupnosti. Zapori
naredijo iz človeka to, da se bo vanje neizbežno vrnil in tam končal
svojo življenjsko pot pod kamnito grobnico, na kateri piše: ..Kazenski
poboljševalni dom". Samo en odgovor imamo na vprašanje, kaj je treba
narediti za izboljšanje kazenskega sistema. Ničesar. Zaporov se ne da
izboljšati. Če zanemarimo nekaj manj pomembnih popravkov, ni mogoče narediti ničesar drugega, kot da jih odpravimo.
Lahko bi predlagal, da bi postavili za upravnika vseh zaporov Pestalozzija. Mislim na velikega švicarskega pedagoga, ki se je ukvarjal z zapuščenimi otroki in je iz njih naredil dobre državljane. Lahko bi tudi predlagal, da bi namesto paznikov, bivših vojakov in bivših policajev, postavili šestdeset Pestalozzijev. Toda, takoj boste vprašali: „Kje jih lahko
dobimo?" Vprašanje je na mestu. Veliki švicarski učitelj bi prav gotovo
zavrnil ponudbo za paznika, ker zapori človeku načeloma jemljejo svobodo. Tako dolgo, dokler se bo ljudem jemalo svobodo, ti ne morejo
biti boljši. Dotlej bomo proizvajali zločince, in to bom sedaj poskušal
dokazati.

Z l o č i n e c v zaporu in zunaj njega
Začnimo s tem, da gleda vsak zapornik na svojo kazen kot na krivico. To je že samo po sebi obsodba celotnega kazenskega sistema. Pogovarjajte se s kakim zapornikom ali s kakim večjim sleparjem. Rekel bo:
„Mi mali goljufi smo tukaj, toda veliki so na svobodi in uživajo družbeni
ugled." Kaj lahko odgovorite na to, ko veste, da obstajajo velike finančne družbe, ki so ustanovljene posebej v ta namen, da iztisnejo zadnji
penij iz revežev, medtem ko se njihovi ustanovitelji še pravočasno umaknejo, da bi v miru uživali svoj veliki ulov. Vsi dobro poznamo te velike
družbe, ki manipulirajo z vrednostnimi papirji, njihova lažna sporočila
in sposobnost za vsakršno sleparijo. Kaj drugega lahko odgovorimo
zaporniku kot to, da ima prav?
/Mi pa vam bo nekdo, kije oropal kako ročno blagajno, dejal: E n o stavno nisem bil dovolj prebrisan, samo za to gre." In kaj mu lahko
odgovorite, ko veste, kako se pomembni ljudje za svoje največje rope
izognejo obsodbi z „ni kriv"? Kolikokrat smo lahko slišali zapornike:
„Sem so nas spravili veliki tatovi, mi smo majhne ribe." Kdo lahko
temu ugovarja, ko ve za neverjetne sleparije v svetu velikih financ in
trgovine in ko ve, da je slast po bogastvu, doseženim z vsakršnimi možnimi sredstvi, eno glavnih obeležij buržoazne družbe. Ko vidi vso to
neznansko množico sumljivih transakcij, ki se delijo na poštene (po
buržoaznih merilih) in kriminalne, se samo še znova prepriča, da so
zapori za manj spretne in ne za prave kriminalce . . .
Z a p o r n i š k o delo
Vsakdo pozna negativni vpliv lenobe. Delo človeka sprošča. Toda
med delom in delom je razlika. Imamo delo, ki ga opravlja svobodni
posameznik in ki mu daje občutek, d a j e del velike celote. Imamo pa
tudi suženjsko delo, ki človeka ponižuje. Kazensko delo ni rezultat svobodne izbire, temveč se opravlja pod pritiskom straha in hude kazni.
Delo, ki ni samo po sebi privlačno in ne vključuje nobene od duhovnih
zmožnosti delavca, je plačano zelo slabo in se nanj gleda kot na kazen.
Ko dobivajo moji anarhistični prijatelji v zaporu Clairvaux za svoje
delo dvanajst centov na uro, od katerih si jili država vzame še štiri,
zlahka razumemo nejevoljo, s katero opravljajo delo, na katerega so bili
obsojeni. Ko prejme zapornik na koncu tedna šestintrideset centov,
lahko upravičeno reče: „Tatovi so tisti, ki nas imajo tu zaprte, ne pa
mi."

Posledice pretrganih družbenih stikov
Kakšne misli se rojevajo zaporniku, ko dela za skupno dobro in je
osiromašen za vsakršen stik z zunanjim življenjem? Načrtovalci zaporov
so metode krutosti izpopolnili do te meje, da so kar najbolj prekinili
stik zapornika z družbo. V Angliji lahko žena in otroci obiščejo zapornika samo enkrat na vsake tri mesece, pisma, kijih zaporniki lahko pišejo, so tako prikrojena, da so nerazumljiva. Nekateri ..človekoljubi" so
šli proti človekovi naravi celo z zahtevo, da zaporniki ne bi smeli sploh
ničesar pisati, izjema naj bi bil le njihov podpis na uradnih papirjih.
Najboljši vpliv, ki bi ga zapornik lahko doživel, edini žarek svetlobe in
dobrega v njegovem življenju, to so stiki s sorodniki, so sistematično
onemogočeni.
V tem temačnem življenju, ki teče mimo strasti in emocij zapornika,
hitro odmirajo vsa zapornikova žlahtna občutja. Kvalificirani delavci, ki
so imeli radi svoj poklic, izgubijo voljo do svojega dela. Polagoma se
izgublja telesna energija. Sposobnost miselne koncentracije izginja,
miselne sposobnosti postanejo počasnejše in tudi manj odločne. Tudi
globino izgubljajo. Zdi se mi, d a j e izgubljanje živčne energije pri zapornikih v prvi vrsti povezano s pomanjkanjem mnoštva vtisov. V običajnem življenju naša čutila vsakodnevno sprejmejo na tisoče šumov in
barv, tisoče majhnih dejstev vstopi v našo zavest in na ta način spodbuja
aktivnost možganov. Nič takega se ne dogaja z zapornikovimi čutih.
Njihovi vtisi so revni in enolični.

Teorija o vlogi volje
Za demoralizacijo v zaporih je še en pomemben vzrok. Vse prekrške
nad sprejetimi moralnimi standardi je mogoče pripisati pomanjkanju
močne volje. Večina zapornikov so ljudje, ki niso imeli zadosti volje, da
bi se uprli skušnjavam okoli sebe ali da bi nadzorovali strasti v trenutku,
ko so jih zavedle na stranpot. Tako v zaporih kot v samostanih je vse
usmerjeno v uničevanje človekove volje. Sploh ni mogoče izbirati med
dvema možnostima. Le redke so priložnosti, ko lahko človek uporabi
svojo voljo. Vse njegovo življenje je že vnaprej regulirano in določeno.
Plava lahko le s tokom in da se pokorava v strahu pred ostro kaznijo.
V takih razmerah izgine vsa volja, ki jo je človek imel, preden je
prišel v zapor. In kje bo zbral moč, da se bo lahko uprl skušnjavam, ki
se bodo pojavile, ko se bo znašel zunaj zaporniških zidov? Ali bo imel
dovolj moči, da se bo uprl prvemu navalu strasti, če je bil prej nekaj let
izpostavljen prizadevanjem, da se uniči njegova notranja moč, da postane ubogljivo orodje v rokah nadzornikov? To dejstvo je po mojem pre-

pričanju najhujša obsodba celotnega kazenskega sistema, temelječega na
odvzemu svobode posameznika.
Lahko je prepoznati vzroke zatiranja volje posameznika, kije bistvena značilnost vseh zaporov. Vzroki so v želji, da bi največje možno število zapornikov nadzorovalo najmanjše možno število paznikov. Ideal
zaporniških uradnikov je tisoče avtomatičnih bitij, ki bi jih paznik s pritiskom na gumb prebujal, poslal na delo, na kosilo ali spat. Proračun bi
na ta način nekaj privarčeval, nikogar pa ne bi presenetilo, da bi ljudje,
ko bi prišli iz zapora spremenjeni v mehanična bitja, sploh ne ustrezali
tistemu, kar družba od njih pričakuje. Takoj ko je zapornik na svobodi,
ga tam že čakajo bivši tovariši. Ti ga sprejmejo kot svojega brata in znova ga potegne tok, ki ga je že enkrat pripeljal v zapor. Preventivna društva ne morejo pri tem narediti čisto nič. Tisto, kar lahko naredijo, je
to, da se postavijo po robu negativnim lastnostim, ki so jih sedaj svobodni ljudje prinesli iz zaporov.
In kakšna je razlika med sprejemom, ki ga osvobojenemu zaporniku
priredijo njegovi stari tovariši, in sprejemom, ki ga organizira filantropsko društvo! Kdo od teh zadnjih bo bivšega zapornika povabil na dom
in mu s preprostimi besedami rekel: „Tu imaš sobo in delo, sedi za mizo
in počuti se kot da si doma." Človek po prestani kazni samo išče odprto roko, ki mu bo ponudila iskreno prijateljstvo. Toda družba, ki je
uporabila vsa sredstva, da bi iz njega naredila sovražnika družbe in ga
zaznamovala z vsem slabim, kar prinaša zapor, ga zavrne. Obsojen je na
to, da postane povratnik.

Posledice, k i j i h p o v z r o č a t a zaporniško o b l a č i l o in disciplina
Vsakdo ve. kako pomembno je dostojno oblačenje. Celo žival postane sram, če je videti smešna pred svojimi sovrstniki. Če kdo pomaže
mačko s črno in rumeno barvo, se ta ne bo upala družiti z drugimi mačkami. Ljudje pa dajejo sramotna oblačila tistim, kijih, vsaj tako izjavljajo. hočejo spremeniti.
Ves čas. ki ga preživi v zaporu, je zapornik izpostavljen ravnanju, ki
zaničuje njegove občutke. Zapornik ni kot človeško bitje deležen nikakršnega spoštovanja. Je le stvar, številka in je tudi obravnavan v skladu
s tem. Če podleže eni najbolj človeških potreb, to je, da se pogovarja s
svojim tovarišem, postane kriv kršitve discipline. Preden je šel v zapor,
morda ni lagal ali varal, toda v zaporu se bo naučil oboje, postal bo
popolnoma druga osebnost.
Gorje tistim, ki se vsemu temu ne podredijo. Če je bila preiskava
ponižujoča, če je bila hrana zanič, če je bil nezadovoljen s slabim tobakom, če je delil kruh s svojim sosedom, če sploh še ima toliko dostojanstva v sebi, da ga žalitve razdražijo, če je toliko pošten, da se upira

nizkotnim intrigam, potem bo zapor zanj pekel. Še več dela mu bo
naloženega, vse dokler ne bo gnil v samici. Najmanjša kršitev discipline
mu bo prinesla najstrožjo kazen. In vsaka kazen bo le uvod k novi.
Kazni ga bodo pripeljale do blaznosti. Lahko bo srečen, če bo zapor
zapustil kako drugače kot pa v krsti.

Jetniški pazniki
Lahko je v časopisih zapisati, d a j e treba paznike skrbno izbirati in
da je treba za upravnike jetnišnic izbirati dobre ljudi. Nič ni lažjega, kot
zidati administrativne utopije. Toda ljudje ostanejo ljudje - to velja
tako za paznike kot zapornike. In če pazniki večino svojega življenja
igrajo te nečloveške vloge, postanejo živčni. Nikjer drugje, samo še
samostani so izjema, ni tako številnih drobnih intrig. Nikjer drugje
škandali in obrekovanja niso tako na dnevnem redu kot ravno med
pazniki.
Nobenemu posamezniku ne morete dati oblasti, ne da bi ga skvarili.
Prejeto oblast bo zlorabil. Svojo oblast bo toliko bolj zlorabil, ne da bi
imel pri tem slabo vest, kolikor bolj je omejeno področje njegove pristojnosti. Ker je zaporniško osebje prisiljeno živeti med samimi svojimi
sovražniki, od njih ne kaže pričakovati vzorne prijaznosti. Na eni strani
imamo tabor zapornikov in na drugi tabor zaporniškega osebja. Institucija je iz njih naredila tisto, kar so - sitni in zli preganjalci. Dajte Pestalozzija na njihovo mesto in kmalu bo postal tipičen zaporniški paznik.
Mržnja proti družbi si hitro poišče pot v srca zapornikov. Privadijo
se sovražiti tiste, ki jih zatirajo. Zapornik deli svet na dva dela: na svet,
v katerem so on in njegovi tovariši, in na zunanji svet, ki ga predstavljajo zaporniško osebje in njihovi predstojniki. Zaporniki so proti vsem,
ki ne nosijo jetniškega oblačila. Vsi ti so njihovi sovražniki in karkoli
zaporniki naredijo proti njim, je prav.
Takoj ko je na prostosti, zapornik uporabi te nove izkušnje tudi tu.
Preden je šel v zapor, je prestopek naredil, ne da bi mislil. Sedaj je v
njem zasajeno spoznanje, ki ga lahko povzamemo z Zolajevimi besedami: „Kakšni podleži so pošteni ljudje."
Če upoštevamo vse najrazličnejše vplive zaporov na zapornike, se
bomo prepričali, da ti človeka vedno manj pripravljajo za življenje v
družbi. Na drugi strani nobeden od teh vplivov ne prispeva k moralnim
m intelektualnim zmožnostim zapornika ali k večjemu razumevanju
življenja. Zapor zapornika ne izboljša. Še več, videli smo, da ga ne odvrne od zločinske dejavnosti. Zapor potemtakem ne izpolni nobenega od
ciljev, zaradi katerih obstaja.

Kako naj bi obravnavali kršilce?
Za to si moramo postaviti tole vprašanje: ..Kaj narediti s tistimi, ki
kršijo zakone?" Tu ne mislim na napisane zakone, ki so pač tragična
dediščina tragične preteklosti, temveč na moralna načela, ki jih nosi
vsakdo med nami v svojem srcu.
Včasih je medicina proizvajala zdravila, do katerih se je polagoma
dokopala z eksperimenti. Danes se na probleme v medicini gleda drugače. Namesto za zdravljanje se medicina danes zavzema za preprečevanje
bolezni. Higiena je najboljša od vseh medicin.
Na nas je, da sedaj storimo isto z velikim družbenim pojavom, ki ga
še vedno imenujemo ..zločin", ki pa ga bodo naši otroci imenovali
..družbena bolezen". Najboljše zdravilo bo, ko bomo bolezen preprečili.
Do tega sklepa je prišlo že veliko sodobnih mislecev, ki se ukvarjajo s
problemom ..zločina". V delih teh inovatorjev bomo našli vse nujno
potrebne elemente za nov pogled na tiste, ki jih je do sedaj družba strahopetno kaznovala z usmrtitvijo, obešenjem ali zaporno kaznijo.

Vzroki z l o č i n a
Tri večje skupine vzrokov so za protidružbena dejanja, kijih označuje beseda zločin. To so družbeni, fiziološki in fizični vzroki. Najprej
bom obravnaval zadnje. Ti so najmanj znani, čeprav so njihovi vplivi
očitni.

F i z i č n i vzroki
Če kak naš prijatelj odpošlje pismo, na katerega je pozabil napisati
naslov, rečemo, da je to nesrečno naključje, ki ga ni mogoče vnaprej
predvideti. Za taka naključja oziroma nepričakovane dogodke v človeških družbah veljajo enake zakonitosti kot za predvidljive dogodke.
Število pisem brez naslova je iz leta v leto v skladu z regularnostjo, kije
osupljiva. Število se sicer iz leta v leto rahlo spreminja, toda nič več kot
to. V tem primeru imamo opravka s spremenljivostjo takega dejavnika,
kot je raztresenost. Ta dejavnik je podrejen zakonom, ki so enako
eksaktni kot tisti, ki določajo gibanje planetov.
Isto velja za število umorov, zagrešenih iz leta v leto. Če imamo pri
roki statistične podatke iz prejšnjih let, bo vsakdo zlahka napovedal, in
to s presenetljivo natančnostjo, približno število umorov v tekočem
letu za vsako posamezno državo v Evropi.
Vpliv fizičnih vzrokov na našo aktivnost niti zdaleč še ni sistematično proučen. Vendar je znano, da nasilna dejanja prevladujejo poleti,

prekrški zoper lastnino pa pozimi. Če opazujemo krivulji, ki ju je narisal profesor Enrico Ferri, če torej primerjamo krivuljo, ki označuje
nasilna dejanja, s krivuljo temperature, bomo hitro opazili podobnost
med njima in to, kako človek mehanično reagira. Človek, ki se ponaša,
da razpolaga s svobodno voljo, je odvisen od temperature, vetrov in
dežja tako kot katerikoli drugi organizem. Kdo lahko sploh dvomi o teh
vplivih? Kadar imajo kmetje lepo vreme in obilno žetev, je prav gotovo
manj verjetno, da bodo svoje majhne prepire poravnavali z noži. Če pa
sta tako vreme kot žetev slaba, postanejo zlovoljni in njihovi prepiri
dobijo nasilnejšo obliko.
Fiziološki vzroki
Fiziološki vzroki, pri čemer mislimo na možganski ustroj, na prebavne organe in na živčni sistem, spadajo prav gotovo med pomembnejše
vzroke, kot so fizični. Vpliv, ki ga imajo podedovane lastnosti in fizikalne dejavnosti na nas, je predmet mnogih raziskav, kar daje zanesljivo
sliko o njegovem pomenu.
S trditvijo Cesara Lombrosa, da ima večina zapornikov poškodbo na
možganskem ustroju, se lahko strinjamo pod pogojem, da primerjamo
možgane tistih, ki so umrli v zaporu, z možgani tistih, ki so umrli zunaj
njih v težkih življenjskih razmerah. Z Lombrosovim dokazovanjem, da
so najbolj brutalni morilci ljudje z resno duševno okvaro, se strinjamo,
ker so opazovanja to domnevo potrdila. Toda Lombrosovim trditvam,
da ima družba pravico sprejeti določene ukrepe proti tem ljudem,
nismo več pripravljeni slediti. Strinjamo se, da so mnogi, ki zagrešijo
zločinska dejanja, skorajda popolni slaboumneži. Toda vsi slaboumni
ne postanejo morilci.
V mnogih družin ali, tako v palačah kot v zavodih za duševno bolne,
je bilo mogoče med slaboumnimi osebami najti tisto, kar Lombroso
imenuje ,,zločinsko duševno bolezen". Edina razlika med temi in tistimi, ki so odšli pod vislice, je v okolju, v katerem so živeli. Možganske
bolezni lahko zagotovo spodbudijo nagnjenje k zločinu, vendar to ni
neizbežno. Vse je odvisno od okoliščin, v katerih se duševno bolan
posameznik nahaja.
Na podlagi doslej zbranih podatkov vsak pameten človek ve, da je
večina tistih, ki so obravnavani kot zločinci, ljudje s kako boleznijo, ki
jo je treba zdraviti na najboljši možni način, ne pa da jih pošljemo v
zapor, kjer se jim bolezen le še poslabša.
Če vsakdo od nas resno razmisli o sebi. bo spoznal, da se od časa do
časa v njegovih možganih iznenada pojavijo še nerazvite misli, ki bi
lahko pripeljale do hudih dejanj. Take misli navadno odpravimo, toda
če bi te naletele na ugodne okoliščine, ali če egoistične in brutalne misli
ne bi naletele na odpor takih naših čustev, kot so ljubezen, usmiljenje

in bratstvo, bi se končale s hudodelstvom. Na kratko, fiziološki vzroki
igrajo pomembno vlogo, da pripeljejo človeka v zapor, vendar niso vedno odločilni. Obolenje duha, možganskega in hrbteničnega sistema itd.
je mogoče najti v zametku pri vsakem izmed nas. Velika večina med
nami ima to ali ono od omenjenih bolezni. Vendar te človeka ne peljejo v protidružbeno dejanje, dokler jih zunanje okoliščine ne prisilijo k
temu.

Družbeni vzroki
Če imajo fizični vzroki tako močan vpliv na naše delovanje, če je
človekova fiziologija tako pogosto vzrok za naša protidružbena dejanja,
koliko močnejši so šele družbeni vzroki. Najnaprednejši in najbolj razgledani ljudje našega časa izjavljajo, d a j e vsa družba odgovorna za vsako
povzročeno protidružbeno dejanje. Del zaslug za slavo naših herojev in
genijev pripada nam vsem, v enaki meri pa smo zaslužni tudi za dejanja
naših morilcev. Mi smo jih naredili, da so eno ali drugo. Leto za letom
tisoči otrok odraščajo sredi moralne in materialne onesnaženosti velikih mest. sredi demoraliziranih ljudi, ki živijo od danes do jutri. Ti
otroci ne vedo za pravi dom. Njihov dom je danes še pomilovanja vredno bivališče, jutri pa so že na ulici. Odraščajo brez dostojnega prostora, v katerem bi lahko sproščali svoje mlade energije. Ko vidimo, v
kakšnih pogojih odraščajo otroci v velikih mestih, smo lahko le presenečeni, da postanejo tako redki med njimi razbojniki in morilci. Tisto, kar
me čudi. so globoko izražena občutja med temi ljudmi in pristno prijateljstvo, ki je značilno za še tako slabe soseščine. Brez tega bi bilo število tistih, ki so družbi napovedali vojno stanje, še neprimerno večje.
Brez teh prijateljskih čustev in odpora do nasilja, ne bi ostal cel niti en
sam kamen na razkošnih palačah.
Druga stran medalje pokaže otroku, ki odrašča na ulici, še nekaj drugega: razkošje, ki meji na neumnost in nesmisel, elegantne trgovine,
slikovito razkazovanje bogastva, kult čaščenja denarja, ki dviga poželenje po bogastvu in privrženost življenju na račun drugih. Geslo se glasi:
„Postani bogat. Pohodi vse, kar ti stoji na tej poti, uporabi vsa sredstva,
razen tistih, ki te lahko pripeljejo v zapor." Fizično delo je prezirano do
te mere, da se vladajoči razredi raje poskušajo v gimnastiki, kot pa da bi
prijeli za lopato ali žago. Žuljava roka je znak manjvrednosti, medtem
ko je svilena obleka znak večvrednosti.
Družba vsakodnevno onemogoča, da bi ljudje živeli od poštenega
dela, in jim zbuja protidružbena poželenja. Če so njihovi zločini kronani s finančnim uspehom, jih bo družba slavila, če pa niso ,.uspeli", jih
čaka zapor. Vse potrebe po zaporih, eksekutorjih in sodnikih bodo izginile, ko bo družbena revolucija popolnoma spremenila razmerja med

kapitalom in delom, ko bo odpravila lenuhe, ko se bo lahko vsak otrok
učil delati s svojimi rokami in ko se bo lahko normalno duhovno razvijal.
Človek je tisto, kar ga naredi okolje, v katerem odrašča in živi. Če se
je že v mladosti navadil delati, če je bil obravnavan kot član celotne
družbe, če je spoznal, da ne more nikogar prizadeti, ne da bi na koncu
tudi sam čutil posledice, potem bo le malo primerov, da bi kdo kršil
moralne zakone.
Dve tretjini kriminalnih dejanj je danes uperjenih proti lastnini. Ta
bodo izginila z odpravo privatne lastnine. Kar pa zadeva nasilje proti
ljudem, se to že zmanjšuje v sorazmerju z rastjo družbene zavesti;
popolnoma bo izginilo, ko se bomo spopadli z njegovimi vzroki in ne
posledicami.

K a k o je treba zdraviti kršilce
Vse do sedaj so kazenske institucije, kijih pravniki tako radi obožujejo, predstavljale kompromis med biblično idejo maščevanja, srednjeveškim verovanjem v hudiča, sodobno pravniško idejo ustrahovanja in
idejo, da kazen odvrača od zločina.
Ne mislim, da bi bilo treba namesto zaporov graditi bolnišnice za
duševno prizadete. Daleč sem od tega, da bi mislil na kaj tako odvratnega. Takšna bolnišnica je vedno zapor. Tuja mi je tudi zamisel, ki jo od
časa do časa navržejo posamezni filantropi, da naj zapori ostanejo, da
pa jih je treba zaupati zdravnikom in učiteljem: Tisto, česar zaporniki
niso našli v današnji družbi, je roka, ki bi jim ponudila preprosto in
prijateljsko pomoč, ki bi jim od otroštva naprej pomagala razvijati višje
duhovne zmožnosti, katerih naravni razvoj so zavrle bodisi organske
okvare bodisi njim nenaklonjene družbene razmere, v katere je družba
potisnila milijone ljudi. Te najvišje duhovne in čustvene zmožnosti pa
se ne morejo razvijati pri tistem, ki je bil oropan svobode in se ni imel
nikoli možnosti sam odločati. Zapor, ki bi ga vodil zdravnik, bi bil mnogo slabša rešitev kot sedanji zapori. Bratstvo med ljudmi in svoboda
lahko edina pomagata pri zdravljenju tistih bolezni človeškega organizma, ki vodijo k tako imenovanemu zločinu.
Seveda bomo v vsaki družbi, ne glede na to, kako dobro je organizirana, našli ljudi, ki se hitro prepustijo strastem in ki utegnejo od časa do
časa povzročiti protidružbena dejanja. Toda tisto, kar je treba narediti,
da bi to preprečili, je. da njihove strasti napotimo v zdravo smer.
Danes živimo preveč osamljeno. Zasebna lastnina nas je pripeljala v
egoistični individualizem na škodo vzajemnih odnosov. Komaj da
poznamo drug drugega, naši medsebojni stiki so sila redki. Toda v zgodovini lahko zasledimo primere skupnostnega življenja, kjer so bili

ljudje mnogo bolj pristno povezani med seboj: ,.sestavljena družina" na
Kitajskem ali na primer vaške skupnosti. Ti ljudje so se resnično poznali
med seboj. Po sili razmer so pomagali drug drugemu tako materialno
kot moralno.
Družinsko življenje, temelječe na pristni skupnosti, je povsem izginilo. Na njegovo mesto bo prišla nova družina, temelječa na skupnosti
teženj. V taki družinski skupnosti bodo ljudje dolžni poznati drug drugega, pomagati drug drugemu in se zanašati drug na drugega, ko bodo
potrebovali moralno pomoč. Taka vzajemna podpora bo preprečila veliko število protidružbenih dejanj, ki smo jim priča danes.
Slišimo ugovor, da bomo vedno imeli nekaj bolnih, če jih lahko tako
imenujemo, ljudi, ki bodo nevarni za družbo. Ali se jih ne bi bilo dobro
nekako znebiti ali vsaj preprečiti, da bi komu škodili' 1
Nobena družba, naj bo še tako kratke pameti, ne potrebuje take
nesmiselne rešitve. Naj tudi takoj povemo, zakaj ne. Včasih seje na nezdrave ljudi gledalo kot na ljudi, ki so jih obsedli demoni, in so temu
primerno tudi ravnali z njimi. Imeli so jih uklenjene v verige, v hlevih,
obrnjene k zidu kot divje zveri. Potem je prišel Pinel. človek Velike
Revolucije, ki jim je kljub vsemu snel verige in jih obravnaval kot brate.
..Požrli te bodo," so kričali njihovi varuhi. Toda Pinel se ni dal. Bolniki,
za katere je veljalo mnenje, da so divje zveri, so se zbrali okrog njega in
s svojim odnosom pokazali, da je imel prav, ko je verjel v dobro stran
človekove narave tudi v primeru, ko njegov razum zatemnjuje bolezen.
Takrat je bila stvar dobljena. Duševno bolnih niso več priklepali v
verige.
Potem so se oglasili še kmetje iz majhne belgijske vasi Gheel, ki so
iznašli še nekaj boljšega. ..Pošljite k nam vaše duševne bolnike. Dali jim
bomo popolno svobodo." Sprejeli so jih v svoje družine, dali so jim
prostor pri mizi. priložnost, da skupaj z njimi obdelujejo polje, prišli so
lahko tudi na veselice, kjer so se družili z mladimi ljudmi. ..Jejte. pijte
in plešite z nami! Pomagajte pri delu na polju in bodite svobodni."
Takšen je bil ta sistem in modrost, do katere se je dokopala belgijska
kmečka pamet. (Govorim seveda o preteklosti. Danes je zdravljenje
duševno bolnih v Gheelit v poklicnih rokah, tam pa, kjer je poklic zvezan s profitom, ni več mogoče govoriti o kaki prednosti.) In svoboda je
naredila čudež. Duševno bolni so ozdraveli. Tudi tisti, ki so bili neozdravljivi - z organskimi poškodbami, so postali prijetni, zvesti člani
družine kot vsi drugi. Oboleli duh se ne drži običajnih pravil, toda srce
je zdravo. Nekateri so kričali, češ da gre za čudež. Ozdravitev so pripisali nekemu svetniku in devici. Toda ta čudež so bili svoboda, delo na
polju in bratski odnos.

Povzetek
Zapori ne preprečujejo protidružbenih dejanj. Nasprotno, celo povečujejo njihovo število. Zapori ne izboljšajo tistih, k i j i h sprejmejo. Ne
glede na to, koliko jih reformiramo, ostajajo vedno le prostor omejevanja, umetnega okolja, podobnega samostanu, ki zapornika onesposobi
za življenje v skupnosti. Zapori ne uresničujejo proklamiranih ciljev.
Ponižujejo družbo. Zapori morajo izginiti. Pomenijo mešanico barbarizma in jezuitskega filantropizma.
Prva dolžnost revolucije bo. da zapore - te spomenike človeške
hipokrizije in strahopetnosti - ukine. Družbi enakih in svobodnih ljudi
se ni treba bati protidružbenih dejanj, kajti vsi njeni člani so bili deležni
zdrave vzgoje in izobraževanja in so se navadili vzajemno pomagati drug
drugemu. Velika večina protidružbenih dejanj ne bo več imela svojega
raison J'etre. Preostala dejanja bodo že v kali zatrta.
Kar zadeva posameznike s hudobnimi nagnjenji, ki jih bo sedanja
družba prepustila družbi po izvedeni revoluciji, bo naša dolžnost preprečiti. da bi se ta nagnjenja uresničila. To je že zadosti učinkovito
doseženo s solidarnostjo vseh članov skupnosti proti takim agresivnim
posameznikom. Če ne bomo uspeli v vseh primerili, bo to mogoče še
vedno popraviti z bratskim obravnavanjem in moralno pomočjo takim
posameznikom.
To ni Utopija. To osamljeni posamezniki že delajo in bo postalo
splošna praksa. S tem se bo družba mnogo bolje zaščitila pred protidružbenimi dejanji kot pa sedanji sistem kaznovanja, ki samo povečuje
število novih zločinov.

Peter Kropotkin (1842 - 1921)

5. 3. Zakon in avtoriteta (1882)

..Kadar vladata v družbi nevednost in v glavah ljudi nered, se množijo
zakoni. Vsa pričakovanja se opirajo na zakonodajo, ker pa prinaša vsak
novi zakon nova razočaranja, ljudje od zakonodaje neprenehoma zahtevajo tisto, kar lahko pride samo od njih samih, iz njihove lastne omike
in moralnosti." Teh besed ni izrekel kak revolucionar, niti ne kak reformist. Gre za misel pravnika Dalloza, avtorja zbirke francoskih zakonov
z naslovom Repertoire de la Legislation. Dejstvo, d a j e te besede izrekel
človek, ki sam sprejema in občuduje zakone, najbolje ponazarja nenormalno stanje, v katerem se nahaja družba.
V današnjih težavah se na vsak novi zakon gleda kot na zdravilo, ki
bo odpravilo zlo. Namesto da bi ljudje sami popravili tisto, kar je slabo,
zahtevajo to od zakonov. Če je pot med dvema vasema neprehodna,
potem kmetje pravijo: ,.Potrebujemo zakon o vaških p o t e h . " Če čuvaj
parka izkorišča avtoriteto, ki jo uživa med ljudmi, s tem da koga užali,
bo prizadeti človek vzkliknil: ..Potrebujemo zakon, ki bo čuvaje parkov
prisilil spoštovati pravila vedenja." Če pride do težav v poljedelstvu in
trgovini, bodo poljedelec, trgovec z žitom in živinorejec v en glas zavppili: ,,Potrebujemo zaščitno zakonodajo." Vse tja do prodajalca starih
cunj, vsi zahtevajo, da zakon zaščiti njihove še tako nepomembne interese. Če delodajalec zniža mezde ali podaljša delovnik, politik brž
izjavi: „To je treba uzakoniti." Na kratko: vsepovsod in za vsako stvar
zakon! Zakon o modi, zakon o steklih psih, zakon o vrlinah, zakon
proti vsemu zlu, ki je posledica človekove brezbrižnosti in strahopetnosti. Vsi smo žrtve kvarne vzgoje, ki si od najzgodnejše mladosti prizadeva v nas ubiti duha upornosti v korist podrejanja avtoriteti. Zakoni, ki
urejajo vsako podrobnost v našem življenju — od rojstva, vzgoje, razvoja, ljubezni in prijateljstva - so nas do te mere pokvarili, da bomo, če
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se bo tako stanje nadaljevalo, ostali brez sleherne lastne volje iti sposobnosti samostojnega mišljenja. V današnji družbi se sploh več ne pomisli. da je mogoče živeti tudi drugače kot le pod zakoni, predstavniško
vlado in s peščico oblastnikov. In če so se družbe že osvobodile izpod
jarma, so si kmalu zatem tudi nadele novega. Idealno ,,prvo leto svobode" ni nikoli trajalo več kot en dan. ker so si ljudje že naslednji dan po
sprejetju take proklamacije izbrali novi jarem zakona in avtoritete.
Zares, že nekaj tisoč let nam tisti, ki vladajo, ponujajo različne verzije ,,spoštovanja do zakonov in pokoravanja avtoriteti". V taki moralni
klimi starši vzgajajo svoje otroke, šola pa tako vzgojo samo še poglobi.
S spretno selekcijo lažnih znanstvenih prispevkov podtakne šola otrokom zavest o neobhodnosti zakonov; iz pokoravanja zakonom je naredila pravo religijo, moralno dobro in zakon vladarjev je spojila v novo
božanstvo. Za edino prave zgodovinske heroje proglasi tiste, ki spoštujejo zakone in jih branijo pred uporniki.
Pozneje, ko otrok vstopi v javno življenje, se ti predsodki z močjo
vodnih kapljic, ki sčasoma raztopijo kamen, vsak dan znova vtihotapljajo v njegovo razumevanje družbe in literature, knjige, ki obravnavajo
zgodovino, politično znanost in socialno ekonomijo, so napolnjene s
takim spoštovanjem zakonov. Celo naravoslovne znanosti morajo biti
v službi tega duha, kar je videti v lažnem jeziku - sposojenem iz teologije in od vsakokratnih avtoritet - ki spodriva znanje, ki ima opravka s
čistim opazovanjem. Na ta način vnaša v naše razumevanje zmedo z
namenom, da pri ljudeh ohrani spoštovanje zakonov. Isto se dogaja s
časopisi. V njih ne boste naleteli na članke, ki ne bi izražali spoštovanja
do sprejetih zakonov, čeprav boste lahko že na naslednjih straneh prebrali članke, ki ugotavljajo, da je ta ali oni zakon čista neumnost.
Priklanjanje zakonom je postala vrlina in dvomim, da je kje sploh kak
revolucionar, ki ni v svoji mladosti začel kot branilec zakonov pred
njihovo zlorabo, čeprav je ta posledica zakona samega.
Takšni samozvani znanosti se pridružuje tudi umetnost. Heroji skulpture. slikarstva in glasbe branijo zakone s svojimi življenji: z ožarjenimi
očmi in razširjenimi nosnicami so pripravljeni s k o p j e m prebosti vsakogar, ki bi si drznil skruniti zakon. V slavo zakona se zidajo svetišča, v
katerih opravljajo svoje obrede visoki svečeniki, ki sijih ne upajo dotakniti niti revolucionarji, če pa se jih hoče revolucija vendarle znebiti, si
pri proglašanju novega svetega spet pomaga z zakonom.
Kaotična množica predpisov - zakonov, ki so nam jih zapustili
suženjstvo, fevdalizem in različni kralji, je zavzela mesto, ki so ga prej
imele kamnite prikazni. Tem so bila v preteklosti žrtvovana življenja ljudi. ki se jih iz strahu, da jih ne bi pokončala strela z neba, niso upali
niti dotakniti.
Ta novi kult je bil vpeljan ob prihodu buržoazije na oblast - po veliki francoski revoluciji. Za časa starega režima se je malo govorilo o

zakonih, če izvzamemo primere Montesquieuja. Rousseauja in Voltaira. ki so zakone postavili nasproti samovolji kraljev; ljudi so na osnovi
samovolje kraljev in njihovih pomočnikov kaznovali s smrtjo ali vrgli v
ječo. Toda med revolucijo in po njej. ko so se pravniki dokopali do
oblasti, so ti naredili vse, da so lahko uveljavili načelo (zakonitosti), s
katerim so si zagotovili oblast. V tem je buržoazija videla primerno
sredstvo, s katerim je mogoče obrzdati nemir in protest ljudskih množic. Svečeniki so pohiteli z blagoslavljanjem zakonov, da bi na ta način
rešili pred potopom svoj čoln na razburkanem morju upornega ljudstva.
Na koncu je tudi ljudstvo sprejelo zakone kot napredek v primerjavi s
samovoljo in nasiljem v preteklosti. Za boljše razumevanje vsega povedanega se moramo vrniti v XVIII. stoletje. Vsakega zaboli srce, ko sliši za
strašne pokole nad ljudstvom, k i j i h imata na vesti vsemogočno plemstvo in duhovščina. Šele od tod lahko razumemo magični zven. ki so ga
imele za ušesa kmečkih množic besede: ..Enakost pred zakonom, poslušnost zakonu ne glede na rojstvo in imetje." Kmet, s katerim so dotedaj
ravnali bolj surovo kot z zverjo in ki ni imel nikoli nobenih pravic ter
nikoli tudi ni mogel poiskati pravice proti še tako brutalnim dejanjem
plemstva, razen če je plemiča v maščevanju ubil in bil zato obešen, je
bil sedaj priznan pred zakonom - vsaj formalno in kar zadeva osebne
pravice - kot enak svojemu gospodarju. Kakršenkoli je že bil ta zakon,
dejstvo je, da je obljubil, da bo veljal tako za gospode kot za njihove
podložnike; proglasil je enakost bogatih in revnih pred sodnikom. Danes
vemo. da je bila obljuba lažna, toda takrat je pomenila velik napredek,
upoštevanje pravice, ne glede na kasnejšo hipokrizijo. Zato se je lahko
zgodilo, da je ljudstvo v položaju, ko sta Robespierre in Danton - rešitelja ogrožene buržoazije - proglasila, naslanjajoč se na filozofska dela
Rousseauja in Voltaira, ,.spoštovanje zakona, pred katerim so vsi enaki". in ko je njegov revolucionarni zanos že upadal, sprejelo ta kompromis. Ljudstvo je sprejelo jarem zakona, da bi tako ušlo neomejeni moči
svojih gospodarjev.
Od takrat naprej je buržoazija brez predaha zlorabljala zakon in idejo
predstavniške vlade, ki oba skupaj predstavljata celotno politično filozofijo buržoaznega obdobja - XIX. stoletja. Buržoazija je zakon propagirala v šolah, njemu je podredila umetnost in znanost, skratka nič v
družbi mu ni moglo uiti. Buržoazija je ta posel zaključila tako uspešno,
da smo danes priče odvratnemu dejstvu, ko ljudje, ki hrepenijo po svobodi, prosijo svoje gospodarje, naj jih zaščitijo na ta način, da spremenijo zakone, ki so jih sami ustvarili.
Vendar so se časi in nazori medtem spremenili. Vsepovsod lahko srečamo ljudi, ki se niso več pripravljeni pokoravati zakonom, katerih
izvora ali namena ne poznajo in niti ne izvora obveznosti, ki narekuje,
da je treba določeni zakon spoštovati oziroma se mu pokoravati. Družbeno osvobajanje, ki seje začelo, je zato prava duhovna revolucija in ne

običajni upor. Uporniki postavljajo danes pod vprašaj same temelje
obstoječe družbe, na katere se je vse do danes gledalo kot na nedotakljive, v prvi vrsti pa je postavljen pod vprašaj sodobni fetiš - zakon.
Kritična analiza izvora zakonov nas pripelje do tega. da so ti bodisi
nadomestek za božanstvo ali posledica strahu pri primitivnem človeku
- tudi rezultat neumnosti laži in podlosti, ki jih je izkoriščala duhovščina in je zasluge za svojo vlogo pripisala nadnaravnim silam - bodisi
posledica prelite krvi z ognjem in mečem. Kritiki zakonov analizirajo
njihove lastnosti in pri tem ugotavljajo, da ti, namesto da bi se spreminjali vzporedno s človekovim nenehnim napredovanjem, podpirajo
obstoječe. Kritiki si postavljajo vprašanje, kako se zakoni ohranjajo, in
se pri tem srečajo s strahotami bizantinizma, okrutnostjo inkvizicije in
z mučenjem v srednjem veku: v službi zakona je bič cefral človekovo
kožo, metal ljudi v temne podzemne ječe, povzročal neznosne bolečine, spravljal do solz in gnal trpinčene v prekletstvo. Tudi danes lahko
kritiki zakonov, tako kot v preteklosti, vidijo na delu krvnikovo sekiro,
vešala. puške, zapore. Na eni strani imamo zapornika, ponižanega na
raven divje zveri v kletki in brez lastnega moralnega jaza, na drugi strani pa sodnika brez občutij, ki krasijo človekovo naravo, in ta živi samo
še v svetu pravnih fikcij in pri tem mirno pošilja ljudi v zapor ali pod
giljotino. Pri tem niti ne pomisli, kako g a j e njegova hladnokrvno zaigrana norost pripeljala do popolne moralne degradacije v očeh tistih, ki
jih je obsodil.
V tej kritični osvetlitvi vidimo, kako tisti, ki sprejemajo zakone,
sploh ne vedo, na kaj se ti nanašajo. Tako danes zakonodajalci glasujejo
o čistoči v mestu, ne da bi sami o njej sploh kaj vedeli, jutri pa bodo
glasovali že o oboroževanju armade, ne da bi se sploh spoznali na orožje: prav tako sprejemajo zakone o šolstvu in izobraževanju, ne da bi
kdaj poučevali ali bili zmožni poučevati svoje lastne otroke; sprejemajo
najrazličnejše zakone, pri tem pa nikoli ne pozabijo nalagati kazni revnim slojem ali določiti zaporne kazni in prisilno delo za tiste, ki so
tisočkrat manj nemoralni od zakonodajalcev in je razlika med njimi v
tem, da so imeli prvi nekaj manj sreče kot drugi. Na koncu omenimo še
ječarja, ki je izgubil vse človeške občutke, žandarja, ki je dresiran kot
lovski pes, ovaduhe in vohune, ki imajo svoje delo za vrlino, korupcijo,
ki je razvita v sistem - vse to je zato, da bi se zagotovil triumf zakona,
da se negujejo ali zanikajo vse strani zlega in pregrešnega v človeštvu.
Vse to mi anarhisti vidimo, in zato, namesto da bi puhloglavo ponavljali staro formulo ..spoštovanja zakonov", kličemo: ,.Zaničujte zakone", pravimo: „Uprite se vsem zakonom!" Samo primerjajte zločine, ki
so bili narejeni v imenu zakonov, z dobrim, ki so ga prinesli, skrbno pretehtajte dobre in slabe strani zakonov, da boste lahko sami presodili,
če imamo prav.

Zakon je, relativno vzeto, novejši zgodovinski proizvod. Človeštvo je
dolga stoletja živelo brez napisanih zakonov, tudi niso bili simbolično
vklesani nad kamniti vhod svetišča. V tistih časih so se odnosi med
ljudmi urejali z običaji, navadami in normami obnašanja, ki so se uveljavili šele z dolgotrajnim ponavljanjem. Vsak član skupnosti se jih je
navzel že v otroštvu, in sicer na enak način, kot seje naučil pridobivanja hrane z lovom, živinorejo ali s poljedelstvom.
Vse družbe so šle skozi to primitivno obdobje in še danes znaten del
človeštva ne pozna napisanih zakonov. Vsako pleme ima svoje navade in
običaje, ali kot pravijo temu pravniki - običajno pravo. Družbene navade jim zadoščajo, da ohranjajo pristne odnose, kar velja tako za odnose
med vaščani kot med pripadniki plemena oziroma skupnosti. Celo pri
nas - pri t.i. ..civiliziranih" narodih - vidimo, ko gremo iz velikih mest
na deželo, da tam temeljijo odnosi vzajemne pomoči na starih in splošno sprejetih običajih in ne na zapisanih zakonih - zakonodaji. Ljudje,
ki živijo v Rusiji. Italiji in Španiji na vasi, nimajo nikakršne predstave o
napisanih zakonih. Ti stopijo v njihova življenja samo takrat, ko urejajo
svoje odnose z državo, medtem ko medsebojne odnose, čeprav so ti
včasih še tako zapleteni, urejajo na zelo enostaven način v skladu s starimi običaji. Včasih je taka praksa veljala za vse človeštvo.
Če si nekoliko skrbneje ogledamo običajno pravo, lahko v njem
odkrijemo dve različni tendenci.
Ker pač človek ne živi sam, se v njem razvijejo navade in občutki, ki
so koristni za ohranitev družbe in za razvoj njegove rase. Življenje v
skupnosti ne bi bilo mogoče brez teh družbenih občutkov in družbenega sodelovanja. Ti občutki niso izšli iz zakonov, temveč so obstajali že
pred njimi. Tudi religija nima za to zaslug, so starejši od vsake religije,
najti jih je mogoče že pri živalskih vrstah, ki živijo v skupnosti. Ti so se
po naravi stvari razvili sami po sebi, kot so se vzemimo živalske navade,
ki jih ljudje imenujejo instinkti. Skupni občutki se pojavijo iz imperativa koristnega in nujnega razvoja, brez česar se družba v svojih bojih ne
bi mogla ohraniti pri življenju. Divjaki so opustili kanibalizem, ko so
spoznali, da se je koristneje posvetiti obdelovanju zemlje kot pa uživati
človeško meso kakega ostarelega sorodnika, ki so si ga lahko privoščili
enkrat na leto. Mnogi popotniki so poročali o navadah plemen, ki živijo
brez stikov s svetom in ne poznajo ne zakonov in ne voditeljev. Pri teh
plemenih se spori ne rešujejo po nasilni poti ali z orožjem, temveč jih
je navajenost na skupno življenje pripeljala do občutka bratstva in solidarnosti - med seboj sprte strani pokličejo na pomoč tretjega, da reši
spor. Gostoljubnost pri primitivnih ljudstvih, spoštovanje do življenj
vseh ljudi, občutek za recipročnost obveznosti, sočutje do slabotnih,
pogum pri obrambi drugih, ki vključuje tudi samožrtvovanje, kar je bilo

najprej značilno za nudenje pomoči otrokom in prijateljem, pozneje pa
se je razširilo na vse skupine člane - vse te lastnosti je torej človek razvil mnogo prej. preden so se pojavili prvi zakoni, in neodvisno od katerekoli religije. Taki občutki in obnašanja so nujna posledica življenja v
skupnosti. Te lastnosti niso človek ti prirojene, kot to trdijo duhovniki
in metafiziki, temveč so posledica skupnega življenja.
Toda poleg teh navad in običajev, ki so nujni za družbeno življenje
in ohranjanje človeške vrste, so se v skupnosti ljudi razvile še druge
želje in strasti, in z njimi drugi običaji in navade. Tako na primer želja
po nadvladi nad drugimi ljudmi, želja po polaščanju rezultatov dela
drugih plemen, skratka, da se brezmejno uživa, ne da bi bilo za to potrebno vložiti svoje lastno delo. Istočasno so sužnji s svojim delom svojim
gospodarjem omogočali vsakršne užitke in razkošje - te sebične osebne
želje so rodile drugačne navade in običaje. Na eni strani izkorišča
duhovščina praznoverje, potem ko se je sama osvobodila strahu pred
nadnaravnimi silami, in ga še povečuje, na drugi strani imamo vojaški
sloj, ki pošilja člane svoje skupnosti v vojne proti svojim sosedom, iz
katerih se vračajo s plenom in s sužnji. Oba ta družbena sloja sta v medsebojnem sodelovanju uspela primitivnim družbam vsiliti običaje in
navade, ki so jima v korist, da bi se na ta način trajneje uveljavila njihova nadmoč nad temi ljudmi. Z izkoriščanjem ravnodušnosti. strahu in
pasivnosti množic, s stalnim ponavljanjem teh dejanj, so trajneje uveljavili tiste običaje in navade, ki pomenijo temelje njihove nadvlade.
V ta namen so izkoriščali nagnjenost ljudi k priučenemu vedenju, ki
je še posebej značilno za otroke, manj civilizirana ljudstva in živali.
Človeka, še posebej, če je praznoveren, obseda strah pred kakršnimkoli
spreminjanjem obstoječih razmer in se zato ravna po starem. Stari ljudje radi govorijo mladim, če ti poskušajo kaj spremeniti: ..Naši očetje
so delali tako in je bilo dobro, tudi nas so tako vzgajali in to nam ni
škodovalo, zato se tudi vi ravnajte po t e m ! " Nepoznano jih zmeraj plaši,
bolje se počutijo, če se naslonijo na preteklost, pa če so bili zanjo značilni še tako velika revščina, zatiranje in suženjstvo.
Smemo celo reči. da bolj ko je človek nesrečen, toliko večji je njegov strah pred spremembami, ker se boji. da bi utegnilo biti še slabše.
Žarek upanja in delec dobrega morata prešiniti njegovo dušo, da zahteva nekaj več, da kaj kritizira in spremeni svoje stare navade. Vse dotlej,
dokler pa tak žarek upanja ni prišel do njega, dokler se ni osvobodil
pokroviteljstva tistih, ki izkoriščajo njegovo praznoverje in strah pred
novim, vse dotlej mu je ljubše, da ostane vse pri starem. Če hočejo mladi kaj spremeniti, se stari takoj dvignejo proti novemu. Posamezni člani
primitivne skupnosti bi se raje pustili ubiti, kot pa da bi prekršili kako
svoje pravilo oziroma normo, ker jim je bilo že v najzgodnejši mladosti
rečeno, da bo kršitev katerekoli od norm prinesla komu osebno nesrečo
in propad vsega plemena. S tem se lahko srečate še danes - številni

politiki, ekonomisti in tako imenovani revolucionarji se z obema rokama držijo umirajoče preteklosti. Koliko jih je sploh, ki jim ni mar brskanje p o vzorih iz preteklosti? Koliko jeznih revolucionarjev samo posnema ideje minulih revolucij! •
Duh privajenosti in rutine, ki imata svoje izvore v praznoverju, pasivnosti in strahopetnosti, sta dajala v vseh časih moč zatiralcem. V primitivnih družbah so duhovniki in vojaški voditelji to moč zvito izkoriščali
za to, da so utrjevali v ljudstvu tiste navade in običaje, od katerih so
imeli sami največjo korist. Vse dokler so voditelji spretno izkoriščali ta
duh konservativnosti med ljudmi za učinkovito zatiranje svobode članov skupnosti in vse dokler so se neenakosti med ljudmi pojavljale v
preprosti in ne v neštetokrat pomnoženi obliki koncentracije moči in
bogastva — vse dotlej niso bili potrebni zakoni in močan sodni aparat
z vse ostrejšimi kaznimi, ki so jim zagotavljale njihovo veljavnost.
Ko pa se je družba začela vedno bolj deliti na dva med seboj sovražna razreda - tistega, ki si prizadeva vzpostaviti svojo oblast nad drugim, in tistega, ki se tej oblasti upira — seje začela borba. Sedaj zmagovalec pohiti, da bi rezultati njegove zmage dobili stalno obliko; z vsemi
razpoložljivimi sredstvi si prizadeva premagancu vsiliti obstoječe stanje
kot nekaj nujnega, edino, k i j e vredno spoštovanja, z eno besedo - svetto. Zakon se pojavi s pomočjo duhovnikovega blagoslova in vojaškega
orožja. Zakon daje predznak trajnosti vsem tistim navadam in običajem, ki ustrezajo vladajoči manjšini, medtem ko vojaške avtoritete
poskrbijo za njegovo spoštovanje. V tej novi funkciji vidi vojska novo
sredstvo za utrditev svoje oblasti, ker se sedaj ne naslanja več samo na
silo, temveč nastopa v vlogi zaščitnika zakonov.
Toda če bi zakoni obsegali samo tiste navade in običaje, ki služijo
interesom vladajočih slojev, bi jih množica komajda priznavala in spoštovala. Zaradi tega so zakonodajalci zelo spretno pomešali oba omenjena vzorca navad in običajev: pravila morale in temeljna načela solidarnosti iz življenja v skupnosti s predpisi in pravili, ki služijo ohranitvi
neenakosti. V zakonih so običaji, ki so absolutno nujni za življenje v
skupnosti, spretno pomešani z običaji, ki jili je vsilil vladajoči razred,
medtem ko se od množice zahteva, da se z enakim spoštovanjem obnaša
do obojih. V zakoniku piše: „Ne ubijaj!" in takoj zatem je dodano:
„Plačuj duhovniku dajatve, ki mu pripadajo." Naprej piše: ,,Ne kradi!"
takoj zatem pa, da bo tisti, ki državi ne plačuje davka, telesno kaznovan, obešen, da mu bodo odsekali glavo, zaplenili imetje itd.
To je zakon, ki je tak dvojni značaj ohranil vse do danes. Njegov
izvor je v težnji vladarjev, da naredijo za večne tiste običaje in navade,
ki so jili zaradi svojih lastnih interesov vsilili ljudstvu. Njegovo bistvo
je premetena mešanica običajev in navad, ki koristijo družbi — vendar
ni izdan tudi zakon, ki bi zagotovil njihovo spoštovanje - , in drugih

običajev in navad, ki koristijo samo oblastnikom, ljudstvu pa škodujejo
in jih pomagata ohranjati pri življenju samo strah pred uporabo sile.
Tako kot lastnina kapitalista, ki je nastala s prevaro in nasiljem pod
zaščito avtoritete, tudi zakoni ne morejo terjati od ljudi, da jih spoštujejo. Zakone sta porodila nasilje in praznoverje, za njimi stojijo interesi
duhovščine, osvajalcev in bogatašev; nekega dne, ko se bodo ljudje
d o k o n č n o osvobodili svojih okovov, jih bo treba enkrat za vselej
odpraviti.
Da je to nujno, se bomo toliko bolj prepričali v naslednjem poglavju,
k o bomo raziskovali nadaljnji razvoj zakonov pod vplivi vere, avtoritete
in obstoječega parlamentarnega sistema.

III.
Videli smo, kako so določeni zakoni nastali iz obstoječih običajev
in navad in kako so bili že od samega začetka rezultat spretne mešanice
družbeno koristnih običajev, nujno potrebnih za ohranitev človeške
vrste, in drugih običajev, ki so jih vsilili tisti, ki so pri tem izkoriščali
praznoverje ljudstva in pravico močnejšega. Ta dvojni značaj zakonov
je bil odločilnega pomena za njihov nadaljnji razvoj pri ljudstvih, kjer je
politična organizacija postajala vse pomembnejša. Medtem ko se je
jedro družbeno koristnih običajev, ki jih vsebujejo zakoni, v naslednjih
obdobjih zelo počasi spreminjalo, pa se je druga stran zakonov - ta, ki
skrbi za interese vladajočega razreda in nasprotuje interesom zatiranih
- razvijala skokovito. Le tu in tam je zatiranim uspelo vladajoči razred
prisiliti, da so sprejeli kak zakon, ki jim je zagotavljal omejeno zaščito
ali vsaj dajal tak vtis. Toda tudi v takem primeru gre za zamenjavo kakega zakona, ki je sicer že prej obstajal. ,,Najboljši zakoni," pravi Buckle,
„so tisti, ki zamenjujejo dotlej veljavne." Vendar, kako hudi napori so
bili potrebni in kako neznansko veliko krvi je bilo prelite, kadarkoli je
bil postavljen pod vprašaj obstoj ustanov, ki natikajo ljudem okove.
Francija je potrebovala štiri leta revolucije in dvajset let vojne, da so bili
ukinjeni zadnji ostanki fevdalizma in tlačanstva in da je bila zlomljena
moč dvorske kamarile. Potrebna so bila desetletja bojev, da so bili
odpravljeni vsaj nekateri najbolj krivični zakoni, ki jih je zapustila preteklost; popolnoma je z njimi pometla šele revolucija.
Socialisti so dosti pisali o zgodovini nastanka kapitala. Opisovali so,
kako je kapital nastajal s pomočjo vojn in plena, suženjstva in tlačanstva, s prevaro in izkoriščanjem. Pokazali so, kako kapital, napojen z
delavsko krvjo, polagoma osvaja cel svet. Nekaj podobnega bi bilo treba
povedati tudi o izvoru in razvoju zakona. Ljudska pamet je tu, kar se
vedno dogaja, korak naprej pred kabinetno znanostjo. Ta že ima filo-

zofsko predstavo zgodovine zakonov in je sedaj zaposlena z ugotavljanjem njenih glavnih etap.
Da bi si zagotovil plodove tistega nasilnega procesa, ki ga celo zakon
običajno poimenuje grabež, suženjstvo in izkoriščanje, je tudi zakon
šel skozi iste stopnje razvoja kot kapital. Kot dvojčka, ki se držita za
roke, sta se oba hranila iz trpljenja in bede človeštva. Vsaka država v
Evropi je v glavnih obrisih doživela enak zgodovinski proces. Govoriti
je mogoče le o manjših razlikah, medtem ko so glavna obeležja identična. Dovolj je, da se seznanimo z zgodovino razvoja zakona v Nemčiji
in Franciji, in že spoznamo bistvene razvojne faze zakona pri vseh
evropskih državah.
Ob nastanku je bil zakon samo nacionalni sporazum ali pogodba. Res
je, da te pogodbe ljudje niso sprejemali po svobodni poti. Že v teh starih časih so bogati in močni vsiljevali svojo voljo večini. Pri tem polaščanju so se jim postavljale po robu množice, katerih ogromno moč so
imeli bogati večkrat priložnost okusiti.
V istem obsegu, v katerem je po eni strani uspelo cerkvi in po drugi
fevdalni gospodi zasužnjiti ljudstvo, se je pravica do sprejemanja zakonov izmaknila iz rok ljudstva in prešla na privilegirane sloje. Cerkev je
razširila svojo m o č ; ogromno bogastvo, ki si g a j e nakopičila, ji je pomagalo, da se je začela vedno bolj vmešavati v zasebno življenje ljudi in da
si je pod pretvezo reševanja duš jemala rezultate dela kmetov in vseh
drugih slojev prebivalstva; razširila je svoje pravice v sodnih postopkih,
pomnožila seznam prekrškov in kazni in se še naprej bogatila z denarjem za izrečene kazni, ki je prihajal v njeno blagajno premosorazmerno
s storjenimi prestopki. Zakoni se sploh niso več ozirali na nacionalne
interese, „človek bi prej pomislil, da so prišli iz kakega sveta verskih
fanatikov, kot pa da jih je sprejel zakonodajalec," je zapisal znani zgodovinar francoskega prava.
Istočasno s širjenjem svoje oblasti nad poljedelskimi delavci in mestnimi obrtniki je postal fevdalni gospodar sodnik in zakonodajalec v isti
osebi. Če so že obstajali ostanki običajnega prava iz X. stoletja, obstajajo ti le še v obveznostih, delovnih obveznostih in davščinah, ki so jih
kmetje in drugi podložniki dolžni plačevati svojim gospodarjem. Zakonodajalci tega časa so predstavljali kopico razbojnikov, ki so se množili
in organizirali z namenom, da bi plenili ljudstvu, čigar miroljubnost je
naraščala z vse večjim posvečanjem poljedelstvu. Ti razbojniki so pri
ljudeh izkoriščali njihov občutek za pravičnost, ki je bil še močno živ,
polastili so se položaja izvrševalcev pravičnosti, in s sklicevanjem na
njena glavna načela so si zagotovili stalne dohodke ter oblikovali zakone
tako, da so ti zagotavljali njihovo oblast.
Ti zakoni so pozneje, potem ko so jih pravniki zbrali skupaj in klasificirali, postali podlaga naših sedanjih zakonikov. Pa naj še kdo govori.

kako svet je izvor teh zakonov - dediščina duhovščine in plemstva - in
da ga moramo zato spoštovati!
Prva revolucija - revolucija komun - je samo delno uspela ukiniti te
zakone; posebne pravice teh komun so samo kompromis med na eni
strani fevdalno in škofovsko zakonodajo in med novimi odnosi, ki so
nastajali znotraj svobodne skupnosti, na drugi strani. Pa vendarle, kako
velika je razlika med temi in današnjimi zakoni! Komuna ni dovoljevala
možnosti, da bi bil kak njen državljan aretiran in obsojen na smrt zaradi
državnopravnih razlogov; zadovoljevala se je s tem, da je tiste, ki so
sodelovali s sovražniki komune, izključila iz skupnosti in d a j e njihove
hiše zravnala z zemljo. Pri največjem številu tako imenovanih ,.prekrškov in zločinov" se je zadovoljila z denarnimi kaznimi. Celo pri komunali iz XII. stoletja bomo našli tako pravično, čeprav danes popolnoma
pozabljeno načelo, da nosi vsa skupnost odgovornost za prekršek kakega svojega člana. Družba je v tem času na „zločin" gledala bolj kot na
nesrečo ali smolo - to prepričanje še danes prevladuje med ruskimi
kmeti - in ni dovoljevala prakse osebnega maščevanja, tj. načela, kije
iz Stare zaveze prišlo tudi v Novo. Družba se je zavedala, da nosi sama
krivdo za vsako slabo dejanje. Bil je potreben šele celotni vpliv bizantinske cerkve, ki je rafinirano okrutnost vzhodnjaškega despotizma vpeljala na Zahodu, da se je v običajih Galcev in Germanov našlo mesto za
smrtno kazen in za druge strašne torture, ki so se uporabljale na tistih,
ki da so zagrešili zločin. Prav tako je bil nujen celotni vpliv rimskega
prava - proizvoda pokvarjenosti imperialnega Rima - d a j e bilo vpeljano neomejeno lastništvo nad zemljo oziroma ustrezni pravni pogledi, ki
so nasilno zatrli komunistične običaje in norme primitivnih ljudstev
Kot vemo, se svobodne komune niso mogle obdržati. Notranje razprtije med bogatimi in revnimi, med svobodnimi meščani in podložnimi
so jih naredile za lahek plen kraljestev. V enaki meri, kot je naraščala
moč kraljestva, je pravica do zakonodaje šla v roke dvorske klike. Na
nacijo so se obračali samo takrat, kadar je bilo treba zadovoljiti kraljevo zahtevo po novih davščinah. Vse zakonodajstvo tega obdobja je bilo
odvisno od poljubne volje dvora, enkrat na dvesto let so sklicevali parlament, poleg tega so bila še izredna zasedanja svetovalnih organov in
plemstva, na katerih se ministri sploh niso hoteli ukvarjati s pritožbami
podložnikov. Toda ko se je pozneje vsa moč osredotočila v eni osebi, ki
je lahko mirno rekla „Država, to sem jaz", so „tajni sveti" plemstva,
odvisno od domišljije kakega ministra ali razpoloženja kakega norega
kralja, izdajali odredbe, ki so jih morali podložniki pod smrtno grožnjo
spoštovati. Vsakršna sodna zaščita je bila odpravljena. Narod je bil izročen na milost in nemilost kralju in peščici dvorjanov. Iz tega časa
poznamo najbolj strašne kazni: raztezanje na kolesu, smrti na grmadi,
dajanje iz kože in vsakršne oblike tortur, kakršne so se porodile v bolni
domišljiji menihov in norcev, ki so uživali v bolečinah drugih ljudi.

Veliki francoski revoluciji pripada čast, da je začela rušiti te naprave zakona, ki sta nam jih zapustila fevdalizem in absolutizem. Vendar
je potem, ko je porušila del te stare naprave zakona, predala moč zakonodajstva buržoaziji, ta pa je po svoji strani takoj začela graditi nov
zakonski ustroj, ki je imel za cilj podpreti in ovekovečiti oblast buržoazije nad ljudstvom. V svojih parlamentih je nagrmadila na kupe zakonov, in gore papirja so se pojavljale z zaskrbljujočo hitrostjo. Toda, kaj
pomenijo v svoji bistveni določenosti vsi ti zakoni?
Največji del teh zakonov ima samo en cilj - zaščititi privatno lastnino, to je bogastvo, pridobljeno z izkoriščanjem človeka po človeku.
Njihov namen je odpreti kapitalu nova področja za ekspanzijo, učvrstiti
nove oblike izkoriščanja v skladu s stopnjo, po kateri kapital osvaja
nova področja družbenega življenja: železnico, telegraf, električno energijo, kemično industrijo, razvoj idej na področju literature in znanosti
itd. Preostali zakoni imajo v bistvu isto funkcijo, torej ohranjanje tistega režima, ki omogoča kapitalu izkoriščanje in prilaščanje ustvarjenega
bogastva. Sodišča, policija, vojska, izobraževalni aparat, finance - vse
to služi le enemu bogu: kapitalu, in vse to ima en sam cilj: spodbujati
izkoriščanje delavcev po kapitalistu. Analizirajte sprejete zakone in
odkrili boste prav to.
Zaščita osebe, ki se jo skuša prikazati kot poglavitni cilj zakona,
zavzema komaj opazno vlogo, ker je v današnji družbi vedno manjše
število napadov, za katerimi stojita gola brutalnost in sovraštvo. Če kdo
koga danes ubije, naredi to zato, da bi ga oropal, le redko pa iz osebnega maščevanja. Če lahko ugotavljamo, d a j e te vrste zločina vedno manj,
tega ni treba šteti v dobro spremembi zakonodaje. Pripisati ga gre humanejšemu družbenemu razvoju, naraščanju družbenih navad in ne zakonskim prepovedim. Če bi jutri ukinili vse zakone, ki se nanašajo na zaščito osebe, če bi torej prenehali preganjati zločin nad osebo, se število
napadov na ljudi iz maščevanja ah brutalnosti ne bi povečalo niti za en
sam primer.
Morda bo kdo pripomnil, da je bilo v zadnjih petdesetih letih sprejeto precejšnje število bolj liberalnih zakonov. Toda če si jih nekoliko
skrbneje ogledamo, bomo videli, da ti liberalni zakoni ne prinašajo nič
drugega kot to, da odpravljajo stare zakone, ki so nam jih zapustila
prejšnja barbarska obdobja. Vse liberalne zakone, vse programe radikalnih politikov lahko povzamemo v naslednjem: odpravljanje zakonov,
ki so postali ovira sami buržoaziji in vrnitev k svobodam komun iz dvanajstega stoletja, sedaj razširjenim na vse državljane. Odprava smrtne
kazni, obvezna porota za vse „zločine" (te zakone smo imeli že v dvanajstem stoletju in so bili mnogo bolj liberalni od današnjih), volitev
sodnikov, pravica, da se vloži obtožba proti javnemu funkcionarju,
ukinitev stalne vojske, svoboda združevanja in govora, brezplačno šolanje itd., vse to, kar naj bi bila iznajdba sodobnega liberalizma in derno-

kracije, ni nič drugega kot vračanje k svobodam, ki so v zgodovini že
prej obstajale, preden sta cerkev in kralj dobila človeka v svoje kremplje.
Zaščita izkoriščanja - s pomočjo zakonov o monopolu nad privatno
lastnino in vzdrževanjem državne oblasti - predstavlja bistvo naše moderne zakonodaje, to je glavna funkcija dragega zakonodajnega aparata.
Zadnji čas je, da se nehamo varati s frazami in sprevidimo, kaj zakoni
v resnici so. Zakon, ki je v času sprejemanja opisovan kot skupek družbeno koristnih običajev in navad, ni v resnici nič drugega kot pravni
instrument za vzdrževanje vladavine bogatih nad delovnimi množicami.
Njegovo civilizacijsko poslanstvo je danes povsem zanemarljivo. Ima
eno samo poslanstvo: da podpira izkoriščanje.
Vse povedano nas uči zgodovinska geneza zakona. In ravno v njenem
imenu bi morali zakon spoštovati? Zakon si ne zasluži prav nič več
spoštovanja kot kapital, rezultat plena. Prva dolžnost revolucije je, da
naredi konec vsem obstoječim zakonom in lastninskim privilegijem.

IV.
Milijone zakonov, ki vladajo človeštvu, je mogoče po predhodni analizi razdeliti na tri glavne skupine: zaščita lastnine, zaščita osebe in
zaščita oblasti. Če vsako od teh treh skupin zakonov nadrobno raziščemo, bomo pri vsaki po logični poti prišli do naslednjega sklepa: vsi
zakoni se pokažejo nekoristni in škodljivi tudi za tiste cilje, ki jim služijo.
Revolucionarni socialisti in anarhisti vedo zelo dobro, kako je treba
razumeti zakon o „zaščiti lastnine". Zakoni o lastnini niso sestavljeni
zato, da bi posamezniku ali družbi zagotovili uživanje proizvodov lastnega dela, torej njihove dejanske lastnine. Nasprotno, tu so zato, da bi
delavce prisilili, da največji del svojega proizvoda obvezno odstopijo
kapitalistu in državi, kakor tudi zato, da tem družbenim manjšinam
zagotovijo plodove dela, ki so bili delavcu ali kar vsej družbi nasilno
odvzeti. S tem ko zakon na primer kakemu gospodu jamči pravico do
hiše, posamezniku ne daje pravice do hiše, ki jo je sam zgradil s pomočjo svojih prijateljev - niti en socialist ali anarhist ne bi v takem primeru postavil pod vprašaj zakona o zaščiti lastnine — temveč mu jamči
pravico do hiše. ki ni plod njegovega dela ali dela njegovih prijateljev.
To po eni strani pomeni, d a j e nekdo drug delal hišo zanj, pri tem pa za
vloženo delo ni bil ustrezno nagrajen, po drugi strani pa predstavlja hiša
družbeno vrednost, ki je on sam sploh ne more ustvariti. Zakon mu
omogoča, da osebno razpolaga z družbenimi dobrinami, ki bi jih morali
imeti možnost vsi svobodno uporabljati ali ki ne bi smele nikomur
posebej pripadati, ker bi bili na ta način drugi izključeni iz kroga uporabnikov. Hiša v Sibiriji nima iste vrednosti kot njej podobna v velikem

mestu: njena vrednost izhaja, kot je znano, iz dela približno petdesetih
generacij, ki so mesto zgradile, ga napravile lepega, oskrbele s plinom,
lepimi sprehajališči, univerzami, prodajalnami, z železnico, ki pelje v vse
smeri, ulicami z razvejanim sistemom kanalizacije itd. S priznavanjem
manjšinske pravice do take hiše v Londonu, na Dunaju ali v Parizu kakemu posamezniku daje zakon temu posamezniku rezultate dela vsega
človeštva. In ravno zato, ker pomeni tako prilaščanje več kot očitno
nepravičnost (tudi vse druge oblike kapitalistične privatne lastnine imajo isti značaj), je nujno potrebna pravcata armada zakonov, armada vojske, policajev in sodnikov, da bi take zakone branili pred občutkom za
pravico, ki je značilen za zdravi človeški razum. Polovica naših zakonov
- buržoazni zakoniki v vseh deželah - nima nobenega drugega cilja
kot tega, da zagotovi to prilaščanje, ta monopol v korist nekaj posameznikov proti vsemu človeštvu. Tri četrtine vseh sodnih procesov niso
nič drugega kot medsebojni spori med monopolisti: spori zaradi plena,
nagrabljenega v družbi. Toda tudi večji del kazenskih zakonov ima isti
cilj: delavca držijo v odvisnosti do svojega delodajalca in na ta način
zagotavljajo njegovo izkoriščanje.
Nobenega zakona ni ah prizadevanj za tak zakon, ki bi ščitil proizvajalca in rezultate njegovega dela. To se zdi tako preprosto in naravno,
tako m o č n o zakoreninjeno v običajih in navadah ljudi, da nihče niti ne
pomisli na to, da je zato potreben kak zakon. Odkriti rop z nasilnimi
sredstvi je v našem času že prišel iz mode, obstaja le še v vojni. Prav
tako se le redkokdaj zgodi, da bi delavec odvzel rezultate dela kakemu
drugemu delavcu. Taki spori se po pravilu rešijo že prej, preden vsa
zadeva sploh pride pred sodišče, in sicer tako, da pokličejo na pomoč
arbitražo (tretjo osebo). Edina oseba, ki pretendira na proizvod dela
kakega drugega človeka, je „lastnik", ki si lahko po zaslugi zakona, ki
ga ščiti državna moč, zakonito prisvoji levji delež. Človeštvo na drugi
strani povsem in povsod priznava posameznikom pravico do rezultatov
lastnega dela in zato niso potrebni nikakršni posebni zakoni, ki bi to
ugotavljali.
Vsi zakoni, ki se nanašajo na lastnino, ne predstavljajo naravnih
odnosov - v veselje so le advokatom, ki z njimi pridno polnijo debele
fascikle - in nimajo potemtakem drugega cilja kot omogočati, zagotavljati majhnemu številu monopolistov nepravično prilaščanje rezultatov
dela vsega človeštva. Zaradi tega ti zakoni nimajo pravice do obstoja, in
anarhisti so trdno odločeni, v tem je tudi cilj anarhizma, uresničiti
družbo svobodnih ljudi, ki ne bo poznala zakona, ki bi ščitil lastnino
oziroma v bistvu monopol. Mi pravzaprav v nobenem zakonu, ne glede
na to, v kakšni obliki se pojavlja, ne vidimo niti najmanjše pravičnosti,
temveč samo krivico, na katero bo zgodovina kmalu gledala kot na svoj
sramotni madež, tako kot danes gleda na suženjstvo in tlačanstvo.

Isto, kar smo ugotovili za zakone o lastnini, povsem velja tudi za
drugo omenjeno skupino zakonov: za zakone za zaščito oblasti ali tako
imenovane ustavne zakone.
Tudi tu imamo opravka z neskončnim številom zakonov, dekretov,
navodil, odredb itd., ki ščitijo različne institucije predstavniške oblasti - ne glede na to, ali so te utemeljene na predstavniškem načelu ali
pa gre za enostavno uzurpacijo — in pod katerimi ječi človeštvo. Mi
vemo zelo dobro - anarhisti so to nemalokrat dokazovali s svojo kritiko
vseh oblik režimov - da je naloga vsakega režima, ne glede na to, ali je
absolutističen, konstitucionalen ali republikanski, da z uporabo sile
brani interese lastnikov, aristokracije, duhovščine in buržoazije. Več
kot tretjina zakonov: temeljni državni zakoni, zakoni o davkih in pristojbinah, zakoni o organizaciji ministrstev in njihovi ,,odgovornosti", o
vojski, cerkvi, policiji itd. — takih zakonov pa je na tisoče v vsaki deželi
— nimajo nobenega drugega namena, kot da ohranjajo in še naprej razvijajo vladajoči aparat, kar pa vladajočemu razredu spet služi za to, da
zaščiti svoje privilegije. Če te zakone proučimo, sicer pa iz dneva v dan
opazujemo načine njihove uporabe, bomo videli, da ni njihov cilj nič
drugega kot tisto, kar smo omenili.
Na kratko: kar zadeva zakone, o njih ne more biti nobenega dvoma.
Ne le anarhisti, temveč tudi demokratično misleča buržoazija se strinja
v tem, da je glavni cilj, ki mu zakoni služijo, organizacija režima, da so
torej izključno samo sredstvo za ohranjanje družbe na nepravičnih
temeljili. Povsem razumljivo je, da za zakone v anarhistično-komunistični družbi ne more biti prostora.
Ostaja nam še tretja skupina zakonov, ki se nanašajo na zaščito osebe, na odkrivanje in preprečevanje „zločinov". Ta skupina je zelo
pomembna, večina omenjenih predsodkov se nanaša nanjo; kolikor so
zakoni deležni določenega priznavanja in spoštovanja, je to posledica
prepričanja, da so ti absolutni pogoj za varnost posameznika v družbi.
Gre za zakone, ki so se razvili iz navad in običajev, ki so koristili vsej
družbi, medtem ko so jih vladarji izkoristili za utrditev svoje nadvlade.
Avtoriteta plemenskega poglavarja, bogatih družin v mestih in kralja
temelji na njihovi funkciji sodnikov — še danes, ko je govor o nujnosti
države, se v prvi vrsti misli na najvišjo sodno oblast, ki odloča o pravici.
.,Brez države bi se ljudje le medsebojno pobijali," nas prepričuje povprečni govornik. „Najvišji cilj vsake oblasti je, da vsakemu obtoženemu
zagotovi dvanajst poštenih porotnikov," poučuje Burke.
Toda ne glede na vse predsodke o teh stvareh je zadnji čas, da anarhisti odkrito izjavimo, da je ta skupina zakonov enako nekoristna in
škodljiva, kot so prej omenjeni!
Kar se tiče zgoraj omenjenih „zločinov" proti posameznikom, pa je
treba najprej povedati splošno znano dejstvo, da dve tretjini, če ne celo
kar tri četrtine teh zločinov, izhaja iz namena, dokopati se do bogastva

kakega drugega človeka. Ta množična skupina zločinov in prekrškov pa
bo izginila tisti hip. ko bo prenehala obstajati privatna lastnina. ..Toda."
nam bo kdo odvrnil. ,.vedno bomo imeli suroveže. ki bodo že pri prvem
sporu uporabili nož in ki bodo že na najmanjšo žalitev odgovorih z
ubojem; in kaj bi bilo, če ne bi imeli nobenih zakonov, ki bi to preprečevali in kaznovali?" S tem večnim refrenom nam vedno postrežejo,
kadarkoli postavimo pod vprašaj pravico družbe, da kaznuje.
A vendar lahko danes brez kakršnegakoli dvoma ugotovimo naslednje: strogost kazni ne zmanjšuje števila zločinov. Ne glede na to, ali
boste morilce obesili ali razčetverili, se število ubojev ne bo zmanjšalo
niti za en sam primer. Če boste po drugi strani ukinili smrtno kazen, ne
bo zato niti enega umora več, prej jih bo manj. Statistika to potrjuje: če
imamo obilno žetev in poceni kruh pa če je vreme lepo, se bo število
umorov hitro zmanjšalo. Statistika torej dokazuje, d a j e število zločinov neposredno odvisno od cen prehrambenih proizvodov in vremena.
Nikakor ne trdimo, da je lakota glavni vzrok umorov! Ne gre za to.
Kadar je žetev dobra, cene zmerne in lepo sončno vreme, se ljudje veselijo in počutijo bolje kot sicer, takrat se težje predajajo mračnim strastem in ne odvzamejo svojemu bližnjemu življenja zaradi kake nepomembne zadeve.
Še več, dobro je znano, da strah pred kaznijo še nobenega morilca ni
odvrnil od njegovega dejanja. Tisti, ki namerava zaradi maščevanja ah
revščine ubiti svojega bližnjega, ne razmišlja veliko o posledicah; in najverjetneje se niti en morilec ni slepil z mislijo, da se bo lahko kazni
izmaknil.
Ne samo v družbi prihodnosti, v kateri bi bil človek deležen boljše
vzgoje in izobraževanja, v kateri bi imel vse možnosti razviti in uporabiti
vse svoje sposobnosti, kar bi mu prineslo toliko zadovoljstva, da ne bi
niti pomislil na uboj. zaradi katerega bi bil ob vse to, celo v današnji
družbi (z vso njeno revščino, ki j o lahko vidimo v pivnicah velikih mest)
se število umorov in drugih zločinov ne bi niti najmanj povečalo, če bi
bile ukinjene vse kazni za morilce. Zelo je verjetno, da bi se to število
zmanjšalo v tistih primerili, ki so posledica učinka zaporov in kaznilnic.
Nenehoma nam govorijo o dobrih straneh zakona in o pozitivnih
učinkih kazni, ne da bi ti isti ljudje vsaj enkrat razmislili o tem, kakšno
je razmerje med dobro in pozitivno stranjo zakonov in kaznovanja in
ponižujočimi učinki, k i j i h imajo ti na ljudi. Treba je samo sešteti vse
slabe, nizke strasti, k i j i h pri gledalcih vzbuja javno izvrševanje kazni, ali
na primer danes učinke prebiranja poročil v časopisih o sodnih procesih! Človek je najbolj kruta žival na tem planetu. Toda kdo drugje v ljudeh negoval in razvijal nizkotne instinkte (ki jih v živalski vrsti, na primer med opicami, ne boste srečali), če ne prav kralji, sodniki in duhovniki, ki so, oboroženi z ..zakonom", ljudem z odiranjem kože, nalivanjem razžarjene smole v rane, lomljenjem udov in kosti, z razčetverje-

njem itd. itd. vsiljevali svojo avtoriteto? Samo poglejmo, kako so ti
,,zaščitniki" zakona z izgovorom, d a j e to koristno pri odkrivanju zločina, vpeljali v družbene odnose nešteto pokvarjenosti, začenši z ovaduštvom (špijoniranje in ovajanje država in njene sodne institucije zelo
cenijo, vsi režimi ju nagrajujejo z debelimi denarji!). Samo pojdite v
zapor in opazujte, kaj vse naredijo iz ljudi, ki jim je bila odvzeta vsakršna svoboda in ki so zaprti skupaj z že popolnoma razkrojenimi osebnostmi, tako da se med zidovi jetnišnic medsebojno kvarijo. Vedeti pa
je treba, da vsaka reforma na tem področju pušča za seboj še neznosnejše razmere. Naši današnji zapori so moralno tisočkrat bolj gnili, kot so
bile ječe v srednjem veku. Končno, samo pomislite, s kakšnim duhovnim zatonom in korupcijo imamo opravka v družbi, ki se ohranja s
pomočjo pokorščine — kar je bistvo vsakega zakona — discipline in
avtoritete, ki ima pravico kaznovati in soditi, ne da bi upoštevala glas
svoje vesti; v družbi torej, ki se ohranja s p o m o č j o rabljev, ječarjev in
ovaduhov - z eno besedo, z aparatom zakona in avtoritete. Če boste
vse to upoštevali, se boste zagotovo strinjali z nami, da si zakon in
kaznovanje, ki bi se ju bilo treba znebiti, zaslužita naš gnus.
Ljudstva, ki ne poznajo politične organiziranosti in živijo v večji pravičnosti, vedo zelo dobro, da so tako imenovani „kriminalci" enostavno
nesrečni ljudje. Zdravilo zanje niso bič, verige, ječa ali vislice, temveč
bratska pomoč in enakopravni odnosi, ki si jih zasluži vsako dostojanstveno človeško bitje. Upamo, da bo naslednjo revolucijo spremljalo
tole vodilo: „Uničiino vse giljotine! Porušimo vse ječe! Odpravimo
sodnike, policaje in agente - to najbolj umazano vrsto ljudi na našem
planetu! Obravnavajmo kot brate tiste, k i j i h je vodila strast povzročanja zla bližnjemu! Predvsem pa nizkotnim nosilcem nasilja, izkoriščanja
in zatiranja od vzemimo možnost, da še naprej razkazujejo svoje grehe v
lepi luči! Bodimo prepričani, da bomo na ta način imeli zelo majhno
število .zločinov'!"
Korenine zločina so v brezdelju, zakonu in avtoriteti, v lastninskih
zakonih, zakonih, ki ščitijo oblast, zakonih o kaznih in kazenskih prekrških in v avtoriteti, ki si jemlje pravico te zakone sprejemati in uporabljati. Nič več zakonov! Nič več sodnikov! Svoboda, enakost in človeška solidarnost edine učinkovito preprečujejo protidružbene instinkte
nekaterih posameznikov v družbi!

Peter Kropotkin (1842 - 1921)

5. 4. Revolucionarna oblast (1882)

Parlament
Vsi tisti, ki vsaj malo revolucionarno mislijo in čutijo, se bodo strinjali, da je treba odpraviti obstoječe institucije, tako da svoboda, enakost in bratstvo ne bi bile več prazne besede, temveč živa resničnost.
Prav tako se bodo strinjali, da so vse doslej znane oblike vladanja samo
oblike zatiranja, kijih je treba zato zamenjati z novo obliko združevanja
ljudi. Da kdo pride do takega spoznanja, niti ni treba biti posebno izviren. Negativne strani obstoječih oblik vladanja kakor tudi njihova
nezmožnost, da se spremenijo, so tako očitne, da padejo v oči vsakemu
razumnemu opazovalcu. Kar pa zadeva rušenje preživelih institucij, ve
vsakdo, da se to v posameznih zgodovinskih trenutkih dogodi brez posebnih težav. Obstajajo torej primeri, ko se režimi, kot da bi bili iz kart,
sesujejo pred jeznimi pogledi upornega ljudstva. Nekaj podobnega smo
lahko videli leta 1848 in 1870.
Strmoglaviti režim - to je glavni cilj buržoaznega revolucionarja. Za
nas je to šele začetek družbene revolucije.
Ko je državni aparat enkrat zlomljen, ko je funkcionarska hierarhija
dezorganizirana in ne ve, kaj bi, in ko vojaki izgubijo zaupanje v svoje
nadrejene - ali na kratko, ko razpade vsa ta velika armada ljudi, ki so
branili interese kapitala - se z rušenjem teh institucij, ki so pomagale
pri ohranjanju ekonomskega in političnega suženjstva, šele začne naše
veliko delo. Ko je bila izborjena svoboda, se zastavi vprašanje, kakšna
bo naslednja poteza revolucionarjev.
Samo anarhisti imajo pravi odgovor na to vprašanje: ne potrebujemo
nobene nove oblasti! Vsi drugi bodo rekli: potrebujemo revolucionarno
oblast! in se bodo pri tem razlikovali le v formalnem pogledu. Nekateri
se bodo odločili za oblast, ki jo bodo volili na podlagi splošne volilne
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pravice v državi ali na nivoju komune, zopet drugi se bodo odločili za
revolucionarno diktaturo.
Revolucionarna oblast! Kako nenavadno zvenita ti dve besedi tistemu, ki mu je jasno, kaj pomeni družbena revolucija in kaj oblast. Dve
besedi, ki druga drugi nasprotujeta, ki druga drugo ukinjata.
Priložnost smo imeli spoznati mnoge na despotstvu zasnovane oblasti - bistveno za vsako oblast je, da se postavi na stran reakcije in proti
revoluciji, s stalno tendenco v prid despotizma — nihče pa še ni mogel
videti revolucionarne oblasti. Revolucija pomeni nasilno rušenje vladajočih lastninskih oblik, odpravo kast in hitro spreminjanje veljavnih
moralnih norm. Revolucija je torej pravo nasprotje oblasti, njena negacija, če z njo mislimo ,,etablirani red", konservativnost, ohranjanje
obstoječih institucij in omejevanje svobodne iniciative in individualne
dejavnosti. Pa nam povedanemu navkljub vseeno nenehoma govorijo o
,,revolucionarni oblasti" kot o najbolj enostavni stvari na svetu, tako
običajni in dobro znani, kot so to kraljevina, imperij in oblast papeža!
Ne preseneča, da zagovarjajo omenjeno idejo tako imenovani buržoazni revolucionarji. Zelo dobro vemo, kaj mislijo z besedo revolucija.
Njihova revolucija ni nič drugega kot nekoliko izboljšana buržoazna
republika, v kateri bi se t.i. republikanci polastili donosnih funkcij, ki
so danes še rezervirane za bonapartiste in rojaliste. Taka republika bi v
najboljšem primeru prinesla ločitev cerkve od države, v bistvu prikriti
konkubinat med njima, konfiskacijo cerkvene lastnine v korist države in
še nekaj skromnih političnih sprememb, ki naj bi v prihodnosti olajšale
upravljanje novo pridobljene lastnine, kot na primer referendum in sprejetje splošne volilne pravice.
To, da so revolucionarni socialisti postali zagovorniki takih idej, si
lahko pojasnimo le na dva načina. Bodisi da so žrtev zasvojenosti s predsodki. ki so jih. ne da bi se tega zavedali, prevzeli iz literature, predvsem
iz zgodovinskih knjig, ki jih je buržoazija pisala v skladu s svojimi interesi, bodisi da si revolucije, ki jo imajo stalno na jeziku, ne želijo. Zadovoljili bi se z manjšim krpanjem obstoječih institucij, če bi se s tem
lahko polastili oblasti, medtem ko bi odločitev o tem, kako pomiriti
,,divjad", tj. ,,ljudstvo", padla šele v prihodnosti. Njihov cilj je le, da bi
zavzeli mesto, ki ga danes zasedajo oblastniki. Nikakršnega pomena
nima, da bi trošili argumente za dialog z njimi. Razpravljati želimo le s
tistimi, ki varajo sami sebe iz poštenih nagibov.
Začnimo pri prvi obliki revolucionarne oblasti, ki izhaja iz splošne
volilne pravice, iz javnega glasovanja.
Vzemimo, da je bila oblast kraljev ravnokar zrušena, armadi branilcev kapitala je odzvonilo, vsepovsod vre, razpravlja se o vseh javnih
zadevah, vsepovsod se javlja želja, da bi šli naprej. Javljajo se nove ideje,
v zavest ljudi prodira spoznanje o nujnosti velikih sprememb. Potrebno
je še naprej delovati: neusmiljeno je treba nadaljevati reorganizacijo, da

bi se sprostile nove vsebine življenja. In kaj nant svetujejo namesto tega?
To: ljudi naj bi poklicali na volitve, da bodo takoj izvolili nove predstavnike oblasti in da bo tem zaupano tisto delo, ki bi ga lahko vsakdo
izmed nas sam opravil na svojo lastno pobudo.
To je Pariz naredil 18. marca 1871. ..Vedno mi bodo ostali v spomin u , " mi je pripovedoval neki moj prijatelj, ,.tisti prečudoviti trenutki
osvoboditve. Iz svoje podstrešne sobe v študentskem naselju sem se
napotil k nepregledni množici ljudi, ki je napolnila vse pariške ulice.
Vsakdo je govoril o zadevah splošnega družbenega pomena. Poklicni
problemi so bili pozabljeni, nikogar ni več skrbelo, da bi kaj kupil ali
prodal, temveč so se bili vsi pripravljeni z dušo in telesom predati prihodnosti. Splošno razpoloženje je potegnilo za seboj celo ljudi, ki so
pripadali buržoaznemu razredu; videli so, da se odpira novi svet. ,Če gre
za družbeno revolucijo, hočemo biti tudi mi zraven.' Vsi za revolucijo
neobhodni elementi so bili tam, treba jih je bilo le še akcijsko povezati.
Ko sem se zvečer vrnil v svojo sobo, sem si rekel: kako je človeštvo
čudovito! Mi pa človeštva sploh ne poznamo, preveč je bilo le klevetano. Potem so prišle volitve, izbrani so bili člani komune - in počasi
sta ugašala navdušenost in želja po aktivnem sodelovanju. Vsakdo seje
zopet vrnil k svojim starim opravilom in si sam pri sebi mislil: sedaj
imamo pošteno oblast, ta bo naredila, kar je potrebno narediti. Vsakdo
dobro ve, kaj je sledilo."
Namesto da bi ljudje ukrepali sami, namesto da bi šli naprej, namesto
da bi ustvarjali nov družbeni red, so polni zaupanja v nove upravljalce
predali njim skrb za prevzemanje iniciativ. To je bil prvi in usodni rezultat volitev. No, in kaj bodo novi upravljalci naredili z zaupanjem, ki so
ga dobili od vseh?
Nikoli nismo imeli bolj svobodnih volitev od tistih v marcu leta 1871
za časa Pariške komune. To so priznali sami nasprotniki Komune. Velika množica volilcev ni nikoli prej izražala želje, da bi postavila na krmilo oblasti najboljše ljudi, ljudi prihodnosti in poštene revolucionarje. To
je tudi uresničila. Vsi slavni revolucionarji so bih izvoljeni z veliko večino glasov: jakobinci, blankisti in člani Internacionale - te tri revolucionarne partije so bile zastopane v mestnem svetu Komune. Boljših voditeljev ne bi dale nobene volitve.
Nadaljevanje je znano. Zaprti v City Hali so ti ognjeviti revolucionarji
postali ujetniki oblik, ki so jih zapustile prejšnje politične garniture,
skratka, družbeni reformatorji so bili obsojeni na neučinkovitost in
neplodnost. Dobra volja, s katero so razpolagali, ni zadostovala niti za
to, da bi organizirali obrambo Pariza pred vojsko, ki je ostala zvesta
staremu režimu. Danes slišimo pripombe na tega ali onega voditelja
Pariške komune, vendar posamezniki niso krivi za poraz, za katerega je
pravi krivec - sistem, ki so ga revolucionarji uporabljali.

Splošna volilna pravica lahko da v okviru maksimalne svobode v najboljšem primeru samo parlament (ali skupščino), ki reprezentira povprečno mnenje ljudi v danem trenutku. To povprečno mnenje je ponavadi na začetku revolucije še zelo nejasna predstava o nalogah, ki jih je
treba izvršiti, še posebej pa je nejasna predstava o tem, kako se dela
lotiti. O, ko bi se lahko večina naroda oziroma ko bi se lahko okraji in
okrožja še pred izbruhom konfliktov sporazumela o tem, kaj ji je storiti,
ko bo stari režim propadel! Če bi se lahko te stare sanje kabinetnih
utopistov uresničile, ne bi moglo nikdar priti do krvavih revolucij.
Potem ko bi velika večina prebivalstva jasno izrazila svojo voljo, bi seji
preostali del mirno in brez odpora uklonil. Toda, stvari se ne odvijajo
po tej logiki. Revolucije se v zgodovini pojavijo mnogo prej, preden
pride do splošnega sporazuma med ljudmi o njih. Tisti, ki jim je jasno,
kaj je treba narediti takoj naslednji dan po revoluciji, so na žalost v
odločni manjšini. Množice imajo navadno samo splošno predstavo o
cilju, ki bi ga hoteli uresničiti, ne da bi poznali sredstva, s katerimi bi
bilo mogoče cilj doseči, ali jim zaupati. Praktične rešitve dobijo jasnejše
obrise oziroma so sploh najdene šele tisti hip, k o se v družbi že dogajajo
spremembe. Praktične rešitve so lahko rezultat le revolucije, tj. aktivnosti vsega ljudstva, kajti posameznik se sam sploh ne more dokopati do
rešitev, ki si lahko utrejo pot le skozi življenjske izkušnje vsega ljudstva.
S takšnimi problemi in položajem se sooča izvoljeno politično telo,
pa četudi ni obremenjeno s pomanjkljivostmi, ki so značilne za vse režime. Peščico ljudi, ki branijo revolucionarne ideje svoje epohe, utesnjujejo tisti, ki zastopajo revolucionarne ideje preteklosti ah ideje obstoječega družbenega stanja. Ti revolucionarji - in to velja še posebej v revolucionarnih časih - ki bi morali širiti svoje ideje med ljudstvom in ga na
ta način spodbujati k aktivnostim za odpravo starih institucij, so sedaj
ujetniki nekega prostora, v katerem neskončno dolgo razpravljajo, da bi
zmerneže prisilili k popuščanju in da bi preglasovali sovražnike - medtem ko obstaja samo en način potrjevanja idej, to je njihovo uresničevanje. Nova revolucionarna oblast se tako spreminja v parlament, obremenjen z vsemi slabimi stranmi buržoaznega parlamentarizma. Daleč od
tega, da bi bila ta oblast revolucionarna, postaja celo ovira revoluciji.
Da bi jo spravilo z zavzetih položajev, je ljudstvo prisiljeno zamenjati
tiste, ki jih je še včeraj slavilo kot svoje izbrance.
Toda to sedaj ni več tako enostavno. Novi režim, k i j e na hitro spravil skupaj novo upravno mašinerijo, da bi z njeno pomočjo utrdil oblast
in si zagotovil priznanje, sploh ne misli več na to, da bi na tako lahek
način prepustil svoje mesto. Z ljubosumnostjo se oklepa oblasti in seje
drži z obema rokama, kar je značilno za institucije, ki še niso tako stare,
da bi jih doletel zakon starostne senilnosti. Obstaja samo en način, da
režim izgubi mesto, ki ga je zasedel: v roke je zopet treba vzeti orožje,

znova je treba pognati v tek revolucijo in spraviti z oblasti tiste, v katere
je bilo prej položenih toliko upov.
S tem je bil v revolucijo vnesen razdor. Potem ko je bil dragocen čas
porabljen za različne govoran.ce, izgublja sedaj revolucija svojo moč
zaradi notranjih sporov med prijatelji novega režima in tistimi, ki so
prišli do prepričanja, da se mora ta zamenjati. Do vsega tega pa je prišlo
le zato, ker se ni spoštovalo dejstvo, da novo življenje zahteva nove oblike in da revolucije ni mogoče uresničevati s starimi oblikami! Ni se
videlo, da sta revolucija in režim nepomirljiva, da eden pomeni negacijo
drugega - neodvisno od tega, v kakšni obliki se pojavljata v zgodovini in da lahko po revoluciji vzpostavi naravno stanje družbe in ljudstva
samo anarhija.
Povedano velja tudi za vse druge oblike zagovarjanja ,.revolucionarne
oblasti", ki jih danes tako pogosto slišimo, še posebej pa za revolucionarno diktaturo.

Diktatura
Nevarnosti, ki se jim izpostavlja revolucija, kolikor dovoli, da jo
obvladuje izbrani politični aparat, so tako očitne, da se eno od revolucionarnih gibanj v celoti odreka takšni poti. Temu je jasno, da ljudstvo,
ki doživlja vstajo, ne more priti na oblast z volitvami, ne da bi se ponovila preteklost ali ne da bi to pomenilo oviro ljudskemu gibanju; tu
mislimo predvsem na velikanski ekonomski, politični in moralni preporod, s katerim je povezana družbena revolucija. Zato se revolucionarno
gibanje odvrača od zamisli ..legalne" vlade, vsaj med vstajo proti legalnosti obstoječega sistema, in teija vzpostavo ,,revolucionarne diktature".
,.Partija," pravijo ti revolucionarji, „ki bo vrgla obstoječo oblast, bo
seveda tudi zasedla njeno mesto. Prevzeto oblast bo izvrševala na revolucionaren način. S potrebnimi ukrepi bo zagotovila uspeh revolucije.
Zavrgla bo stare institucije in organizirala obrambo dežele. Tiste, ki pa
ne bodo priznali njene oblasti ali spoštovali ukazov v interesu razvijanja
revolucije, čaka giljotina, in to ne glede na to, ali izhajajo iz ljudstva ali
iz buržoaznih vrst." Kaj, še vedno giljotina? Poglejte, kako razmišljajo
ti nadobudni Robespierri, ki od velike francoske revolucije poznajo le
obdobje njenega zatona, ki revolucijo poznajo le prek govorov, ki so
jih imeli advokati republike.
Anarhisti smo tako diktaturo posameznika kot partijsko diktaturo
(obe sta v bistvu isto) enkrat za vselej obsodili. Spoznali smo, da sta
revolucija in oblast nezdružljivi. Ena mora uničiti drugo, ne glede na to,
kakšen pridevek ima oblast: diktatura, kraljevina ali parlamentarna.
Zavedamo se. da resnica in moč našega gibanja temeljita na naslednjem
načelu: ,,Nič ni dobro in trajno, če ni posledica svobodne pobude ljudi.

ki pa si jo prizadeva vsaka oblast dušiti." Zato bi tudi najboljši med
nami, če bi postali gospodarji nad aparatom oblasti, v dobrem tednu
dni zaslužili vislice, kolikor ne bi njihove ideje pred uresničitvijo pretreslo ljudstvo. Dobro vemo, kam pelje vsaka oblast, tudi tista z najboljšimi nameni: k zatrtju revolucionarnega gibanja. Tudi vemo, d a j e ideja
diktature patološka posledica tistega nerazumnega fetišizma politične
oblasti, ki skupaj z religioznim fetišizmom podpira suženjstvo.
Toda danes ne nagovarjamo anarhistov, temveč politične revolucionarje, katerih vzgoja botruje številnim napakam, ki pa so pripravljeni o
njih odkrito razpravljati. Z njimi se želimo torej pogovarjati, izhajajoč
iz njihovega stališča.
Še prej pa tale pripomba: tisti, ki zagovarjajo diktaturo, se sploh ne
zavedajo, da s hvalo tega predsodka utirajo pot, ki bo pozneje njim
samim porezala glave. Robespierre je izrekel izvrstno misel, ki bi si jo
morali njegovi občudovalci dobro zapomniti. Načelno sicer ni bil proti
diktaturi, toda ko je Mandar omenil: ..Brissot bi rad bil diktator," mu
je Robespierre odvrnil: ,,Dobro pazi, kaj govoriš." Brissot, pokvarjeni
žirondinec, goreči nasprotnik teženj ljudstva po enakosti in odločni
zagovornik lastnine (čeprav jo je nekoč že imel za tatvino) bi, ne da bi
trenil z očesom, vrgel v ječo He'berta, Marata in vse preostale zmerne
jakobince!
Ta trditev je iz leta 1792! Takrat je bila Francija že tri leta v revoluciji! Kraljevina praktično že ni več obstajala, čakal jo je le še milostni
smrtni udarec. Tudi fevdalna oblast je bila že odpravljena. Pa vendar je
imel v tistem času, ko seje revolucija še neovirano odvijala, kontrarevolucionar Brissot lepe možnosti, da bi postal diktator! In kaj seje dogajalo prej. leta 1789° Mirabeau je bil pred tem. da bi postal predsednik
vlade! Človek, ki je barantal s kraljem, da bi mu prodal svoj govorniški
talent - bi se lahko dokopal do oblasti, če se ne bi ljudstvo uprlo s
koli, vsililo svojo suverenost in s kmečkim uporom pokazalo na iluzornost prevzema oblasti bodisi v Parizu ali v kateremkoli drugem departmaju.
Toda predsodki, zvezani z oboževanjem politične oblasti, v tolikšni
meri zaslepljujejo zagovornike režima diktature, da so prej pripravljeni
sprejeti diktaturo Brissota ali Napoleona kot pa opustiti tole misel: dati
moč gospodarju nad ljudmi, ki se pravkar trudijo sneti verige s svojih
rok!
Ta predsodek so pomagale ohranjati pri življenju tajne družbe iz časa
restavracije in Louisa-Philippa. Republikanska buržoazija je v tistem
času s p o m o č j o delavcev organizirala večje število zarot z namenom, da
bi odpravila kraljevino in proglasila republiko. Nobene predstave ni
imela o globljih spremembah, do katerih bi moralo priti v Franciji pred
uveljavitvijo oblasti republikanske buržoazije; domišljala s i j e , da bo z
organizirano zaroto nekega dne vrgla z oblasti kralja, prevzela oblast in

proglasila republiko. Tajna društva so več kot trideset let kazala neomejeno voljo do žrtvovanja, herojsko vztrajnost in pogum. In za to. da je
bila po februarski vstaji leta 1848 proglašena republika, se je treba
zahvaliti tajnim družbam, njihovi učinkoviti propagandi dobrih trideset
let. Do republike brez njihovih plemenitih prizadevanj ne bi prišlo.
Cilj buržoazije je bil potemtakem ta. da sama prevzame politično
oblast in vzpostavi republikansko diktaturo. Razumljivo je, da pa v tem
ni nikoli uspela. Je pač v naravi stvari, da zarote ne morejo vreči kraljevske oblasti, čeprav pa pripravijo pogoje za njen padec. Republikanska
ideja se je močno razširila med ljudmi, zarotniki-mučeniki so ljudem
nenadoma postali vzor. Zadnji udarec, kije dokončno odpravil vladavino buržoaznega kralja, je razpolagal z mnogo večjo silo, kot s o j o lahko
mobilizirale tajne družbe: prišel je namreč iz samega gibanja ljudskih
množic.
Posledice so znane. Partija, k i j e pripravila državni udar. ni imela več
kaj iskati v aparatih oblasti. Drugi, ki so bili preveč previdni, da bi se
izpostavljali nevarnostim, ki jih prinašajo zarote, ali pa so bili dovolj
znani in zmerni, so ta trenutek izkoristili, da so se dokopali do politične
oblasti in zavzeli mesta, ki so jih nameravali zarotniki osvojiti z grmenjem topov. Pisci, advokati in demagogi, ki so se vsi trudili vzbujati
javno pozornost, so uspeli v osvajanju oblasti, medtem ko so resnični
republikanci še naprej zbirali orožje ali bili v zaporih. Slavnejše med njimi so potisnile v javno življenje oziroma oblast množice, ki niso sploh o
ničemer razmišljale, drugi so se kar sami vrinili tja ali pa so jih sprejeli
zato, ker niso nikogar predstavljali, v najboljšem primeru so imeli le
osebni program.
Naj nam nihče ne reče, d a j e za vse to bilo krivo pomanjkanje praktičnega duha v partiji in da bi lahko kdo drug to mnogo bolje opravil.
Ne, tisočkrat ne! Obstaja zakon, ki je tako neizogiben kot zakon gibanja zvezd, po katerem najbolj aktivni vedno ostanejo zunaj, medtem ko
se intriganti in brbravci vedno dokopljejo do oblasti. Te ljudi velika
množica, ki zada zadnji udarec, mnogo bolje pozna. Ti dobivajo večje
število glasov, ker gre v takih primerih, ne glede na to, ali so izbrani z
aklamacijo ali s pomočjo glasovnih skrinj, vedno za neko vrsto tihih
volitev, ki se na koncu končajo z aklamacijo. Njih slavijo vsi, še posebej
sovražniki revolucije, ki jim godi, da se v vrh gibanja prebijajo nepomembneži. V splošnem slavju se tako izbirajo za voditelje največji sovražniki
gibanja, taki, ki so ravnodušni do njegovih interesov.
Človek (Blanqui), ki je bil bolj kot kdorkoli poosebljenje načela
zarote, človek, ki je svojo vdanost takemu revolucionarnemu sistemu
plačal z življenjem, prebitim v zaporu, je na smrtni postelji, potem ko je
spoznal svojo zablodo, izrekel besede, ki vsebujejo kar cel program: ,,Ne
Bog in ne Gospodar!"

N e m o č revolucionarne oblasti
Zablodo, da lahko tajna družba vrže kak režim in potem prevzame
oblast, so doživele vse buržoazne revolucionarne organizacije po letu
1820. O tej zablodi nas prepriča še veliko drugih primerov. Kakšno
požrtvovalnost, samoodrekanje in vztrajnost so pokazale republikanske
tajne družbe v Italiji! Pa vendar so sadovi vsega tega velikanskega dela.
vseh žrtev italijanske mladine, pred katerimi zardeva celo ruska revolucionarna mladina, nagrmadenih trupel v kazeniatih avstrijskih trdnjav in
morišč. pripadli dvema grabežljivcema: buržoaziji in kraljevini!
To je neizbežno in drugače niti ne more biti. Kajti zadnjega udarca
obstoječi oblasti ne zadajajo niti tajne družbe niti revolucionarne organizacije. Njihova naloga in zgodovinsko poslanstvo je. da pripravijo ljudi
miselno na revolucijo. Ko pride s pomočjo zunanjih okoliščin do nje, je
na vrsti zadnji udarec, ki pa ne pride iz organizacij, ki so sprožile ta
proces, temveč od ljudi, ki so bih zunaj organizacije. Ko je Blanqui
31. avgusta 1870 pozval na vstajo, je ostal Pariz nem. Štiri leta pozneje
je bil proglašen zlom starega režima. Tokrat blankisti že niso bili več
avantgarda v gibanju, temveč je bilo to ljudstvo, kije pahnilo s prestola
človeka iz decembra in dalo priložnost sleparjem oblasti, ki so potem še
dve leti odzvanjali v njihovih ušesih. Ko se revolucija bliža izbruhu, ko
jo je vsepovsod čutiti in je njen uspeh že skoraj zagotovljen, se gibanju
priključijo tisoči, na katere ni imela nobena tajna organizacija nikdar
kakega neposrednega vpliva. Podobni so mrhovinarjem, ki hitijo, da ne
bi zamudili pojedine. Ti zadajo revoluciji poslednji udarec, ko ljudje za
svoje voditelje ne izbirajo iskrenih in brezkompromisnih zarotnikov,
temveč pustolovce - takšni okusi jih vodijo pri izbiri svojih voditeljev.
Na ta način zarotniki sami nezavedoma utirajo pot prihodu lastnih
sovražnikov na oblast.
Toda če je vse. kar smo rekli o revoluciji, kije politična vstaja, resnično, velja to še toliko bolj za revolucijo, ki si jo želimo - za socialno
revolucijo. Če dopustimo, da se kaka oblast etablira in postane legitimna. istočasno tudi hromimo revolucijo. Taka oblast lahko prinese le
malo dobrega, škoda, ki jo naredi, pa je velikanska.
Kaj torej mi anarhisti mislimo z revolucijo? Ne gre za enostavno menjavo politične oblasti. Pomeni, da ljudstvo vzame v svoje roke vse družbeno bogastvo. Revolucija pomeni odpravo vseh tistih vladajočih sil, ki
so vedno le ovirale razvoj človeštva. Toda, ali lahko to veliko ekonomsko preobrazbo prinesejo zakonske odredbe? V prejšnjem stoletju smo
lahko videli, da je poljski revolucionarni diktator Kosciuszko z dekreti
zapovedal odpravo tlačanstva, pa je to vseeno kljubovalo še kakih osemdeset let. Videli smo lahko tudi. da je vsemogočni konvent z dekretom
določil, da se zemlja, ki so jo odvzeli fevdalcem, razdeli na enake dele
članom občine. Tako kot drugi je tudi ta dekret ostal samo na papirju.

ker bi za njegovo uresničitev moral vaški proletariat izvesti popolnoma
novo revolucijo; revolucije pač nimajo nič skupnega z dekreti. Da bi si
ljudstvo prilastilo bogastvo, se mora samo otresti okovov suženjstva, na
katere se je vse preveč dolgo navajalo, poslušati mora svoj glas in korakati naprej, ne da bi se oziralo na ukaze drugih. In ravno to je tisto, kar
preprečujeta vsaka, še tako dobronamerna diktatura in disciplina, ki ne
moreta spodbuditi niti enega samega milimetra napredovanja revolucije.
Ce pa oblast, četudi bi to bila idealna revolucionarna oblast, ni zmožna ustvariti nobene nove sile ali uresničiti kakega cilja revolucije,
potem lahko od nje pričakujemo še manj, ko je po likvidaciji starih
družbenih odnosov na vrsti reorganizacija družbe. Ekonomske spremembe, ki jih bo sprožila družbena revolucija, bodo tako silovite in
globoke, vse obstoječe odnose, temelječe na lastnini in menjavi, bo tako
spremenila, da posamezniki ali skupine ne bodo mogli z obzorja svoje
lastne izkušnje predvideti družbenih oblik v prihodnosti. Novi družbeni
odnosi se lahko oblikujejo le s skupno aktivnostjo množic. Da bi se
lahko upoštevale neskončno različne razmere, pogoji in potrebe, ki se
bodo pojavile takoj po odpravi privatne lastnine, bo nujno potrebna
prevlada kolektivnega duha v vsej deželi. Vsaka zunanja avtoriteta bi tej
kolektivni volji pomenila oviro in bi bila zaradi tega izvor neenotnosti in
sovraštva.
Zadnji čas je, da se znebimo iluzije o revolucionarni oblasti, ki se
tolikokrat izkaže za napačno in j o je treba tako drago plačati. Čas je že,
da enkrat za vselej priznamo politični aksiom, da ne more biti noben
režim revolucionaren. Za nasproten dokaz ponujajo konvent, toda ne
smemo pozabiti, da je tistih nekaj revolucionarnih ukrepov, ki jih je
konvent sprejel, samo sankcioniralo stanje, do katerega je pripeljala
aktivnost ljudstva, ki se ni oziralo na oblast. Ali kot pravi Victor Hugo:
Danton je potisnil naprej Robespierra, Marat je oprezno čakal in potisnil Dan tona, tega je spet potisnil Cimourdain - to poosebljenje klubov,
v katerih so se zbirali taki odličniki, kot so to bili navdušenci in uporniki. Kot vsi drugi režimi pred njim in po njem, ni bil konvent nič drugega kot kamen, privezan na vrat ljudstva.
Zgodovina nam daje v tem pogledu popolnoma prav. Nemožnost
revolucionarne oblasti in škoda, ki jo povzroča, sta tako očitni dejstvi,
da je težko pojasniti odločnost, s katero se eden od socialističnih tokov
oklepa zamisli o revolucionarni oblasti. Pa vendar je to lahko pojasniti.
Čeprav se imajo za socialiste, imajo povsem drugačen pogled kot mi na
družbeno revolucijo. Zanje, kakor tudi za radikalne buržuje, je revolucija nekaj, kar zadeva oddaljeno prihodnost, o kateri danes še ne kaže
razmišljati. Tisto, o čemer sanjajo in si ne upajo povedati na glas, je
nekaj povsem drugega. Njihov vzor je režim, ki ga imajo v Švici ali v
Združenih državah Amerike, z nekaj oblikami podržavljenja oziroma
tistega, kar zvito imenujejo ,javne službe". Gre za zamisli, ki so blizu

Bismarckovim, ali pa za podobno naivne sanje o tem, kako je mogoče
nekega dne postati predsednik Združenih držav Amerike. V bistvu gre
za vnaprejšnji kompromis med težnjami socialističnih množic in hotenj
buržoazije. Intimno bi si želeli popolno razlastitev, vendar nimajo poguma hoditi po tej poti, zato to prepuščajo naslednjemu stoletju in še
prej. preden pride do boja, sklenejo s sovražnikom premirje.
Za nas, komunistične anarhiste, ki vidimo, d a j e prišel zgodovinski
trenutek osvoboditve in ki si zavestno prizadevamo, da bi prišlo čimprej
do njega, obstaja en sam cilj: da ljudstvo sprejme naše ideje, to je. da
izroči vsa proizvajalna sredstva družbi, odpravi vsako izkoriščanje in
vsako oblast nad družbo. Verjamemo samo v idejo družbene
revolucije.
Nič nas ne more ustaviti na tej poti, ker vidimo, d a j e vsak režim, pa
četudi najbolj revolucionaren, vedno samo ovira revoluciji. Zato nimamo druge alternative. Borimo se proti vsem, ki si želijo oblasti, ki se
želijo dvigniti nad nas in prevzeti v svoje roke našo usodo, in borili se
bomo tako dolgo, dokler ljudje ne bodo spoznali, da taki ne delajo
zanje. Naš boj za popolno osvoboditev posameznika in družbe odpira
novo poglavje kulturne zgodovine in prizadevanj za popolnejše človeštvo.
Dovolj je bilo politične oblasti! Dajte priložnost ljudstvu, anarhiji!

Peter Kropotkin (1842 - 1921)

5. 5. Anarhistični komunizem (1887)

Anarhizem, sistem socializma brez oblasti, ima dva izvora. Je rezultat
dveh velikih idejnih tokov na ekonomskem in političnem področju v
devetnajstem stoletju, še posebej značilnih za njegovo drugo polovico.
Anarhisti skupaj z vsemi drugimi socialisti trdijo, da je zasebni lastnini
nad zemljo, kapitalom in stroji odzvonilo. d a j e obsojena na propad in
da morajo in bodo vsa produkcijska sredstva postala skupna last vse
družbe: zasebna lastnina mora preiti v upravljanje vseh proizvajalcev
družbenih dobrin. In skupaj z najnaprednejšimi predstavniki političnega
radikalizma gojijo ideal politične organizacije družbe, v kateri bodo
oblastne funkcije zožene na najmanjšo mero. tako da bo posamezniku
vrnjena vsa svoboda iniciative delovanja za zadovoljevanje neskončnega
števila različnih človekovih potreb prek svobodnih skupin in federacij,
ki bodo svobodno konstituirane.
Kar zadeva socializem, je večina anarhistov prišla do spoznanja, da ta
pomeni popolno negacijo mezdnega sistema, in sprejela idejo komunizma. In kar zadeva politično organizacijo, se anarhisti zavzemajo za
omenjeni radikalni program, zanje je najvišji cilj družba brez oblasti, to
je anarhija. Še več, anarhisti tega ideala družbene in politične organizacije ne mislijo preložiti na prihodnja stoletja, zato podpirajo samo tiste
spremembe družbene organizacije, ki so v skladu z omenjenim dvojnim
idealom in koristijo skupnosti.
Metoda, ki jo uporablja anarhist, se popolnoma razlikuje od tiste, ki
jo uporabljajo utopisti. Anarhist se ne zateka k metafizičnim izrazom
(kot so to na primer ..naravne pravice". ..dolžnosti države" itd.), da bi
dognal, kateri so najboljši pogoji za uresničenje največje sreče za človeštvo. Temu nasproten je tok moderne filozofije evolucije. Družbo proučuje takšno, kakršna je danes in kakršna je bila v preteklosti: in ne da bi
človeštvu kot celoti ali posameznikom pripisovala tiste najvišje lastnosti. ki jih v resnici nimajo, obravnava družbo samo kot agregat organ iz-

Prevod iz K r o p o t k i n ' s R e v o 1 u t i o n a r v P a m p h I e t s . uredil
Roger N. Bakhvin. Dover Publieation. Inc.. Neu York 1 9 7 0 . s t r . 4 4 78 (odlomki).
Prevedla Marija Rizman. jezikovno pregledala Bora Z l o b e e - J u r č i č .

liiov. ki si prizadevajo na najboljši način upoštevati želje posameznika v
procesih sodelovanja v dobro celotne človeške vrste. Anarhist raziskuje
družbo in si prizadeva v njej odkriti tako minule kot sedanje težnje, njene rastoče intelektualne in ekonomske potrebe, in v svojem idealu samo
razkriva, v katero smer teče razvoj. Anarhist razlikuje resnične želje in
težnje človeških agregacij od tistih količin (želja po znanju, migracije,
vojne, osvajanja), ki so preprečile, da bi se te težnje uresničile. Na koncu prihaja do sklepa, da sta v zgodovini vseskozi obstajali dve najbolj
pomembni, čeprav pogosto nezavedni težnji: prvič, težnja po integraciji dela za proizvodnjo skupnega družbenega bogastva, da si na koncu
posamezniki ne bi mogli prisvojiti dela tega skupnega bogastva, in drugič. težnja po popolni svobodi posameznika pri uresničevanju vseh
tistih ciljev, ki so v korist tako njemu kot celotni družbi. Ideal anarhista
ni potemtakem nič drugega kot povzemanje tistega, kar sodi. da bo
prinesla naslednja etapa razvoja. ( . . . )
Navzlic egoističnemu duhu, ki g a j e temu stoletju prinesla s trgovskimi interesi narekovana proizvodnja, se komunistična težnja nenehoma
uveljavlja in si prizadeva prodreti v javno življenje. Stari zasebni mostovi
se umikajo javnim, in stare ceste z mitnicami velikim javnim cestam. Isti
duh obvladuje tisoče drugih institucij: muzeji, javne knjižnice, javne
šole: parki in igrišča: tlakovane in osvetljene ulice, ki jih lahko vsakdo
prosto in brezplačno uporablja: voda. k i j e napeljana do zasebnih stanovanj z vedno večjo težnjo po spregledu uporabljene količine vode; tramvaji in železnice, kjer so že začeli uporabljati mesečne ali sezonske karte
ne glede na število voženj, in ta proces bo še mnogo bolj napredoval, ko
tidve ne bosta več v zasebni lasti. Vse to so znaki, ki dokazujejo, v katero smer bo šel napredek.
Gre za proces, v katerem so želje posameznikov nad vrednostjo
uslug, ki jih je ali jih lahko posameznik nudi družbi. Na družbo se sedaj
gleda kot na nekaj, kar ja spleteno s tisočerimi vezmi, tako da kaka
usluga posameznika pomeni uslugo vsej družbi. Knjižničar te v British
Museumu ne bo vprašal za tvoje usluge, napravljene družbi, temveč ti
bo enostavno dal zahtevano knjigo: s članarino, k i j e za vse enaka, daje
kako znanstveno društvo na razpolago svojim članom svoje vrtove in
muzeje. Posadka reševalnega čolna ne sprašuje, če so si ljudje s potopljene ladje zaslužili, da jim rešijo življenje; društvo za pomoč zapornikom prav tako ne sprašuje, če je osvobojeni zapornik vreden pomoči.
Gre preprosto za ljudi, ki potrebujejo pomoč; so naši so-tovariši(ce) in
zato niso potrebne še kake druge pravice. ( . . . )
Če imamo vse to na umu in še posebej praktični vidik vprašanja,
kako lahko privatna lastnina postane skupna, potem anarhisti trdijo, da
bo naslednji korak, ki ga bo družba naredila, ko bo sedanji sistem lastnine doživel spremembo, komunistični. Mi smo komunisti. Toda naš
komunizem ni komunizem avtoritarnega tipa: je anarhistični komuni-

zem, komunizem brez oblasti, svobodni komunizem. Pomeni sintezo
dveh glavnih ciljev, ki ju je človeštvo zasledovalo že zdavnaj v zgodovini
- ekonomske in politične svobode.
Povedal sem že, da pomeni anarhizem družbo brez oblasti. Zelo
dobro pa vemo, da se beseda ,,anarhija" danes pogosto uporablja kot
sinonim za nered. Glede na svoj izvor vsebuje pojem ,.anarhija" vsaj dve
predpostavki. Najprej to, d a j e tam. kjer ni oblasti, nered, in še to, da
je tam, kjer imamo m o č n o oblast in policijo, vedno vse v redu. Nobena
od teh predpostavk pa sploh ni dokazana. Veliko reda — lahko bi rekli
harmonija - je na mnogih področjih človekove aktivnosti, kamor se
oblast ne vmešava. Kar zadeva domnevne učinke reda, red, k i j e vladal v
Neaplju pod Uurboni, prav gotovo ni bil bolj zaželen od nereda, ki ga
je začel Garibaldi; protestanti v tej deželi (misli na Anglijo, op. prev.) pa
bodo lahko verjetno rekli, da jim je bil v vsakem primeru ljubši nered, ki
ga je povzročil Luther, kot pa red pod vladavino papežev. Medtem ko
se vsi strinjajo, da je harmonija vedno zaželena, pa o redu in še manj o
..redu", ki naj bi vladal v naših sodobnih družbah, ni take soglasnosti.
Zato anarhisti nimamo nič proti besedi ,,anarhija" kot negaciji tistega,
kar je pogosto mišljeno z redom.
S tem ko smo vzeli za svoje geslo anarhijo v pomenu družbe brez
oblasti, smo želeli izraziti očitno težnjo v človeški družbi. V zgodovini
lahko vidimo, da so bila prav tista obdobja, ko so manjše človeške skupnosti vrgle z oblasti svoje vladarje in znova vzpostavile svobodo, obdobja največjega ekonomskega in duhovnega napredka. Naj gre pri tem za
rast svobodnih mest, katerih dosežki brez primere - rezultat svobodnega dela v svobodnih asociacijah delavcev - še vedno pričajo o oživitvi
duha in blaginji državljanov, ali pa za velika gibanja, ki so pripeljala do
reformacije, so to obdobja, v katerih si je posameznik povrnil del svoje
svobode in ki so pričala o velikanskem napredku. In če skrbno sledimo
današnjemu razvoju civiliziranih narodov, si ne moremo kaj, da ne bi v
njem videli naraščajočih gibanj, ki se zavzemajo za čimvečjo omejitev
delovanja oblasti, da bi bila s tem posamezniku dana čimvečja svoboda
in iniciativa. Potem ko so bile preizkušene najrazličnejše vrste oblasti in
po prizadevanju, da bi rešili nerešljivi problem imeti oblast, ki bi posameznika prisilila k poslušnosti, ne da bi to zamenjala s pripadnostjo
družbi, se sedaj poskuša človeštvo osvoboditi vseh podložnosti oblasti
in zadostiti njegovi potrebi po organiziranem življenju s svobodnim
sporazumevanjem med posamezniki, ki imajo skupne cilje.
Potreba po samoupravi, ki jo terja celo najmanjša teritorialna enota
in skupina, postaja vse večja. Svobodno sporazumevanje vedno bolj
nadomešča pravo. In svobodno sodelovanje zamenjuje pokroviteljstvo
oblasti. Druga za drugo postajajo sporne vse tiste funkcije, ki jih je
oblast zadnji dve stoletji imela v svojih rokah; družba napreduje tem
hitreje, čim manj je oblasti, bolj ko se osvobaja oblasti. In bolj ko pro-

učujemo napredek v tej smeri kakor tudi nesposobnost oblasti, da bi
izpolnila pričakovana upanja, bolj spoznavamo, da se človeštvo, s tem
ko omejuje funkcije oblasti, bliža trenutku, ko bodo te popolnoma izginile. Že lahko napovemo družbeno stanje, v katerem svobode posameznika ne bodo omejevali nikakršni zakoni ali spone, razen njegovih
lastnih navad in nuje vsakogar po sodelovanju, pomoči in simpatiji med
sosedi. ( . . . )
O težnji po družbi brez oblasti govori še neka druga precej izrazita
značilnost tega stoletja. To je nenehna rast individualnih iniciativ in v
zadnjem času povečevanje števila velikih organizacij, ki so preprosto in
samo delo svobodnega sporazuma. Železniška mreža Evrope - konfederacija številnih enot v tako različnih družbah - in direktni prevoz potnikov in blaga na tako mnogih relacijah, ki so nastale in se združile po
samostojni in federativni poti - nad njimi ni bilo niti takega telesa, kot
je to bilo Central Board of European Railways - sta najočitnejši primer. kaj lahko dosežemo s sporazumevanjem. Če bi kdo pred petdesetimi leti napovedal, da se bodo številne med seboj ločene kompanije na
koncu povezale v današnjo mrežo, bi ga imeli za norega. Dokazovali bi.
da se te številne družbe, ki gledajo samo na svoje interese, ne bodo
mogle nikoli sporazumeti brez International Board of Railways, ki gaje
podprla Mednarodna konvencija evropskih držav in če ta ne bi užival
podpore prizadetih oblasti oziroma vlad. Toda k nobenemu takemu
telesu se ni bilo treba zateči, da je prišlo do sporazuma. Nizozemsko
združenje ladjarjev in čolnarjev razširja svojo organizacijo na nemške
reke in celo na Baltik. Primer, ki to potrjuje, je tudi nešteto združenj
proizvajalcev in syndicates v Franciji. Če bo kdo rekel, da so mnoge od
teh organizacij namenjene izkoriščanju, to ničesar ne dokazuje, kajti če
se lahko medsebojno sporazumejo ljudje, ki zasledujejo svoje lastne
egoistične in pogosto zelo ozke interese, se bodo lahko toliko bolj
nujno, lažje in bolje sporazumeli ljudje z boljšimi nameni, ki bodo prisiljeni k tesnejšemu sodelovanju z drugimi skupinami.
Se več takih primerov pa bomo našli na področju organiziranja in
plemenitejših pobud. Eden najplemenitejših dosežkov tega stoletja je
zagotovo Združenje za reševanje življenj. Vse od svojega skromnega
začetka pa do danes je rešilo nič manj kot dvaintrideset tisoč življenj.
Ta organizacija trka na najplemenitejše nagone v človeku; svojo aktivnost je popolnoma posvetila skupni stvari, medtem ko temelji njena
notranja organizacija na popolni samostojnosti krajevnih odborov. Sem
sodijo tudi Združenje bolnišnic in stotine podobnih organizacij, ki delujejo na zelo velikem prostoru in od katerih vsaka pokriva svoje široko
področje. Toda medtem ko vemo skoraj vse o zaslugah oblasti in vlad,
koliko pa vemo o dosežkih institucije svobodnega sodelovanja? Tisoče
knjig je bilo napisanih o zaslugah oblasti oziroma vlad, v njih so popisani tudi najskromnejši uspehi s p o m o č j o kakega zakona; o dobrih učin-

kili zakonov je bilo na široko pisano, medtem ko je o slabih vladal
molk. Toda kje pa imamo kako knjigo, ki bi popisala tisto, kar je bilo
doseženo s svobodnim sodelovanjem med dobro mislečimi ljudmi? Istočasno nastajajo vsak dan stotine novih društev, ki zadovoljujejo to ali
ono iz neskončno raznolikih potreb civiliziranega človeka. Imamo
društva za najrazličnejša področja študija: nekatera med njimi pokrivajo
celotno področje naravoslovne znanosti, medtem ko se druga omejujejo
na speeialnejše področje: dalje imamo društva za gimnastiko, za stenografijo. za proučevanje posameznih pisateljev, za različne športne igre.
za razvijanje znanosti o ohranjanju življenja, za razvijanje ali uničenje
umetnosti, filozofska, industrijska, umetniška in protiumetniška društva: društva za resno delo ali samo za zabavo: na kratko: niti enega
samega področja ni. kjer ne bi ljudje razvili svojih sposobnosti v posamezni smeri s skupnim prizadevanjem. Vsak dan nastajajo nova društva,
prav tako se vsak dan stara združujejo v večje enote in federirajo prek
nacionalnih meja ter na ta način sodelujejo pri skupnem delu. ( . . . )
Predstavniška vlada je opravila svoje zgodovinsko poslanstvo: zadala
je smrtni udarec vladavini dvora: njene razprave so prebudile javni interes za javna vprašanja. Toda če v njej vidite vlado prihodnje socialistične
družbe, bi bila to velika napaka. Vsako ekonomsko obdobje v družbenem življenju zahteva svoje lastno politično obdobje. In temeljev današnjega ekonomskega življenja privatne lastnine
se ni mogoče dotakniti prej. preden se ustrezno ne spremenijo temelji politične organizacije. Življenje nam ze kaže. v katero smer bodo tekle spremembe. Ne
bodo šle v smer povečevanja oblasti države, temveč množitve svobodnih
organizacij in svobodnih federacij na vseh tistih področjih, ki so sedaj še
obravnavana kot lovišče države.
Ugovore na vse. kar smo zgoraj povedali, je lahko uganiti. Seveda
nam bodo rekli: ..Toda kaj boste naredili s tistimi, ki se ne bodo držali
sporazumov? Kaj s tistimi, ki ne marajo delati'' Kaj s tistimi, ki raje
kršijo pisane zakone v družbi ali. če vzamemo v poštev anarhistično
predpostavko - nepisane običaje'.' Anarhizem utegne biti dober za kako
boljše človeštvo, ne pa za današnje ljudi."
Najprej moramo povedati, da obstajata dve vrsti sporazumov: najprej imamo svobodne, ki se jim pridružujemo na podlagi svobodnega
soglasja, torej s svobodno izbiro med različnimi alternativami, ki so
enako dostopne vsem sporazumevajočim se stranem. Druge vrste sporazumi pa so vsiljeni, ki jih ena stran narekuje drugi in ta jili sprejme po
sili razmer oziroma iz nuje: pravzaprav to niti ni sporazum, temveč je
to čista podreditev nuji. Na žalost je velika večina tistega, kar se danes
pojavlja kot sporazum, v bistvu podreditev nuji. Na primer, ko delavec
proda svoje delo delodajalcu in presneto dobro ve. da si bo ta del vrednosti njegovega proizvoda nepravično prilastil; ali ko ga prodaja brez
najmanjšega zagotovila, da bo lahko delal vsaj šest mesecev - če temu

pravimo svobodni sporazum, je to čisto zasmehovanje. Sodobni ekonomisti bodo to morda imenovali svobodno, toda oče politične ekonomije
Adam Smith ni nikoli tvegal take napačne misli. Tako dolgo, dokler
bodo tri četrtine človeštva prisiljene pristajati na take sporazume, bo
potrebna prisila za oboje, tako za uveljavljanje takih domnevnih sporazumov kot tudi za ohranitev obstoječega stanja. Prisila, pravzaprav kar
njen največji del je potreben za preprečitev, da bi si delavci vzeli tisto,
kar jim je manjšina nepravično vzela. In sila je potrebna tudi za to. da
vedno znova potiska v take razmere nove. še ..necivilizirane narode".
Toda mi ne vidimo potrebe po tem. da bi uporabili silo za uveljavljanje
sporazumov, ki so se jim različne strani pridružile prostovoljno. Nikoli
nismo slišali, da bi kaznovali človeka, ki je bil vključen v društvo za
reševanje življenj, pa se ga je v določenem trenutku odločil zapustiti.
Vse kar je njegovim tovarišem preostalo, če je v kakem usodnem trenutku to naredil, je bilo to, da niso več hoteli imeti z njim ničesar skupnega. Tudi nismo slišali, da bi moral sodelavec pri kakem slovarju plačati za z zamudo oddani prispevek kazen ali da b\genJannes s silo pripeljali prostovoljce na bojišče h Garibaldiju. Svodobnih sporazumov ni
treba uveljavljati s silo. Kar zadeva tolikokrat ponavljani ugovor, da ne
bi nihče delal, če ga ne bi v to silila čista nuja. povejmo, da smo slišali
isto pred osvoboditvijo sužnjev v Ameriki kakor tudi pred osvoboditvijo
tlačanov v Rusiji. In doslej smo že imeli priložnost oceniti tehtnost teh
ugovorov. Zato se ne bomo trudili prepričevati tistih, ki jih izvršena
dejstva ne morejo prepričati. Kar pa zadeva tiste, ki bi radi vedeli in
dvomijo, če je bilo vedno tako tudi pri posameznih družbah na najnižji
stopnji razvoja ali pri nekaterih manjših skupnostih ali osamljenih posameznikih. ki so jih neugodne razmere spravile v brezup, pa je treba
povedati, da ti primeri ne predstavljajo večine civiliziranih narodov. Pri
nas je delo navada, medtem ko je lenoba samo pretveza. Seveda, če delo
pomeni to. da si fizični delavec, da moraš delati celo življenje po deset
ur na dan. in pogosto celo več. da delaš neki del nečesa, na primer glavo bucike: če to pomeni mezdo, ki družino potisne v položaj, da je
zadovoljevanje svojih potreb prisiljena skrčiti na najmanjšo mero; če to
pomeni večni strah, da boš že jutri vržen na cesto
in znano nam je.
kako pogoste so industrijske krize in kakšno revščino te prinašajo: če
to v velikem številu primerov pomeni prezgodnjo smrt v bolnišnici za
reveže, če že ne v sirotišnici; če pomeni biti fizični delavec to, da si vse
življenje zaznamovan za manjvrednega v očeh istih ljudi, ki živijo od
dela tvojih ..rok"; kadar delo vedno pomeni le odrekanje vsem tistim
užitkom, ki jih dajeta človeku znanost in umetnost
oh, kako se more
potem kdo čuditi, da vsakdo, tudi fizični delavec sanja samo o tem. da
bi prišel do tega. da bi drugi delali zanj.
Prenaporno delo se upira človekovi naravi
ne delo. Prenaporno
delo. ki zalaga majhno število ljudi z razkošjem - ne delo za blaginjo

vseh. Delo pomeni fiziološko potrebo, potrebo po trošenju nakopičenih
telesnih energij, potrebo, ki pomeni istočasno zdravje in življenje. Če se
danes s takšno obotavljivostjo opravlja koristno delo, je to samo zato,
ker gre za prenaporno delo ali pa za delo, ki ni ustrezno organizirano.
Toda mi vemo - stari Franklin je to vedel - da bi bilo štiri ure koristnega dela več kot dovolj, da bi imel vsakdo hišo na ravni poprečnega
udobja članov srednjega razreda, če bi seveda vsi mi opravljali produktivno delo in kolikor svojih produktivnih moči ne bi trošili na način,
kakor jih trosimo danes.
Kar zadeva otročje vprašanje, ki se ponavlja že petdeset let. kdo bo
opravljal umazana dela. odkrito povedano obžalujem, da ta naših znanstvenikov niso doletela niti en dan v življenju. Kolikor obstajajo še vedno
manj prijetna dela. je to zato, ker se naši znanstveniki niso nikoli dovolj
potrudili, da bi jih z izumi naredili manj neprijetna. Vedno so vedeli, da
obstaja množica stradajočih ljudi, ki so ta dela voljni vzeti za nekaj centov na dan.
Kar zadeva tretji - glavni - ugovor, ki zagovarja nujnost, da oblast
kaznuje tiste, ki v družbi prekršijo zakon, imamo o tem veliko povedati
in se zato ne gre tu ustaviti samo mimogrede. Bolj ko raziskujemo to
vprašanje, bolj nas pripelje do spoznanja, da je sama družba odgovorna
za zagrešena protidružbena dejanja in da njihovega števila ne more
zmanjšati nobeno kaznovanje, nobeni zapori in nobeno obešanje. Edino
zdravilo je reorganizacija družbe.
Tri četrtine vseh zadev, ki pridejo pred sodišče, ima svoj bodisi neposredni, bodisi posredni izvor v sedanji dezorganiziranosti družbe na
področju proizvodnje in distribucije bogastva - ne pa v pokvarjenosti
človeške narave. Tistega majhnega števila protidružbenih dejanj, k i j i h
zagrešijo nekateri posamezniki, pa ne bomo zmanjšali z zapori in še
manj z obešanjem. Z zapori ta dejanja samo še povečujemo in jih delamo hujša . . . Iskati moramo nova zdravila in nekatera med njimi so že
dolgo znana. ( . . . )

Peter Kropotkin (1842 - 1921)

5. 6. Anarhistična morala (1890)

( . . . ) Doslej smo govorili o človekovem zavestnem delovanju (o katerem človek razmišlja). Poleg zavestnega delovanja pa se v neprimerno
večjem obsegu odvija podzavestno življenje. Samo opazujmo se. kako se
oblačimo, kako si zjutraj poskušamo zapeti gumb, ki smo ga izgubili
prejšnji dan. ali kako iztegnemo roko. da bi vzeli predmet, ki smo ga
sami prestavili na neko drugo mesto. Takšno opazovanje nam bo veliko
povedalo o tem, kako veliko vlogo igra v našem življenju podzavestno
dogajanje.
Okoli tri četrtine naših odnosov z drugimi ljudmi predstavljajo podzavestna dejanja. Vsakdo se na svoj način smeji, govori, mršči, razburi
ali ostane miren med prepirom. Vse to delamo podzavestno, to je preprosto navada, ki smo jo podedovali po naših človeških in predčloveških prednikih (bodite pozorni na to, kako so si podobni izrazi na obrazih ljudi, kadar se jezijo) in potem zavestno ali podzavestno sprejeli.
Naše vedenje do drugih polagoma preraste v navado. Ravnati tako.
kot bi sam želel, da drugi ravnajo s tabo. je postal običaj tako pri človeku kot pri številnih živalskih vrstah. Navsezadnje se niti več ne vprašaš,
kako moraš v posameznem primeru ravnati. Samo izjemoma, kadar so
okoliščine zelo zapletene ali kadar te obvlada strast, začneš oklevati.
V tvojih možganih se tedaj spopadajo njihovi različni deli, ki postanejo
nekoliko samostojnejši. Takrat se vživiš v drugega človeka in se vprašaš,
ali bi si sam želel biti v njegovi koži. Bolj ko se identificiraš z drugim
človekom, katerega interesi in dostojanstvo bi lahko bili ogroženi,
ntoralnejša je tvoja odločitev. Ali pa se vmeša kak prijatelj in ti reče:
,.Postavi se na njegovo mesto. Mar bi dovolil, da delajo s teboj tako kot
z njim?" In to zadostuje.

Prevod iz k r o p o t k i n ' *
R e v o 1 u t i o 11 a r y P a m p h I e t s , uredil
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Torej si /. načelom enakosti pomagamo samo, kadar smo v dvomu,
medtem ko se v devetindevetdesetih primerih od stotih ravnamo po
navadi.
Prav gotovo ste opazili, da doslej nismo ničesar predpisali, temveč
smo le preprosto opisovali, kako je s tem pri živalih in ljudeh.
V preteklosti je cerkev, da bi se ljudje ravnali po moralnih načelih,
strašila s peklom, vendar je rezultat vsem znan - tako jih je le demoralizirala. Sodnik preti z zaporom, bičanjem in vislicami, in vse to v imenu
istih družbenih načel, k i j i h je sam izigral in poteptal. Oblastniki vseh
baž kričijo o koncu sveta že pri sami pomisli, da bi lahko družba ostala
brez sodnika in duhovnika.
Kar zadeva nas, se ne bojimo odprave sodnikov in kazni. Skupaj z
Guyaujem smo celo proti vsaki sankciji in proti vsaki moralni prisili.
,,Delaj, kar hočeš in kakor hočeš," pravimo, ker smo prepričani, da bo
večina ljudi, s tem ko se izobražuje in ne gre po današnji poti, delovala
v korist družbe, tako kot verjamemo, da bo otrok nekoč začel hoditi
po dveh namesto po štirih, ker njegovi starši pač pripadajo človeški
vrsti. Samo nasvet lahko damo. pa še pri tem se omejujemo: ,,Ta nasvet
je obvezujoč samo tedaj, kadar te same izkušnje in opazovanje pripeljejo k spoznanju, da gaje koristno upoštevati."
Kadar vidimo kakega mladega človeka, da hodi sključeno in tako
stiska prsi in pljuča, mu svetujemo, da se zravna, da dvigne glavo in
hodi pokonci. Svetujemo mu, naj diha s polnimi prsmi, da širi pljuča,
ker je to najboljša obramba pred jetiko. Obenem mu povemo kaj o
fiziologiji, da bi spoznal funkcijo pljuč in se sam odločil za držo, k i j e
zanj najboljša.
In to je nedvomno vse. kar lahko naredimo na področju morale.
Pravico imamo samo, da damo nasvet, ki pa smo mu dolžni dodati:
..Upoštevaj ga. če misliš, d a j e dober."
Ko puščamo vsakogar, da dela, kar hoče. in jemljemo družbi pravico,
da kogarkoli za katerokoli protidružbeno dejanje kakorkolikaznuje.se
ne odrekamo temu, da povemo, kaj nam je ljubše in kaj sovražimo, ker
mislimo, da je slabo. Ljubimo in sovražimo, kajti samo tisti, ki zna
sovražiti, zna tudi ljubiti. Vzeli smo si to pravico, kajti to načelo zadostuje za ohranitev in razvoj moralnega čuta vsake živalske skupnosti, še
toliko bolj pa pri človeški vrsti.
Zahtevamo samo eno - uničenje vsega tistega, kar v sodobni družbi
ovira svoboden razvoj vseh občutij, uničenje vsega tistega, kar človeka
napeljuje na napačno pot: države, cerkve, sodnikov, duhovnikov, oblasti in izkoriščevalcev.
Danes se veliko govori o nekem Jacku Razparaču, kije eno za drugo
ubil več deset nesrečnih in revnih žensk. Prvo, kar pri tem občutimo, je
sovraštvo. Če bi naleteli nanj takrat, ko je zaklal žensko, ker je zahteva-

la plačilo za noč. bi ga na mestu ustrelili, ne da bi pomislili, da bi bilo
pravilneje, če bi krogla zadela lastnika, ki oddaja stanovanja.
Toda če pomislimo na vse sramotne okoliščine, ki so morilca pripeljale do teh dejanj, na temo. po kateri se klati, na to. da ga preganjajo
podobe, ki jih je videl v nedostojnih knjigah, ali ideje, o katerih je slišal
govoriti, se začnejo naši občutki krhati. In ko nekega dne slišimo, d a j e
Jaek padel v roke sodniku, k i j e hladnokrvno ukazal pobiti stokrat več
ljudi (moških, žensk in otrok) kot vsi Razparači skupaj, in ko ga vidimo
v rokah teh hladnokrvnih blaznežev, ki pošiljajo revolucionarje v ječo
samo zato. da bi pokazali buržoaziji, kako so na njeni strani - tedaj se
naše sovraštvo preusmeri. Obrne se proti družbenemu licemerstvu in
strahopetnosti. proti njunim uradnim predstavnikom.
Vsi Razparačevi zločini zbledijo pred zločini, ki so se stoletja delali
v imenu zakonov, ki smo jih začeli sovražiti. Naši občutki so sedaj razdvojeni. Zavedamo se, da smo v tej družbi bolj ali manj namerni sokrivci
in zato nimamo pravice, da bi koga zaradi njegovih protidružbenih
dejanj sovražili. Ali imamo potem pravico, da imamo koga radi? V družbi. ki temelji na izkoriščanju in suženjstvu, je pravo človekovo bistvo
popačeno.
Toda ko se bo končalo suženjstvo, se bodo začele naše pravice počasi vračati. Spet bomo sposobni ljubiti in sovražiti, celo v tako zapletenih
primerih, kot je ta. o katerem smo pravkar govorili.
Sovražimo laž in surovost, vendar ne zato, ker ju obsojajo moralni
kodeksi - teh tako ali tako ne priznavamo - temveč zato. ker žalita
čut enakosti v vsakem človeku, ki mu ta beseda kaj pomeni. Na poseben revolt naletita laž in surovost pri tistih, ki so tako v mislili kot v
dejanjih resnični anarhisti.
Če bi se v življenju to enostavno, naravno in jasno načelo (enakosti)
vedno uporabljalo, bi to že zadostovalo za nastanek višje oblike moralnosti. ki bi zajela vse tisto, kar so nas hoteli moralisti naučiti. Načelo
enakosti povzema vse moralistične nauke, vsebuje pa še več, to je spoštovanje osebnosti. Ko proglašamo svoja anarhistična načela enakosti,
se odrekamo pravici, za katero so si moralisti domišljali, da z njo razpolagajo - to je, da napadajo osebnost v imenu nekega načela, za katerega mislijo, da je dobro. Te pravice ne priznavamo nikomur in je tudi
zase nočemo.
Priznavamo neomejeno in polno svobodo osebnosti. Hočemo, da bi
bila čim popolnejša in da bi se vse njene prednosti svobodno razvijale.
Ničesar ji ne želimo pritikati. Tako se vračamo k načelu, ki g a j e Fourier postavil proti religiozni morali: ,.Dajte človeku popolno svobodo,
ne pohabljajte ga; religija je to že tako in tako premočno počela. Ne
bojte se človeških strasti. V svobodni družbi ne bodo nevarne. Le sami
se ne odrekajte svoje svobode, ne dovolite drugim, da se podrejajo, proti

močni protidružbeni potezi kake osebnosti postavite enako intenzivno
družbeno občutenje."
V vsakdanjem življenju že sedaj puščamo vso svobodo svojim čustvom in to je treba nenehoma delati. Vsi spoštujemo moralno moč.
preziramo pa moralno šibkost, nemoč in strahopetnost. S svojimi besedami, pogledi in izrazom nenehoma izražamo svoje zadovoljstvo s tistim, kar koristi družbi. Na vsakem koraku kažemo s svojimi pogledi in
besedami, kako se nam gnusijo podlost, laž, spletke in pomanjkanje
moralnega poguma. Celo kadar poskušamo pod vplivom malomeščanske
vzgoje skriti svoje sovraštvo s pretvarjanjem, ki bo s pojavom enakosti v
medčloveških odnosih izginilo, v tem nismo najbolj spretni.
To je dovolj, da lahko svoj odnos do dobrega in zla v družbi ohranimo na določeni ravni in da ga posredujemo drug drugemu. V družbi, ki
ne bo več poznala duhovnika in sodnika, bo to prišlo še bolj do izraza,
pa tudi lažje bo, ker moralna načela ne bodo več prisila in bodo postala
naravni odnos med enakopravnimi ljudmi. Z uveljavitvijo takšnih odnosov se bodo v ljudeh prebudili moralni občutki višje vrste, kijih bomo
sedaj razčlenili.
Doslej smo govorili samo o enostavnih načelih enakosti. Protestirali
smo in klicali tudi druge na pomoč proti tistim, ki si jemljejo pravico,
da se do drugih vedejo tako, kot ne želijo, da bi se drugi vedli do njih.
Uprli smo se tistim, ki sami ne želijo biti prevarani, izkoriščani, žrtve
brutalnosti, prostituirani, ki pa sebi podeljujejo pravico, da tako delajo
z drugimi.
Potemtakem ni prostora za strah pred svobodo. 1 Smo proti omejevanju osebnosti v imenu kateregakoli ideala: jemljemo si samo pravico, da
odkrito izražamo svoje simpatije in antipatije do tistega, kar imamo za
dobro ali slabo. Kadar kdo vara svoje tovariše, se v njegovem vedenju
kaže njegova volja, njegov značaj. Naj bo tako! Toda naš značaj, naša
volja sta takšni, da prezirata prevaranta, in ker je naš značaj pač takšen,
bomo odkrito ravnali takole: takemu človeku ne bomo leteli v naročje
ali mu prisrčno stiskali roko. kot je običaj. Občutku, ki g a j e izkazal,
bomo nasprotovali s svojim in to enako dejavno in močno. To je vse.
kar smemo in moramo narediti, da bi v družbi podprli načelo enakosti.
Tako se to načelo uvaja v življenje. 2

1

Od sodobnih avtorjev je te ideje v svojih dramah najbolje izrazil Norvežan
Ibsen. ki ga b o d o kmalu začeli v Franciji brati e n a k o strastno, kot ga berejo v
Angliji. Vidite, b i l j e anarhist, ne da bi to vedel.

2

Že slišimo ugovore: Kaj pa morilec, kaj pa tisti, ki kvari o t r o k e ? Na to imamo
enostaven odgovor. Prestopniki, ki ubijajo samo zato, ker so žejni krvi. so zelo
redki. To so bolniki, ki jili je treba zdraviti in se jih izogibati. Kar pa se tiče pokvarjencev. poskrbimo najprej za t o . da ne bo družba kvarila o b č u t k o v naših
otrok in p o t e m se nam ne bo treba v n i č e m e r več bati te gospode.

Toda če v družbi ne bi poznali nobenega drugega načela razen enostavnega načela enakosti, če bi se vsakdo držal le merkantilističnega
pojmovanja pravičnosti, to je, da bi dajal, kolikor se le da malo. bi to
pomenilo konec družbe. Iz naših odnosov bi izginilo tudi samo načelo
enakosti, ker je za njegovo ohranjanje potrebno, da se v življenju razvije
nekaj višjega, močnejšega in lepšega od enostavne pravičnosti.
In nekaj takega je že mogoče videti.
Človeštvo vse doslej nikoli ni bilo brez velikih src polnih volje, uma
in ljubezni, ki dajo vse svoje umne sposobnosti, vso svojo aktivnost,
pravzaprav kar celo življenje na razpolago človeški vrsti, ne da bi kaj
zahtevala za povračilo.
Plodnost misli, občutki in volja se izražajo na najrazličnejše načine.
Strastni raziskovalec resnice se odreka vsem življenjskim radostim in se
posveča tistemu, kar je - v nasprotju s trditvami nevednežev — resnica.
Izumitelj živi samo takrat, ko dela za svoj izum, ki naj bi po njegovem
spremenil ves dotedanji svet. Pozablja celo na hrano in komaj bi se dotaknil kruha, če ga ne bi predana žena hranila kot otroka. Strastni revolucionar ne more uživati v umetnosti, znanosti, radostih družinskega življenja. vse dokler tega ne morejo imeti vsi ljudje. Dela za obnovo sveta
ne glede na pomanjkanje, ki ga mora trpeti, in preganjanje. Mladenič, ki
je kljub vsem pripovedovanjem o vojnih strahotah verjel na besedo
rodoljubnim legendam in se vpisal med prostovoljce, koraka po globokem snegu, strada in na koncu še pade pod kroglo. Navsezadnje poznamo nešteto manj bleščečih in zato manj znanih primerov samožrtvovanja. Skoraj vedno ostanejo nepriznani, čeprav jih vselej lahko najdemo,
še posebno med ženskami. Potrudimo se in odprimo oči in videli bomo,
kaj leži na dnu človeške narave in kaj ji je doslej bolj ah manj uspešno
pomagalo, da se kljub jarmu izkoriščanja in oblasti osvobodi okovov.
Eni se za napredek človeštva, in le-to jim tega ne bo pozabilo, bojujejo v mraku anonimnosti, drugi pa na odprtem odru. Zato njihovo življenje obdajajo spoštovanje in legende. Človeštvo jih idealizira, jih jemlje za junake svojih legend, pesmi in romanov. V njihovih likih občuduje
pogum, dobroto, ljubezen in požrtvovalnost, ki jih srečamo le pri redkih ljudeh. Spomin nanje se prenaša iz roda v rod. Pozabljeni niso niti
tisti, ki so delovali samo v ozkem krogu družine ali prijateljev; spomin
nanje se ohranja v družinskih tradicijah.
Takšni ljudje so zaslužni za resnično moralnost, za tisto, k i j e dostojna tega imena; vse drugo so samo preprosti odnosi enakosti. Če ne bi
bilo tega poguma in požrtvovalnosti, bi se človeštvo pogreznilo v močvirje povprečnosti.
Na koncu so še tisti, ki prispevajo k morali prihodnosti, k morali, ki
se bo pojavila takrat, ko bodo naši otroci zavrgli korist in se vzgajali v
ideji, da je energijo, pogum in ljubezen najbolje uporabljati tam. kjer je
potreba po njih najmočnejša.

Pogum in požrtvovalnost obstajata od vekomaj. Najdemo ju pri vseh
vrstah družbenih živali. Pri človeku obstajata tudi v obdobjih zatona.
Religija si je vedno prizadevala, da bi se teh podvigov polastila in
manipulirala z njimi v svojo korist. Za vse. kar ima danes, je dolžna hvalo svojemu sklicevanju na pogum in požrtvovalnost. Toda na to se sklicujejo tudi revolucionarji, še posebno socialisti.
Kadar je bilo treba pojasniti izvor poguma in požrtvovalnosti, so se
religiozni, utilitaristični in drugi moralisti začeli vrteti v krogu. Zasluga,
da je odkril resnično poreklo teh dveh pojavov, ne da bi se skliceval na
mistične sile in merkantilistične razloge utilitaristov angleške šole, pripada mlademu filozofu Guyauju, ki je bil anarhist, ne da bi to vedel.
Tam, kjer so Kantova filozofija, pozitivisti in evolucionisti doživeli
poraz, so filozofi-anarhisti utrli pravo pot. ,.Pogum in žrtvovanje,"
pravi Guyau, ..izhajata iz zavesti o lastni moči. To je samo življenje, ki
ne more drugače, kot da vre iz vseh svojih izvirov." Notranja zavest o
tem, kaj človek zmore, pomeni prvi korak k razumevanju tega, kaj
mora. Občutek moralne dolžnosti, ki ga pozna vsak človek, ki pa so ga
poskušali razlagati na najrazličnejše mistične načine, ni nič drugega kot
izobilje življenja, ki išče svoje udejanjenje, svojo osvoboditev. To je obenem tudi zavest o lastnih močeh.
Moči, ki se kopičijo, vedno pritiskajo na postavljene prepreke. Kdor
lahko deluje, je dolžan delovati. In da bi se lahko osvobodil misticizma,
se tolikokrat opevana formula o moralni dolžnosti skrči na naslednje:
življenje se ohranja samo pod pogojem, da se širi.
..Rastline ne morejo drugače, kot da cvetijo. Nekaterim cvetenje
prinaša smrt. Pa kaj! Življenjski sokovi se gibljejo naprej," piše mladi
filozof-anarhist (Guyau). Enako se dogaja s človekom, ko je poln moči
in energije. V njem se počasi nabira m o č in prek nje razliva svoje življenje. To dela brez preračunljivosti, ker drugače niti ne bi mogel živeti.
Pa kaj, če je obsojen na smrt, tako kot odpadli cvet! Če je življenje, se
bo tudi širilo. Bodi močan! Naj se moč tvojih strasti in uma razliva na
vse strani. Tako boš tudi drugim dajal svoj razum, ljubezen in dejavno
moč. Vidite, kam nas pripelje nauk o moralnosti, če ga osvobodimo
hipokrizije in vzhodnjaškega asketizma!
Človekova moč, obilje življenjskih energij, ki ga pripeljejo do tega,
da deli z drugimi svoj razum, občutke in aktivnosti, ne da bi kaj zahteval za povračila - poglejte, kaj zbuja v človeštvu občutek vzhičenosti
nad resnično moralno osebnostjo.
Človek z močnim umom, v katerem kar kipi intelektualno življenje,
zakonito teži k razširjanju svojih idej. Misliti, ne da bi imel možnost to
deliti s svojo okolico, ne prinaša nikakršnega zadovoljstva. Samo človek,
ki je duhovno reven, bojazljivo skriva svojo idejo, do katere se je mukoma prebil, da bi jo na koncu okitil s svojim imenom. Misel globokoum-

nega človeka pa se nenehoma razdaja na vse strani in trpi. če tega ne
more početi. V tem je zanj smisel življenja.
Tako je tudi z občutki. Ne moremo biti zadovoljni samo s seboj.
..Imamo mnogo več solz, kot nam je potrebno za naše trpljenje, mnogo
več zalog veselja, kot jih potrebujemo," pravi Guyau, ki je vse probleme
morale strnil v nekaj čudovitih misli, ki jih je našel v naravi.
Osamljeno bitje trpi. Tak človek je zaskrbljen, če ne more svojih
misli in občutkov deliti z drugimi. Ko doživlja veliko srečo, si želi, da
bi vsi okoli njega vedeli, da obstaja, ljubi, živi. protestira in se bori.
Obenem čuti potrebo po tem, da izrazi svojo voljo, svoje dejavno
občutenje. Razne dejavnosti, delo nasploh je postalo potreba večine
ljudi. Zato si moški in ženske, k i j i h težke življenjske razmere oropajo
koristnega dela, izmišljajo nesmiselne poklice in obveznosti, da bi tako
našli neko področje aktivnosti za svoje razpoložljive moči. Izmišljajo
si vso mogoče, teorijo, religijo, ,,družbeno obvezo", da bi sami sebe
prepričali, kako delajo nekaj koristnega. Če plešejo, delajo to v dobrodelne namene, in če pretirano trošijo za obleke, da celo obubožajo,
delajo to zaradi ohranitve aristokratskega prestiža. Če pa sploh nič ne
delajo, to zopet utemeljijo s kakim načelnim razlogom.
Človek vedno čuti potrebo po tem, da pomaga bližnjemu, da da tako
svoj prispevek napredku človeštva. Po Guyauju vsak človek na neki
način žrtvuje za to svoje življenje. Potrebo po tem, da se da skupni
stvari tudi osebni prispevek, lahko pogosto srečamo, tudi pri živalih in
celo na njihovi najnižji razvojni stopnji. In kaj je drugega ta vročična
aktivnost v politiki, ki ima tako majhne rezultate, kakor potreba, da se
z lastnimi močmi pomaga potiskati voz zgodovine naprej ali se pri tem
vsaj sodeluje.
Vendar je očitno, da to ..izobilje volje" in tolikšna žeja po aktivnosti, če so hkrati osiromašeni občutki in primanjkuje ustvarjalnih moči
razuma, dvigneta na površje pametnjakoviča, na primer Napoleona I. ali
Bismarcka, ki sta hotela obrniti kolo zgodovine nazaj. Na drugi strani
daje duhovno izobilje, če niso razviti občutki, le osušene plodove v
obliki znanstvenika, ki napredek znanosti samo zadržuje. Na koncu,
senzibilnost brez bogatega razuma da najpogosteje ženske, ki razdajajo
svojo ljubezen kaki živali.
Če naj bo življenje plodno, mora vsebovati tako um kot senzibilnost.
Samo če predstavlja raznovrstno plodnost, si tudi zasluži svoje ime življenje. Tisti, ki mu je življenje samo za trenutek zasijalo, ne bi za
nobeno ceno tega trenutka zamenjal za eno leto vegetiranja. Kdor ni
nikoli pil iz tega izvira življenja, je prezgodaj postal starec, rastlina, ki
je ovenela prej, preden s e j e razcvetela. . .
Povedali smo že, da se v nekaterih obdobjih pogledi na moralnost
zelo hitro spreminjajo. Jasneje postaja, da je tisto, kar so v preteklosti
imeli za moralno, v resnici bilo globoko nemoralno. Na eni strani gre

za običaje in tradicije, ki so že sami po sebi nemoralni, na drugi strani
pa gre za moralo, ki samo ščiti interese nekega razreda. Vse to zavračamo in kličemo: ..Dol z moralo!" In začenjamo imeti za svojo dolžnost
nemoralna dejanja. Veselimo se takih obdobij. To je čas kritike. Ta je
najboljši znak. da se v družbi pojavljajo resne ideje in da nastaja moralnost višje vrste.
Opirajoč se na raziskovanja o ljudeh in živalih smo si prizadevali
pokazati, kakšna bo prihodnja morala. Pokazali smo na obrise moralnih pogledov, ki nastajajo v ljudstvu in pri posameznih mislecih. Ta
morala ne bo imela nadiha prisile. Odločno bo proti temu, da bi iz ljudi
delala kalupe z abstraktnimi vsebinami, prav tako pa jih ne bo podrejala
nečemu, kar terjajo religija, zakon in oblast. Ta morala bo dala vso in
popolno svobodo človekovi osebnosti. Omejila se bo le na ugotavljanje
dejstev in tako se bo spremenila v znanost. Ta znanost bo povedala
človeku tole: Če v sebi ne čutiš dovolj moči. če je imaš le toliko, kolikor je potrebuješ za ohranjanje enoličnega življenja brez močnejših
impresij in velikega veselja, pa tudi brez velikih nesreč, potem se drži
preprostega načela pravične enakosti. V razmerah enakosti boš konec
koncev našel največjo možno srečo, ki ustreza tvojim slabotnim močem.
Če pa je v tebi mladostno navdušenje, če želiš uživati v prekipevajočem življenju, to je doživeti najvišja zadovoljstva, o katerih lahko razmišlja le živo bitje - potem bodi močan in odločen v vsem svojem delovanju.
Širi prostor za življenje. Zapomni si. da pomeni lagati, varati, goljufati in spletkami - vnaprej priznati svojo slabost. Delaj to. če hočeš, vendar vedi vnaprej, da te bodo ljudje imeli za majhnega, bednega in slabega človeka in da se bodo v skladu s tem tudi vedli do tebe. Ne krivi
človeštva, če boš s tem samo hromil svoje dejavne moči.
Nasprotno - bodi močan! Vsakokrat, ko boš priča nepravičnosti,
bodisi nepravičnosti v življenju bodisi laži v znanosti ali trpljenju, ki ga
kdo doživlja, protestiraj proti vsemu temu. Bojuj se! Življenje je boj. in
kolikor bogatejše je. toliko silovitejši je boj.
Potem boš lahko rekel, da si živel in ne boš hotel zamenjati niti nekaj
ur takega življenja za nekaj let životarjenja v zatohlosti.
Bojuj se. da bi tudi drugim omogočil, da bodo živeli aktivno življenje. Bodi prepričan, da boš v tem boju doživel velika zadovoljstva, kakršnih ne boš srečal nikjer drugje.
To je vse, kar ti ima povedati znanost o moralnosti. Izbira je prepuščena tebi.

Peter Kropotkin (1842 - 1921)

5. 7. Vzajemna pomoč (1902)

Sklep
Če si sedaj ogledamo nauke, ki jih lahko prevzamemo iz analize moderne družbe, v povezavi z velikim številom dokazov glede na pomembnost vzajemne pomoči v evoluciji živalskega sveta in človeštva, lahko
svoje raziskovanje povzamemo takole.
Opazili smo. da v živalskem svetu velika večina vrst živi v skupinah,
saj najdejo v asociaciji najboljše orožje v boju za obstanek. Ta je razumljen, kajpada, v širokem darvinističnem smislu - ne kot boj za gola eksistenčna sredstva, temveč kot boj proti vsem naravnim pogojem, ki vrsti
niso naklonjeni. Živalske vrste, pri katerih je bil individualni boj skrčen
na njihove najbližje meje in kjer je praksa vzajemne pomoči najbolj
napredovala, so nenehno najštevilnejše, najuspešnejše in najbolj odprte
nadaljnjemu napredku. Medsebojno varstvo, ki je v tem primeru doseženo, možnost, da se doseže visoka starost in akumulira izkustvo, višja
intelektualna razvitost in pridobivanje družbenih navad zagotavljajo
ohranitev vrste, njeno širjenje in nadaljnjo napredno evolucijo. Nedružabne vrste so, nasprotno, obsojene na propad.
Če preidemo k človeku, odkrijemo, da je na začetku kamene dobe
živel v klanih in plemenih; opazimo široke nize družbenih institucij, ki
so se razvile že na nižji stopnji divjaštva, v klanu in plemenu. Odkrijemo, da so najzgodnejše plemenske navade in običaji dali človeštvu zarodek vseh institucij, ki so kasneje ustvarile najpomembnejše vidike nadaljnjega napredka. Iz divjega plemena je zrasla barbarska vaška skupnost.
Ob načelih skupne lastnine določenega ozemlja in njegove skupne
obrambe, pod jurisdikcijo vaške skupščine in v federaciji več vasi, ki
pripadajo (ali pa se zanje predpostavlja, da pripadajo) istemu plemenu,
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se je razvil nov, še širši krog družbenih običajev, navad in institucij, od
katerih jih je veliko še živih. Ko so nove zahteve napeljale ljudi k temu,
da so začeli znova, so to storili v mestu, ki predstavlja dvojno mrežo
teritorialnih enot (vaških skupnosti), povezanih s cehi. Ti so nastali iz
skupnega opravljanja določene spretnosti oziroma obrti ali zaradi vzajemne podpore in obrambe.
In naposled, v zadnjih dveh poglavjih* so bila predstavljena dejstva,
ki naj bi pokazala, kako ta novi vidik civilizacije ne bi mogel trajati,
čeravno je rast države po vzoru rimskega imperija nasilno pokončala vse
srednjeveške institucije za vzajemno podporo. Država, utemeljena na
svobodnih združbah posameznikov, ki se je obvezala, da je njihova
edina vez združitve, ni ustrezala svojemu namenu. Tendenca vzajemne
pomoči je naposled zlomila njena železna pravila; znova se je pojavila in
znova potrdila v neštetih asociacijah, ki skušajo sedaj zajeti vse vidike
življenja in se polastiti vsega, kar je človeku potrebno za življenje in za
reprodukcijo trošenja, ki ga to povzroča.
Verjetno menite, da vzajemna pomoč, kljub temu, da utegne predstavljati enega izmed evolucijskih dejavnikov, pokriva le en vidik človeških odnosov, da poleg tega toka (močnega, kot utegne biti) obstaja in
je vselej obstajal drugi tok - samopotrjevanje posameznika. Ta ne
obstaja le v njegovih naporih, da bi dosegel osebno ali kastno superiornost (ekonomsko, politično in duhovno), temveč tudi v njegovi veliko
pomembnejši, čeravno manj očitni funkciji premagovanja vezi (vselej
nagnjenih k temu, da skrepenijo). ki jili pleme, vaška skupnost, mesto
in država vsiljujejo posamezniku. Z drugimi besedami, obstaja samopotrjevanje posameznika, ki se šteje za napredno prvino.
Jasno je, da nobena ponovna preiskava evolucije brez analize teh
dveh prevladujočih tokov ne more biti popolna. Samopotrjevanje posameznika ali skupin posameznikov, njihove boje za superiornost in konflikte, ki iz tega izhajajo, so, kajpada, že od nekdaj analizirali, opisovali
in glorificirali. Sam ta tok je dejansko vse do današnjih dni pritegoval
pozornost epskih pesnikov, analistov, zgodovinarjev in sociologov.
Zgodovina, tako kot je bila pisana doslej, domala povsem predstavlja
opis načinov in sredstev, s katerimi so se vzpostavili, si pomagali in se
ohranili teokracija, vojaška oblast, avtokracija in kasneje vladanje bogatejših narodov. Boji med temi silami dejansko tvorijo substanco zgodovine. Lahko smo torej prepričani, da poznamo individualni dejavnik v
človeški zgodovini
čeravno je ogromno prostora za novo študijo tematike v smereh, na katere smo pravkar namignili. Medtem pa je bil, po
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drugi strani, dejavnik vzajemne pomoči doslej popolnoma izgubljen
izpred oči: pisci sedanje in pretekle generacije so ga preprosto zanikali
ali pa se mu posmehovali. Zato je bilo nujno najprej pokazati na neizmerno vlogo, ki jo ta dejavnik igra v evoluciji živalskega sveta in evoluciji človeških družb. Šele ko bo to popolnoma priznano, se bo mogoče
napotiti k primerjavi obeh dejavnikov.
Groba ocenitev njune relativne pomembnosti s katerokoli bolj ali
manj statistično metodo, je očitno nemogoča. Ena sama vojna - vsi to
vemo - utegne povzročiti več neposrednega in posrednega zla, kot bi
načelo vzajemne pomoči utegnilo povzročiti dobrega v stoletjih neovirane akcije. V živalskem svetu hodita progresivni razvoj in vzajemna
pomoč z roko v roki, medtem ko je boj znotraj vrste podvržen regresivnemu razvoju. Že pri človeku lahko opazimo - celo če je uspeh v boju
in v vojni v sorazmerju z razvojem vzajemne pomoči v vsaki od dveh
spopadajočih se nacij. mest, strank ali plemen in če je v procesu evolucije tudi vojna sama postala podrejena ciljem napredka v vzajemni
pomoči znotraj nacije, mesta ah klana (dokler je to mogoče), doseženo
percepcijo prevladujočega vpliva dejavnika vzajemne pomoči kot prvine
napredka. Vidimo pa tudi. da sta vzajemna pomoč in njen nadaljnji
razvoj ustvarila ravno okoliščine družbenega življenja, v katerih je človek zmožen razviti svoje umetnosti, vedenje in inteligenco, in da so bila
obdobja, ko so se institucije, utemeljene na tendenci vzajemne pomoči,
najbolj razmahnile, tudi obdobja največjega napredka v umetnosti,
industriji in znanosti. Študij notranjega življenja srednjeveškega mesta in
mest stare Grčije odkriva dejstvo, da je kombinacija vzajemne pomoči,
kakršno so prakticirali v cehu in grškem klanu, z veliko iniciativo, k i j e
bila puščena posamezniku in skupini s federativnim načelom, dala človeštvu dve največji obdobji njegove zgodovine — obdobji starega grškega
mesta in srednjeveškega mesta, medtem ko uničenje zgornjih institucij
med državnimi obdobji zgodovine, ki so sledila, v obeh primerili ustreza
hitremu propadanju.
Glede na nenaden industrijski napredek, ki je bil dosežen v zadnjem
stoletju in katerega običajno pripisujejo triumfu individualizma in konkurenci. je gotovo, da ima veliko globlji izvir, kot je ta. Ko je prišlo do
velikih odkritij 15. stoletja, posebej do odkritja parnega pritiska, ki so
bila podprta z nizom napredkov v naravni filozofiji (do odkritij je prišlo
pod organizacijo srednjeveškega mesta), sta tem morala nujno slediti
odkritje parnega stroja in vsa revolucija, ki jo je implicirala osvojitev
nove sile. Če so srednjeveška mesta živela, da bi svoja odkritja privedla
do te točke, bi utegnile biti etične posledice revolucije, ki jo je povzročila para, drugačne; toda v tehniki in znanosti bi se neogibno zgodila
ista revolucija. Resnično ostaja odprto vprašanje, ali ni splošen propad
industrij, k i j e sledil uničenju svobodnih mest in je bil posebno opazen v
prvem delu 18. stoletja, znatno zavrl pojav parnega stroja in temu slede-

če revolucije v obrti. Ko pretresamo osupljivo hitrost industrijskega
napredka od 12. do 15. stoletja (v tkalstvu, obdelovanju kovin, arhitekturi in navigaciji) in si belimo glavo z znanstvenimi odkritji, h katerim je
vodil ta industrijski napredek ob koncu 15. stoletja, se moramo vprašati, ali ni človeštvo odlašalo, namesto da bi popolnoma izkoristilo te
pridobitve, ko sta v Evropi po propadu srednjeveške civilizacije obrt in
industrija v glavnem pešala. Tudi propad umetnika-obrtnika, uničenje
velikih mest in izumiranje odnosov med njimi gotovo niso bili dejavniki,
naklonjeni industrijski revoluciji; dejansko vemo, d a j e James Watt porabil dvajset ali še več let, da bi prenesel svoje odkritje v uporabo. V zadnjem stoletju namreč ni mogel najti tistega, kar bi našel že v srednjeveških Firencah ali Bruggesu, to je obrtnika, ki bi bil sposoben njegov
izum izdelati v kovini in ponuditi artistično roko in natančnost, ki jo
zali te va parni stroj.
Če pripisujemo industrijski napredek našega stoletja vojni vsakega
proti vsem, ki jo je to stoletje razglasilo, je tako sklepanje podobno sklepanju človeka, ki (ne vedoč za prave) vzroke dežja pripisuje žrtvi, žrtvovani glinastemu maliku. Za industrijski napredek in za vsako drugo zmago nad naravo sta vzajemna pomoč in tesen odnos gotovo veliko bolj
koristna — kar sta doslej bila - kot medsebojni boj.
Kajpada se prevladujoča pomembnost načela vzajemne pomoči
popolnoma pokaže predvsem na področju etike. D a j e vzajemna pomoč
realni temelj naših etičnih koncepcij, se zdi dovolj očitno. Toda kakršnakoli utegnejo biti mnenja o izvoru občutka ali instinkta za vzajemno
pomoč — naj se mu pripisuje biološki ali nadnaraven vzrok - njegovo
eksistenco moramo iskati daleč nazaj v najnižjih stopnjah živalskega
sveta. Iz teh stopenj lahko sledimo njegovi nepretrgani evoluciji (v
nasprotju s številnimi nasprotnimi gonili) skozi vse stopnje človeškega
razvoja do današnjih dni. Celo nove religije, ki so se pojavile od časa do
časa — vselej v obdobjih, ko je načelo vzajemne pomoči v teokracijah in
despotskih državah Vzhoda ali ob odklonu rimskega imperija začelo
propadati — so le znova potrdile isto načelo. Svoje prve privržence so
našle med ponižanimi, v najnižjih, zatiranih plasteh družbe, kjer je načelo vzajemne pomoči nujni temelj vsakdanjega življenja. Nove oblike
zvez, ki so bile uvedene v najbolj zgodnje budistične in krščanske skupnosti. v moravsko bratovščino itd., so si privzele značaj vrnitve k najboljšim vidikom vzajemne pomoči v zgodnjem plemenskem življenju.
Vsakokrat, ko je bil storjen poskus, da bi se vrnili k temu staremu
načelu, se je njegova temeljna ideja razširila. Iz klana se je razširila na
pleme, na federacijo plemen, na nacijo in naposled — vsaj idealno - na
celotno človeštvo. Hkrati se je tudi prečistila. V prvotnem budizmu,
prvotnem krščanstvu, spisih nekaterih muslimanskih učiteljev, zgodnjih reformističnih gibanjih in posebej etičnih in filozofskih gibanjih
zadnjega stoletja in naših dni je vedno močneje potrjena popolna opu-

stitev ideje povračila ali ..dolžnega povračila" - dobro za dobro in zob
za zob. Višja koncepcija ..nobenega povračila za krivice" in to, da
nekdo prostovoljno da več, kot sam pričakuje od svojih sosedov, sta
razglašena za načelo resnične moralnosti (načelo, superiornejše od zgolj
enakosti, enakopravnosti ah pravice) in načelo, ki več prispeva k sreči.
In človeka se poziva, naj se v svojih dejanjih ne pusti voditi zgolj ljubezni, ki je vselej osebna ali v najboljšem primeru plemenska, temveč tudi
percepciji lastne istovetnosti z vsakim človeškim bitjem. V praksi
vzajemne pomoči, ki ji lahko sledimo do najzgodnejših začetkov revolucije, tako odkrivamo nedvomen in pozitiven izvir svojih etičnih koncepcij; lahko tudi potrdimo, da je vodilno vlogo v etičnem napredku
človeka imela vzajemna podpora in ne medsebojen boj. V njeni širitvi
vidimo celo v današnjih dneh najboljše zagotovilo za nadaljnjo evolucijo
človeštva.

Peter Kropotkin (1842 - 1921)

5.8. Sodobna znanost in anarhizem (1913)

Anarhizem se tako kot socializem sploh in vsako drugo gibanje seveda ni razvil zunaj znanosti ali zunaj filozofskega sistema. Družbene znanosti so še zelo daleč od časa. ko bodo tako eksaktne. kot sta fizika in
kemija. Celo v meteorologiji danes ne moremo napovedati vremena za
mesec in niti za en sani teden vnaprej ne. Zato bi bilo nerazumno, da bi
od mladih znanosti, ki se ukvarjajo z mnogo bolj zapletenimi zadevami,
kot sta veter in dež, pričakovali natančnejše napovedovanje družbenih
dogodkov. Poleg tega ne smemo pozabiti, da so tudi znanstveniki samo
ljudje, ki večinoma izvirajo iz lastniških razredov in so zato tudi zaslepljeni s predsodki razreda, ki mu pripadajo, ali pa celo opravljajo službo
v kakšni vladni instituciji. Anarhizem zato ne prihaja z univerz.
Tako kot socializem nasploh in vsa druga družbena gibanja je anarhizem izšel iz ljudstva: svojo poinokrvnost in ustvarjalno moč bo ohranjal
tako dolgo, dokler bo izhajal iz njega.
V človeški družbi sta si vedno nasprotovali dve težnji. Na eni strani
so množice prek običajev in navad razvijale številne institucije, ki so
bile nujno potrebne in pogoj za skupno življenje - da so zagotavljale
mir med ljudmi, reševale spore, do katerih je prišlo med njimi, in da so
si ljudje pomagali v zadevah, ki so terjale skupni napor. Divjaški klan na
samem začetku, vaške in lovske skupnosti, pozneje industrijski cehi v
svobodnih mestih - republikah v srednjem veku, začetki mednarodnega
prava, ki so ga ta mesta razvijala, da bi uredila medsebojne odnose v
tistem času. in mnoge druge institucije - vse to ni bilo delo zakonodajalcev. temveč rezultat ustvarjalnega prizadevanja samih ljudi.
Vedno pa so se pojavljali tudi ljudje, ki so živeli od čudežev, preroki,
duhovniki in poveljniki vojaških organizacij, ki so uveljavljali in razširjali
svojo avtoriteto nad ljudmi. Ti so se medsebojno podpirali in povezovali, da so lahko vladali nad ljudmi, jih držali v oblasti in prisilili delati za
gospodarje.
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Anarhizem je očitno predstavnik prve težnje, to je ustvarjalne, konstruktivne moči samih ljudi, ki si prizadevajo razviti institucije običajnega prava, da bi se lahko z njimi zaščitili pred oblastiželjno manjšino. S
pomočjo iste ljudske ustvarjalne moči in konstruktivne aktivnosti,
temelječe na sodobni znanosti in tehnologiji, si anarhizem danes prizadeva razviti institucije, ki bi zagotavljale svoboden razvoj družbe. V tem
smislu so tako anarhisti kot zagovorniki oblasti obstajali v vsej zgodovini.
Toda vedno znova se je dogajalo, da so institucije - čeravno so bile
ustanovljene z namenom, da zagotovijo enakost, mir in vzajemno pom o č . sčasoma izgubile svojo izvorno funkcijo, prišle pod nadzor vladajoče manjšine in postale na koncu ovira posamezniku pri njegovem razvoju. Potem so ljudje vstali proti tem institucijam. Toda medtem k o s o
si nekateri teh jiezadovoljnežev prizadevali odvreči jarem starih institucij - kaste, komune ali ceha
samo zato, da bi se sami dvignili nad
druge in obogateli na njihov račun, pa so drugi hoteli spremeniti institucije v interesu večine, zlasti pa so se hoteli otresti avtoritete, ki je utesnjevala družbo. Vsi pravi reformatorji - politični, verski in ekonomski
so pripadali tej skupini. In med njimi so bili vedno takšni, ki so, ne da
bi čakali na čas, ko bodo vsi člani družbe ah vsaj njihova večina imela
enake poglede, nastopili proti sistemu zatiranja, če je bilo mogoče, skupaj z množicami, če ni šlo drugače, pa tudi sami. To so bili revolucionarji in tudi te bomo srečali v vsej zgodovini.
Toda tudi revolucionarji si niso bili enotni. Nekateri proti obstoječi
oblasti niso nastopali zato, da bi jo odpravili, temveč da bi jo vzeli v
svoj zakup. Namesto oblasti, ki je postala zatiralska, so si ti reformisti
zamislili novo, obljubljajoč, da bo imela, če bo v njihovih rokah, vedno
pred očmi interese ljudstva in da jih bo vedno zastopala. Tako so prišli
v imperialnem Rimu na oblast Cezar, v prvih stoletjih po padcu rimskega imperija cerkev in ob zatonu srednjeveških komun tiranski diktatorji. Podobno so se ob koncu fevdalnega obdobja okoristili kralji in
cesarji. Še imamo opraviti s prepričanjem, da vladajo cesarji ,.za ljudstvo". ki daje podlago za cezarizem.
Toda ves čas je obstajala tudi druga težnja. Vse od stare Grčije
naprej so si posamezniki in ljudska gibanja prizadevali zamenjati eno
oblast z drugo. Proglasili so najvišje in neodtujljive pravice posameznika
in ljudstva in si prizadevali osvoboditi ljudske institucije tujih in škodljivih sil. vse to pa zato, da bi povsem neomejeni ustvarjalni genij ljudstva
te institucije lahko preoblikoval v skladu z novimi zahtevami. V zgodovini starogrških republik, še posebno pa srednjeveških skupnosti bomo
našli številne primere takšnih bojev. V tem pogledu so med reformisti
in revolucionarji vedno bili tudi jakobinci in anarhisti.
V preteklih obdobjih smo imeli celo večja ljudska gibanja kot pa je
zadnje omenjeno (anarhistično). Več tisoč ljudi se je dvignilo proti

oblasti
njenim instrumentom, njenim sodiščem in zakonom
in proglasilo najvišje človeške pravice. Z zavračanjem vseh pisanih zakonov so
si pristaši teh gibanj prizadevali ustvariti novo družbo, ki bi temeljila na
enakosti, delu in avtoriteti vesti slehernega člana družbe. Gibanje kristjanov je bilo upor proti rimskemu pravu, oblasti in morali (ali bolje,
rimski nesmrtnosti)
to gibanje se je začelo v Judeji v času Avgustove
vladavine in v njem so bile številne anarhistične kali. Šele sčasoma seje
izrodilo v cerkveno gibanje po vzoru stare hebrejske cerkve in samega
imperialnega Rima, kar je zatrlo anarhistične kali, si navzelo rimsko
obliko oblasti in polagoma postalo glavni branik avtoritete oblasti,
suženjstva in zatiranja.
Isto je mogoče reči za anabaptistično gibanje ( k i j e dejansko položilo temelje reformaciji), v katerem je bil anarhizem precej navzoč.
Toda ta element je bil zadušen tisti hip, ko so se posamezni reformisti
pod Luthrovim vodstvom priključili fevdalni gosposki proti upornim
kmetom, ki so jih poklali na Nizozemskem in v Nemčiji. Potem so
zmerni reformatorji korak za korakom pristajali na kompromis med
svojo vestjo in oblastjo, ki ga danes poznamo pod imenom protestantizem.
Če povzamemo, anarhizem dolguje svoje rojstvo konstruktivni,
ustvarjalni aktivnosti ljudstva, ki je tudi sicer v preteklosti razvilo vse
institucije življenja v skupnosti. Dolguje ga protestu oziroma uporu
proti vsem tistim zunanjim silam, ki so se vsilile tem institucijami cilj
tega upora je bil razširiti prostor ustvarjalne aktivnosti ljudi, da bi se
koristne institucije napolnile z novimi življenjskimi močmi.
V našem času je anarhizem izšel iz tistega kritičnega in revolucionarnega upora, ki je dal polet tudi splošni ideji socializma. S to razliko, da
so nekateri socialisti ostali samo pri kritiki kapitala in obstoječe družbene organizacije, temelječe na izkoriščanju dela. Ti socialisti niso obsodili tistega, kar po našem mnenju predstavlja glavni branik kapitala, to je
oblast in njeno glavno oporo: centralizacijo, zakon (ki ga vedno postavlja manjšina v lastnem interesu) in sodišča (postavljena zato. da branijo
oblast in avtoriteto).
Anarhizem pa teh institucij ne izvzema iz kritike. Ne napada le kapitala. temveč tudi glavne izvore oblasti v kapitalizmu: zakon, oblast in
državo.
Toda čeprav se je anarhizem, tako kot vsa druga revolucionarna gibanja, pojavil iz ljudstva - iz bojev v resničnem življenju in ne v glavi
kakega filozofa - ni nič manj pomembno vedeti, kakšno mesto zavzema med različnimi, danes prevladujočimi znanstvenimi in filozofskimi
tokovi: kakšno je njegovo razmerje do njih, na katerih temelji v načelnem pogledu, kakšno metodo uporablja v svojem raziskovanju - ali z
drugimi besedami, kateri šoli filozofije prava pripada in kateri današnjih
tendenc v znanosti je najbližji.

Anarhizem je izredno širok pojem, ki temelji na mehanski razlagi
vseh pojavov in obsega vso naravo
to je vse življenje človeških družb
in njihove ekonomske, politične in moralne probleme. Metoda, ki jo
uporablja, je enaka kot jo uporabljajo naravoslovne znanosti, in če hoče
biti znanstven, mora vsako pridobljeno spoznanje verificirati z metodo,
ki je običajna za znanstveno sklepanje. Za cilj si je postavil izgradnjo
sintetične filozofije, ki bi z metodo posploševanja zajela v celoto vse
pojave v naravi - in potemtakem vse življenje družb.
Zato je popolnoma razumljivo, da poskuša anarhizem na skoraj vsa
vprašanja sodobnega življenja dati nove odgovore in da ima do njih
drugačno stališče kot vse druge politične in v določeni meri tudi vse
socialistične stranke, ki se še niso mogle osvoboditi starih metafizičnih
predstav.
Seveda je izdelava celovite mehanične koncepcije šele na začetku
pri sociološkem delu. to je tistem, ki se ukvarja z življenjem in razvojem
družb. Toda že tisto malo, kar je bilo narejenega, prinaša nekaj novega,
čeprav še ne gre za odločilen korak naprej. Na področju filozofije prava. v teoriji morale, v politični ekonomiji, v zgodovini narodov in institucij je anarhizem že pokazal, da se ne bo zadovoljil z metafizičnimi
zaključki, temveč bo vsak konkretni primer raziskoval v okviru naravoslovnih znanosti.
Tako kot je materialistična filozofija zavrgla metafizična pojmovanja
o univerzalnem duhu. ustvarjalni sili v naravi, inkarnaciji ideje, ciljih
narave, smislu obstoja, neznanem, človeštvu (kot ločenih duhovnih
pojavih) itn., medtem ko je zarodek posploševanj, ki so se skrivala /.a
temi meglenimi pojmi, prevedla v konkretni jezik naravoslovnih znanosti. tako se tudi mi lotevamo dejstev v družbenem življenju. Tudi mi
poskušamo odgrniti metafizično zaveso in videti, kakšen zarodek
posploševanja se skriva za vsemi temi meglenimi pojmi.
Ko si metafiziki prizadevajo prepričati zagovornike naravoslovne
metode, da duhovno in moralno življenje potekata v skladu s tako imenovanimi ..inherentnimi zakoni duha", le-ti samo skomignejo z rameni
in nadaljujejo s fiziološkimi raziskavami pojavov v življenju, razumnosti. emocij in strasti, s prepričanjem, da jih je mogoče pojasniti kot
kemične in fizikalne pojave. Prizadevajo si odkriti naravne zakone, na
katerih ti pojavi temeljijo. Podobno anarhisti, kadar jim pravijo, da je
denimo vsak razvoj sestavljen iz teze. antiteze in sinteze, ali da je ..cilj
zakona, da uveljavi pravičnost, ki predstavlja uresničenje najvišje ideje",
ali kadar se postavi vprašanje, kaj je ..cilj življenja", zmignejo z rameni
in se vprašajo, kako je mogoče na današnji stopnji razvoja naravoslovnih znanosti še vedno najti ljudi z zastarelimi pogledi, ki še naprej
verjamejo v take ..besedne igre" in se izražajo v jeziku primitivnega

antropomorfizma (pojmovanja, da vlada naravi bitje s človeškimi lastnostmi). Anarhistov ne smejo zaslepiti zveneče fraze, ker vedo. da te
besede prikrivajo bodisi nevednost — to je nedokončano raziskovanje
bodisi, kar je še slabše, golo praznoverje. Zato gredo mirno naprej in
nadaljujejo s svojim proučevanjem preteklih in sedanjih družbenih idej
in institucij v skladu z znanstveno metodo indukcije. Pri tem spoznavaj o . d a j e razvoj družbenega življenja neprimerljivo bolj zapleten in neprimerljivo bolj zanimiv s praktičnega vidika, kot bi bil. če bi ga ocenjevali
s pomočjo metafizične formule.
Zadnje čase smo slišali veliko govoriti o ..dialektični metodi", ki so
jo priporočali pri oblikovanju socialističnega ideala. Te metode ne sprejmemo, niti ne bi imeli v naravoslovnih znanostih kaj početi z njo. ,,Dialektična m e t o d a " spominja sodobnega naravoslovca na nekaj, kar je že
zdavnaj minulo in na kar je znanost na srečo že pozabila. Odkritja
dvajsetega stoletja v mehaniki, fiziki, kemiji, biologiji, fizikalni psihologiji, antropologiji, psihologiji narodov itd. niso rezultat uporabe dialektične metode, temveč naravoslovno-znanstvene metode, metode indukcije in dedukcije. Ker je človek del narave in ker je življenje njegovega
..duha", tako osebnega kot družbenega, prav tako naravni pojav kot rast
cvetlice ali razvoj družbenega življenja med mravljami in čebelami, ni
nobenega razloga za nenadno zamenjavo naše metode raziskovanja, ko
od proučevanja cvetlice preidemo k proučevanju človeka ali od proučevanja bobrovega prebivališča k proučevanju človekovega mesta.
Induktivna metoda je dokazala svoje prednosti, ko je devetnajsto stoletje, ki jo je uporabilo, zelo razvilo znanost; v sto letih je napredovala
bolj kot prej v dveh tisočletjih. In ko so začeli to metodo v drugi polovici tega stoletja uporabljati tudi pri raziskovanju človeške družbe, se ni
nikoli pokazala potreba, da bi se j o opustilo in znova sprejelo srednjeveško sholastiko. Poleg tega smo lahko, ko so filistrski naravoslovci
očitno so si sposodili svoje dokaze pri ..darvinizmu" — začeli učiti, da
je treba ,,uničiti vsakogar, k i j e slabši od tebe in d a j e to zakon narave",
hitro dokazali, da to ni Darvvinov zaključek. Z isto znanstveno metodo
smo pokazali, da so ti znanstveniki na napačni poti. da takšen zakon
sploh ne obstaja, da nas življenje živali uči nekaj povsem drugega in so
potemtakem njihovi zaključki popolnoma neznanstveni. Bili so enako
neznanstveni kot denimo zatrjevanje, da je neenakost v bogastvu naravni zakon ali da je kapitalizem najnaprednejša oblika družbenega življenja. Prav ta naravoslovno-znanstvena metoda proučevanja ekonomskih
dejstev nam pomaga dokazati, da tako imenovani ,,zakoni" sociologov
srednjega razreda, vključno z njihovo politično ekonomijo, niso nič
drugega kot ugibanja ali samo trditve, ki sploh niso bile nikoli preverjene.
Še več, vsako raziskovanje je uspešno samo, če ima določen cilj, če
je njegov namen odgovoriti na povsem določeno in jasno vprašanje.
Raziskovanje je toliko plodnejše, kolikor jasneje vidi raziskovalec zvezo

med problemom in svojim splošnejšim pogledom na svet. Vprašanje, ki
si ga anarhisti zastavljajo, je potemtakem tole: ..Kakšne oblike družbenega življenja bodo najverjetneje dovoljevale rast in razvoj te sreče, in
sicer tako količinsko kot kakovostno
tako da bi bila čim popolnejša
in čim bolj raznolika'.' (Iz tega, povejmo to mimogrede, izvira definicija
napredka.) Želja po pospeševanju razvoja v tej smeri določa tako znanstveno kot tudi družbeno in umetniško dejavnost anarhista. In ta dejavnost, kolikor je skladna z družbenim razvojem, postane izvor večje
vitalnosti, odločnosti, občutka enosti s človeštvom in življenjskih moči.
In zato postane tudi izvor večje vitalnosti in sreče za posameznika. (. . .)
Ne da bi se spuščali v nadaljnje razpravljanje o načelih anarhizma in
anarhističnega akcijskega programa, mislim, da smo dovolj povedali o
mestu, ki ga ima anarhizem v sodobnih socioloških znanostih.
Anarhizem pomeni prizadevanje, da bi pri proučevanju človeških
institucij uporabili posplošitve. do katerih seje dokopala naravoslovno-znanstvena induktivna metoda; pomeni tudi prizadevanje, da bi napovedali prihodnji razvoj človeštva k svobodi, enakosti in bratstvu, pri
čemer gre za uresničenje največje sreče za vsako posamezno enoto
človeške družbe.
Vse to je nujna posledica naravoslovno-znanstvenega, intelektualnega
gibanja, ki se je začelo konec 18. stoletja, ki g a j e za pol stoletja zavrla
reakcija, da katere je prišlo v vsej Evropi po francoski revoluciji, in ki
je s polno močjo znova nastopilo konec petdesetih let. Korenine tega
procesa so v naravoslovno-znanstveni filozofiji omenjenega stoletja. Do
popolnejše znanstvene utemeljitve le-te je prišlo šele s prebujanjem naravoslovja. ki je omogočilo naravoslovno-znanstveno proučevanje človekovih družbenih institucij.
V anarhizmu ni prostora za tiste lažne znanstvene trditve, s katerimi
so se v prvi tretjini 19. stoletja zadovoljili nemški metafiziki. Anarhizem ne priznava nobene druge metode razen naravoslovno-znanstvene,
ki jo uporablja v vseh tako imenovanih humanističnih znanostih. Z uporabo te metode in raziskavami, ki jih je spodbudila, si anarhizem prizadeva prenoviti vse znanosti, ki se ukvarjajo s človekom, revidirati vsako
sedaj veljavno idejo prava in pravičnosti v skladu s spremembami, do
katerih je prišlo v naravoslovnih znanostih. Njegov cilj je znanstveno
razumevanje sveta, ki bi zajelo vso naravo, vključno s človekom.
To široko razumevanje določa stališče, ki ga ima anarhizem v praktičnem življenju. V boju med posameznikom in Državo se anarhizem
tako kot njegovi predhodniki v 18. stoletju, postavlja na stran posameznika in proti Državi, oziroma na stran družbe proti oblasti, ki jo zatira.
Uporabljajoč zgodovinske podatke, ki jih je zbrala moderna znanost, je
anarhizem pokazal, da je Država - med njenimi občudovalci imamo
opravka s prizadevanjem, da bi se povečal obseg njene oblasti, medtem
ko imamo v dejanskem življenju opraviti s prizadevanjem po njenem

omejevanju - v realnosti superstruktura. in to tako škodljiva kot nepotrebna. Za Evropejce je ta pojav razmeroma novejšega izvora. Ta superstruktura deluje v interesu kapitalizma
agrarnega, industrijskega in
finančnega - in je v stari zgodovini že povzročila propad politično svobodnega Rima in Grčije, poleg tega pa je naredila konec vsem drugim
despotskim središčem civilizacij Vzhoda in Egipta.
Moč, k i j e bila uporabljena za to. d a j e združila interese veleposestnikov. sodnikov, vojakov in duhovnikov, je v vsej zgodovini nasprotovala slehernemu prizadevanju človeštva, da bi si izborilo varnejše in
svobodnejše življenje - in te moči ni mogoče uporabiti za orodje
emancipacije, prav tako kot imperializem in cerkev ne moreta biti orodje družbene revolucije.
Na ekonomskem področju je prišel anarhizem do spoznanja, da
vzrok sodobnega zla ni v tem, da si kapitalist prilašča profite ali presežno vrednost, temveč v sami možnosti obstoja teh profitov, ki naraščajo
samo zato. ker se milijoni ne morejo preživljati drugače kot s prodajo
svoje delovne sile za ceno. ki omogoča nekomu drugemu profit in nastanek presežne vrednosti.
Anarhizem zato ugotavlja, da je treba v politični ekonomiji pozornost najprej usmeriti na tako imenovano ,,potrošnjo" in da mora biti
prva skrb revolucije zagotovitev hrane, obleke in stanovanja za vse.
..Proizvodnja" mora na drugi strani zadovoljiti te primerne in temeljne
potrebe družbe. V prihodnji revoluciji zato anarhizem ne vidi same
zamenjave monetarnih simbolov s čeki za opravljeno delo ali zamenjave
sedanjega kapitalizma z državnim kapitalizmom. V pričujoči revoluciji
vidi prvi korak na poti k brezvladnemu komunizmu.
Ali ima anarhizem prav ali ne, bo pokazala znanstvena kritika njegovih predpostavk in praksa prihodnosti. Toda v enem pogledu ima popolnoma prav: v tem. da je raziskovanje družbenih institucij priključil
naravoslovno-znanstvenemu raziskovanju; s tem se je za vedno poslovil
od metafizike in se oprl na metodo, s pomočjo katere sta se razvila sodobna naravoslovna znanost in sodobna materialistična filozofija.
Zahvaljujoč tej metodi bo anarhizem toliko lažje odkril napake, ki jih
je naredil v svojih raziskovanjih. Toda njegove ugotovitve lahko preveri
ic tista naravoslovno-znanstvena metoda, iz katere izhaja sleherna znanost in sleherno znanstveno utemeljevanje sveta.

Peter Kropotkin (1814 - 1921)

5. 9. Razgovor z Leninom (1919)

Srečanje* med Vladimirom lljičem in Petrom Aleksejevičem kropotkinotn se je skoraj zagotovo dogodilo med S. in 10. majem leta 1919.
Za srečanje je Vladimir lljič določil čas po zasedanju Sovjeta ljudskih
komisarjev in me obvestil, da bo ob petih v mojem stanovanju. Petru
Aleksejeviču sem po telefonu sporočil dan in uro in takrat poslal avto
ponj. Vladimir lljič se je prikazal pri meni pred Petrom Aleksejevičem.
Govorila sva o delih revolucionarjev i/ preteklosti. Vladimir lljič je
povedal mnenje, da bo zelo kmalu prišel čas. ko bomo lahko videli
kompletne izdaje naše emigrantske literature in njenih glavnih avtorjev,
z vsemi potrebnimi opombami, predgovori in nujnim gradivom za raziskovalno delo.
..To je zelo nujno." je rekel Vladimir lljič. ..Ne samo to. da moramo
sami proučevati zgodovino našega revolucionarnega gibanja, temveč
moramo dati mladim raziskovalcem in znanstvenikom možnost za pisanje številnih razprav, ki bodo temeljile na teh dokumentih in gradivu, da
bomo čim več ljudi seznanili / dogajanji v Rusiji v času, ki so ga živele
prejšnje generacije. Zelo slabo bi bilo, če bi mislili, da seje naša zgodovina začela z izbruhom oktobrske revolucije. Vendar se pogosto sliši
tako mnenje. O tej neumnosti ni vredno izgubljati besed. Našo industrij o smo obnovili, kriza s papirjem in tiskanjem se počasi izteka, tiskali
bomo lahko sto tisoč izvodov knjig, kakršna je kropotkinova Zgodovina francosko revolucije in druga njegova dela;ne glede na to. d a j e anarhist. bomo objavili njegova zbrana dela z vsemi potrebnimi opombami,
da bo bralec lahko jasno videl razliko med malomeščanskim anarhistom in resnično komunističnim svetovnim nazorom revolucionarnega
marksizma."

Srečujljc k organiziral in zabeležil Leninov sekretar Vladimir Bonč
(op. ur.).

Brnevič

Prevod iz S e l e e t e d \\ r i t i 11 g s o n A n a r e li i s m a 11 d R e v o I u t i o 11 . uredil \1. \ . Miller. Ml I P"ress. Cambridge 1970. str. 334 340. Prevedla
Marija R i z m a n . j e z i k o v n o pregledala Bora Zlobec-Jurčič.

Vladimir lljič je iz moje knjižnice vzel neko kropotkinovo knjigo, pa
še Bukuninovo. ki jo imam že od leta 1905. in obe hitro prelistaval od
strani do strani. V tem trenutku sem zvedel, d a j e prispel k r o p o t k i n . Šel
sem k njemu, da ga pozdravim. Počasi se je vzpenjal po dosti strmih
stopnicah. Pozdravila sva se in se napotila v mojo delovno sobo. Vladimir lljič je pohitel v hodnik in mu s prijaznim nasmehom zaželel dobrodošlico. Petra Aleksejeviča je zalila rdečica in mu je takoj rekel: ..Zelo
sem srečen, ker vas vidim. Vladimir lljič! O mnogih stvareh imava različne poglede, o sredstvih za akcijo in organizaciji. Toda imava iste ciljc.
in to. kar delate vi in vaši tovariši v imenu komunizma, je zelo blizu in
drago mojemu staremu srcu."
Vladimir lljič ga je vzel pod roko in ga z veliko pozornostjo in ljubeznivostjo odpeljal v mojo delovno sobo. kjer je kropotkin sedel v naslonjač, Lenin pa nasproti njemu in se naslonil na pisalno mizo. ..Dobro,
ker so naši cilji isti. imamo mnogo skupnega v našem boju." reče Vladimir lljič. ..Seveda, k cilju seje mogoče gibati po različnih poteh, vendar
sem prepričan, da se morajo naše poti v marsikaterem oziru spojiti."
,,Da, seveda." ga je prekinil Peter Aleksejevič, ..toda vi preganjate
zadruge, jaz pa sem zanje."
..Tudi mi smo zanje." je glasno vzkliknil Vladimir lljič, ,,vendar smo
proti vsem tistim zadrugam, za katerimi se skrivajo kulaki, zemljiški
posestniki, trgovci in sploh zasebni kapital. Tem lažnim zadrugam hočemo enostavno strgati masko, za katero se skriva nepoštenje, in dati širokim množicam prebivalstva možnost, da vstopijo v resnično zadrugo."
..Temu ne bom oporekal." je odgovoril k r o p o t k i n , ..razumem, da sc
je treba s takimi zadrugami, kjerkoli se pojavijo, ostro spopasti, tako da
se razkrijejo njihove lazi in prevare. Ne potrebujemo mask; vsako laž je
treba, kjerkoli se že pojavi, neusmiljeno razkrinkati. Toda kot vidim, v
Dimitrovu preganjajo zadruge, ki nimajo nič skupnega s tistimi, ki ste
jih pravkar omenili: in te preganjajo zato, ker so se lokalni birokrati,
verjetno še dovčerajštiji revolucionarji, zbirokratizirali kot vse druge
avtoritete in se spremenili v uradnike, ki svojim podanikom zategujejo
uzde; prepričani so. da jim je vse ljudstvo podrejeno."
..Mi se nenehoma in vsepovsod borimo proti birokratom," odvrne
Vladimir lljič. ..Borimo se proti birokratom in birokraciji, in morajo
jih izkoreniniti, kolikor še vedno obstajajo v našem sistemu: navsezadnje, Peter Aleksejevič. vi dobro veste, kako težko je spremeniti ljudi,
da je človeška lobanja, kot je rekel Marx, najbolj strašna in neosvojljiva
trdnjava! Delamo vse, kar je mogoče z ukrepi, da bi zmagali v tem boju;
in seveda samo življenje nas sili. da se še mnogo tega naučimo. Pomanjkanje kulture, nepismenost in naša zaostalost so vsepovsod vidni, in
nihče nam ne more kot partiji, kot vladajoči sili očitati za storjene
napake oblastnih struktur; še manj za tisto, kar se dogaja v oddaljenih
krajih dežele, daleč proč od centra."

..Vse to. o čemer govorite, vendar ne olajšuje položaja tistih, ki so
izpostavljeni vplivom neprosvetljenih avtoritet." je vzkliknil Peter Aleksejevič Kropotkin. ..avtoritete, ki se že kaže kot uničujoči strup za vse
tiste, ki so si jo prisvojili."
..Vendar ni druge poti," je dodal Vladimir lljič. ..Revolucije se ne da
delati z belimi rokavicami. Dobro so vam znane številne napake, ki smo
jih naredili in jih bomo še delali, delno vam je znano, da imamo številne
nepravilnosti in da so mnogi ljudje brez potrebe trpeli. Toda, kar se da
popraviti, bomo popravili; priznali bomo svoje napake: pogosto jih
lahko pripišemo čisti neumnosti. Vendar je nemogoče, da ne bi med
revolucijo naredili nobene napake. Ne delati napak bi pomenilo popolnoma se odvrniti od življenja in ničesar delati. Hočemo in bomo delovali navkljub vsem napakam, našo socialistično revolucijo bomo pripeljali do končne in neizbežne zmage. In vi nam lahko pri tem pomagate,
če nas boste obveščali o zapaženih nepravilnostih. Bodite prepričani, da
bo ta obvestila vsakdo izmed nas vzel na znanje z največjo pozornostjo."
..Odlično," je dejal Kropotkin. ,,N'e jaz in ne kdo drug ne bo odklonil pomoči vam in vašim tovarišem, kolikor je to mogoče, vendar bo
naša pomoč v glavnem obveščanje o vseh nepravilnostih, do katerih
prihaja vsepovsod in zaradi katerih ljudje na mnogih mestih ječijo . . ."
,.Ne ječanje, temveč kriki upornih kontrarevolucionarjev. proti njim
nismo in ne bomo imeli milosti . .
,,Toda vi pravite, da ni mogoče brez avtoritete," je začel Peter Aleksejevič zopet teoretizirati, ,,jaz pa pravim, d a j e to mogoče. Kamorkoli
pogledate, lahko vidite razmere v prid ukinitve avtoritete. Pravkar sem
zvedel, da so pristaniški delavci v Angliji v nekem pristanišču organizirali odlično, popolnoma svobodno zadrugo, ki jo neprestano obiskujejo
delavci iz vseh drugih industrijskih vej. Zadružno gibanje je neznansko
močno, prav tako je izredno velik njegov pomen . . ."
Opazoval sem Vladimira Iljiča. Njegove oči kot da je iskril posmeh
in zdelo se je. da gaje med pozornim poslušanjem osupnilo, kako lahko
nekdo govori in govori o zadrugah, čeprav ima opraviti z ogromnim
poletom pred sabo in vseobsegajočim gibanjem oktobrske revolucije.. .
In Peter Aleksejevič je še naprej neprenehoma govoril, kako je še na
nekem drugem mestu v Angliji na isti način organizirana neka zadruga
in kako so na nekem tretjem mestu, v Španiji ustanovili neko majhno
federacijo, ki nadaljuje polet sindikalnega gibanja v Franciji
Resnično je škoda," se ni mogel vzdržati Vladimir lljič, ..da se ne pokloni
nobene pozornosti političnemu vidiku življenja in tako očitno demoralizirati delavski razred, ga odtegovati od neposrednega boja. . ."
..Toda sindikalno gibanje združuje milijone ljudi in že samo to dejstvo pove nekaj o njegovem pomenu." reče Peter Aleksejevič razburjeno. ..To je skupaj z zadružnim gibanjem velik korak naprej . . ."

..Vse to je lepo in dobro," ga je prekinil Vladimir lljic. ..Vsekakor je
zadružno gibanje pomembno, tako kot je sindikalno gibanje škodljivo.
Mi je o tem sploh še treba kaj reči? To je več kot očitno, ko to postane
resnično zadru/.no gibanje in se poveže / množicami, roda. ali je to
pravi problem'.' Ali je mogoče po tej poti doseči kaj dejansko novega'.'
\li v resnici verjamete, da bo kapitalistični svet pokleknil pred zadružnim nihanjem'.' Prizadeval si bo. da se ga z vsemi sredstvi, ki jih ima na
razpolago, polasti. To majhno zadrugo, skupinico angleških delavcev
brez oblasti, bodo zmleli in z nasilnimi sredstvi spremenili v služabnike
kapitala: ta na novo nastali razvoj v zadružnem gibanju, ki ste mu vi
toliko naklonjeni, bo z več kot tisočerimi nitmi v neposredni in absolutni odvisnosti, niti gu bodo obkrožale kot pajkova mreža. Vse to je
neumno! Oprostite mi. toda to se mi zdi čisti nesmisel! Potrebujemo
neposredno aktivnost množic, revolucionarno aktivnost množic, tisto
aktivnost, ki grabi kapitalistični svet za vrat in ga ruši. Sedaj še ni mogoče govoriti o tej aktivnosti, če zanemarimo federalizem ali komunizem
ali socialno revolucijo. Vse to je otročarija, nekoristno brbljanje, brez
opore v resničnem svetu, brez moči. brez pomena, sploh pa brez česarkoli. kar bi lahko ta gibanja približalo našim socialističnim ciljem.
Neposreden in odkrit boj do poslednje kaplje krvi
to je tisto, kar
potrebujemo Vsepovsod je treba najaviti državljansko vojno, podprto
od vseh revolucionarnih in opozicijskih sil. kolikor so te pripravljene
sodelovati v tej vojni. Mnogo krvi bo še prelite in veliko groze bo spremljal ta boj. Prepričan sem, da bo v Zahodni livropi se več groze kot pri
nas. in sicer zaradi bolj zaostrenih razrednih bojev in večjih napetosti
med nasprotujočimi si stranmi, ki se bodo spopadale v morda poslednjem boju / imperialističnim svetom."
k o je vse to jasno in razločno povedal, se je Vladimir Iljič z veliko
živahnostjo vzdignil s svojega stola. Peter Alcksejevič je sedel pogreznjen v svoj naslanjač in poslušal strastno govorjenje Vladimira Iljiča s
pozornostjo, k i j e prehajala v odsotnost. Po tem ni več omenjal zadrug.
..Seveda imate prav." je rekel. ..Brez boja ni mogoče v nobeni deželi
ničesar doseči, brc/ najbolj odločnega boja . . .'"
. T o d a samo množičnega," je vzkliknil Vladimir Iljič. ..Niso nam
potrebni boj in nasilna dejanja posameznikov. Skrajni čas je že. da anarhisti to razumejo in prenehajo trošiti svojo revolucionarno energijo za
nekoristne zadeve. Samo v množicah, samo skozi množice in / množicami. s prehajanjem od podzemne aktivnosti k množičnemu rdečemu
terorju, kadar je to potrebno, k državljanski vojni, k vojni, ki poteka na
vseli frontah, k vojni vseh proti vsem
samo to vrsto boja lahko krona
uspeh. Vse druge poti
vključno s tistimi, ki jih zagovarjajo anarhisti
- je treba prepustiti zgodovini, arhivom, te ne koristijo nikomur, niso
primerne za nikogar, nikogar ne pritegnejo in samo demoralizirajo ljudi,
ki so se pustili zavesti na tako staro, neuporabno pot . . ."

Vladimir IIjič se je nenadoma ustavil, prijazno nasmehnil in rekel:
,,Oprostite, oddaljil sem se od teme in vas utrujam. Taki smo pač mi
boljševiki. To je naš problem, naš cognac, in nam je tako blizu, da ne
moremo o njem mirno govoriti."
,,Ne, ne," odgovori Kropotkin. ,,Zelo me veseli, da sem slišal to, kar
ste mi povedali. Če vi in vaši tovariši mislite tako, če vas oblast ni omamila in se čutite varne pred zasvojenostjo z avtoriteto države, potem
boste lahko veliko naredili. Potem je revolucija v zanesljivih rokah."
..Poskusili b o m o , " je Lenin dobrodušno odgovoril. ,,in videli bomo
(to je bil njegov običajen način izražanja), ali se bo kdo med nami prevzel in imel previsoko mnenje o samem sebi. To je huda bolezen, vendar
imamo zanjo odlično zdravilo: te tovariše bomo poslali nazaj na delo,
med množice."
,,To je zelo dobro," je odvrnil Peter Aleksejevič. „To bi bilo treba
pogosto delati. To bi bilo koristno za vse. Nikoli se ne sme zgubiti stik
z delovnimi množicami, vedeti je treba, da je samo z množicami mogoče uresničiti vse zastavljeno v naših najbolj naprednih programih. Toda
socialni demokrati in neobveščeni v svetu sodijo, da je v vaši partiji
mnogo takih, ki niso delavci, in da ti korumpirajo delavce. Potrebno pa
je ravno nasprotno: delavski del mora prevladovati, tisti, ki ne pripadajo delavskemu razredu, bi morali pomagati samo pri organiziranju posameznega področja znanja; bili bi neke vrste servisna pomoč v posamezni
socialistični organizaciji."
..Potrebujemo prosvetljene množice," reče Vladimir Iljič, „in zato
bi bilo zaželeno, da bi se vaša knjiga Zgodovina francoske
revolucije
tiskala v veliki nakladi. Nenazadnje je ta vsakomur koristna. Zelo radi bi
tiskali to sijajno delo, in to v nakladi, ki bi lahko pokrila potrebe vseh
knjižnic, čitalnic na vasi in knjigarn."
..Toda, kje bi jo lahko tiskali? Ne bi dovolil, da bi jo izdala država . . ."
„Ne, ne," g a j e prekinil Vladimir lljič z zvitim nasmehom. „Seveda
je ne bi izdali pri kakem državnem izdajatelju, temveč pri kaki zadružni
založbi . . ."
Peter Aleksejevič je z odobravanjem prikimal z glavo. ,,Potem je vse
v redu," je dejal vidno zadovoljen s takim predlogom, „če se vam zdi
knjiga zanimiva in koristna, pristajam na to, da se tiska v ceneni izdaji.
Morda se bo našla kakšna zadružna založba, ki bi to prevzela . . ."
„Našli jo bomo, našli jo bomo," je prepričeval Vladimir Iljič. „ 0 tem
sem prepričan."
S tem se je izčrpal razgovor med Petrom Aleksejevičem in Vladimirom Iljičem. Vladimir Iljič je pogledal na svojo uro, se počasi dvignil in
povedal, da se mora pripraviti na sejo Sovjeta ljudskih komisarjev. Petru
Aleksejeviču je zaželel vse najboljše in dodal, da ga bo resnično razveselilo, če bo dobil od njega kako pismo ali priporočilo, ki mu bo vedno

naklonil najresnejšo pozornost. Peter Aleksejevič naju je pozdravil in se
odpravil proti vratom, kjer sva stala z Vladimirom Iljičem in ga gledala,
ko je odhajal. Vstopil je v isti avto in se odpeljal nazaj v svoje stanovanje.

Peter Kropotkin (1842 - 1921)

5.10. Pismo delavcem Zahodne Evrope
(1919)

Vprašali so me, če imam kaj sporočiti delavcem na Zahodu. Prav
gotovo je mogoče veliko povedati in se naučiti iz trenutnih dogajanj v
Rusiji. Sporočilo bi lahko bilo resnično obsežno, vendar se bom omejil
le na nekaj glavnih misli.
Najprej, delavci v civiliziranih deželah in njihovi prijatelji iz ostalih
družbenih slojev bi morali vplivati na svoje vlade, da bi te povsem opustile misel na oboroženo intervencijo v Rusiji, in to bodisi ko gre za
odkrito ali prikrito intervencijo. Rusija je sedaj sredi revolucije, k i j e
enako obsežna in pomembna kot angleška v letih od 1639 do 1648 in
francoska v letih 1789 do 1794. Vsak narod bi moral zavrniti sramotno
vlogo, ki s o j o Anglija, Prusija, Avstrija in Rusija igrale med francosko
revolucijo.
Nadalje, pred očmi je treba imeti, da ruska revolucija — ki si prizadeva zgraditi družbo, v kateri bodo proizvodi dela, tehnika in znanje
popolnoma pripadali skupnosti - ni golo naključje v medsebojnem boju
različnih strani. Pripravljala jo je skoraj sto let socialistična in komunistična propaganda, vse od časov Roberta Owena, Saint-Simona in Fouriera. In čeprav je poskus, da se novi družbeni sistem uvede s pomočjo
partijske diktature, obsojen na neuspeh, je treba kljub temu priznati, da
je revolucija že sedaj v naše vsakodnevno življenje vnesla in utrdila novo
razumevanje dela in njegovo pravično mesto v družbi ter dolžnosti
vsakega državljana.
Ne le delavci, temveč vse progresivne sile v civiliziranih deželah
morajo narediti konec podpori, ki j o njihove dežele dajejo sovražnikom
revolucije. To ne pomeni, da ni mogoče ničesar očitati metodam boljševiške vlade. Daleč od tega! Vendar vsaka tuja oborožena intervencija
nujno potegne s seboj krepitev diktatorskih teženj v vladajočem režimu
in slabi prizadevanja tistih Rusov, ki so Rusiji pripravljeni pomagati pri
obnovi družbenega življenja ne glede na njegov režim.

Prevod iz K r o p o t k i n ' s R e v o l u t i o n a r y
Pamphlets.
R.N.
Baldwin, Dover Publications. Ne\v York 1970, str. 2 5 2 - 2 5 5 . Prevedla Marija
Rizman, j e z i k o v n o pregledala Bora Z l o b e e - J u r č i č .

Vojno stanje je zlo, ki je v naravi partijske diktature, še povečalo,
partija si mora v njem zagotoviti svoje mesto. Vojno stanje rabi celo za
izgovor za krepitev diktatorskih metod partije, s katerimi centralizira
celotno življenje v rokah vlade: to ima za posledico blokado ogromnih
moči. s katerimi razpolaga dežela. Zla, ki jih prinaša s seboj državni
komunizem, so se z izgovorom na tujo intervencijo, ki d a j e kriva za vso
našo revščino, samo še podeseterila.
Naj še povem, da bi nadaljevanje intervencije zahodnoevropskih
držav v Rusiji nujno pripeljalo do nerazpoloženja do zahodnih držav,
torej do razpoloženja, ki bi se izkoristilo nekega dne v prihodnjih konfliktih. Tako nerazpoloženje se že razvija.
Na kratko, skrajni čas je, da države Zahodne Evrope vzpostavijo
neposredne zveze z Rusijo. V tem primeru boste laliko vi - delavski
razred in napredni ljudje vseh dežel - vplivali na razvoj odnosov med
nami. Še kakšna beseda o splošnih vprašanjih. Obnovitev odnosov med
državami Evrope, Amerike in Rusije ne pomeni nadvlade ruskega naroda nad narodnostmi, ki so bile prej v carskem imperiju. Imperialistična
Rusija je mrtva in je ne bo več mogoče oživeti. Prihodnost različnih
pokrajin, ki so sestavljale carsko Rusijo, bo zagotovljena v veliki federaciji. Naravna ozemlja različnih delov federacije so dobro znana vsem
tistim med nami, ki smo se ukvarjali z zgodovino Rusije, z n j e n o e t n o grafijo in gospodarskim položajem. Vsi poskusi, da si centralizirana
oblast podredi dele Rusije, ki imajo lahko sami svojo upravo - Litva,
Finska, baltiške pokrajine, Ukrajina, Gruzija, Armenija, Sibirija itd. so obsojeni na neuspeh. Prihodnost nekdanjega ruskega carstva je v
zvezi medsebojno neodvisnih pokrajin. Zato bi bilo prav, da zahodne
države že vnaprej priznajo pravico do neodvisnosti vsem posameznim
delom nekdanjega ruskega imperija.
Prepričan sem, da se bo nadaljnji razvoj odvijal v tej smeri. Vidim,
kako se približuje čas, ko bo vsak član te federacije obenem tudi sam
federacija vaških komun in svobodnih mest. Prepričan sem tudi, da bo
del Zahodne Evrope kmalu sledil temu primeru.
Kar zadeva sedanji ekonomski in politični položaj, si ruska revolucija, ki nadaljuje delo dveh velikih revolucij, angleške in francoske, prizadeva narediti korak naprej od francoske revolucije, k i j e hotela uresničiti tako imenovano dejansko enakost (egalite de fait), to je, prizadeva
si uresničiti družbeno enakost.
Na žalost se uresničenje tega programa v Rusiji odvija v pogojih strogo centralizirane diktature ene partije - partije socialdemokratskih
maksimalistov; ta poskus je enak Babeufovi zaroti, tj. skrajno centralistični in jakobinski. Dolžan sem odkrito povedati svoje prepričanje, da
se bo poskus graditve komunistične republike v skladu z načeli železne
vladavine diktature ene partije končal z neuspehom, čemur smo že
sedaj priča. Iz dogajanj v Rusiji se učimo, kako se ne sme uvajati komu-

nizma, čeprav se ljudstvo, ki ga je izčrpal stari družbeni red, ni aktivno
uprlo in nasprotovalo eksperimentom novih vladarjev.
Ideja sovjetov, tj. sovjeta delavcev in kmetov, se je pojavila že v revoluciji leta 1905, februarska revolucija jo je uresničila takoj po zrušenju
carskega režima. Zamisel o sovjetih, ki naj bi nadzorovali politično in
gospodarsko življenje v deželi, je velikega pomena. In to toliko bolj, ker
bi morali biti v sovjetih vsi, ki s svojim delom sodelujejo v ustvarjanju
narodnega bogastva.
Toda vse dokler bo v državi vladala diktatura ene partije, bo izgubljen pomen sovjetov delavcev in kmetov. Danes igrajo le pasivno vlogo,
kakršno so včasih igrale „stanovske skupščine" in parlamenti, ko jih je
sklical kralj z namenom, da bi nasprotovali vsemogočnemu kraljevskemu svetu.
Delavski in kmečki sovjeti nimajo svoje svobode in so brez koristi,
če v deželi ni svobode tiska, kar se pri nas dogaja že dve leti - za izgovor
rabi vojno stanje. Še več. Delavski in kmečki sovjeti izgubijo svoj pomen, če pred volitvami ni svobodnega volilnega boja in če volitve potekajo pod pritiskom partijske diktature. Seveda imamo običajno opravičilo, da je diktatura nujna kot sredstvo boja proti staremu družbenemu
redu. Vendar je takšno stanje očiten korak nazaj, čeprav bi morala
revolucija graditi novo družbo na novih ekonomskih temeljih. Tako pa
izreka smrtno kazen sama sebi.
Metode rušenja že oslabljenega režima so dobro znane iz stare in
nove zgodovine. Toda, kadar je treba ustvariti nove pogoje življenja, še
posebej nove produkcijske pogoje in menjave, ne da bi pri tem lahko
posnemali kakšen znan primer; ko je treba vse postaviti nanovo; ko se
oblast vtika v to, da vsakega državljana oskrbi s petrolejko in z vžigalicami, da si jo bo lahko prižgal, in tudi tega ne more brez neskončno
velikega števila uradnikov, potem postane tak režim nadlega. Tak režim
razvija ogromen birokratski aparat, proti kateremu je francoski birokratski sistem, ki je za pomoč pri prodaji dreves, ki so po neurju padala
na državno cesto, potreboval le 40 uradnikov, nekaj povsem nedolžnega. Nekaj takega sedaj doživljamo v Rusiji. In tega si vi delavci na Zahodu ne smete dovoliti, če vam je pri srcu uspeh resnične družbene prenove. Pošljite sem svoje delegate, da bodo videli, kako deluje družbena
revolucija v resničnem življenju.
Ogromnega dela pri prenovi, ki jo terja družbena revolucija, ni mogoče izpeljati s centralno oblastjo, pa četudi ima na razpolago bolj
dovršene ideje od tistih, ki jih je mogoče najti v socialistični]! in anarhističnih priročnikih. Družbena revolucija potrebuje znanje, intelektualne
kapitale in prostovoljno sodelovanje velikega števila lokalnih in strokovnih moči, in samo na ta način se je mogoče soočiti z raznovrstnostjo
ekonomskih problemov v njihovem konkretnem življenjskem okolju.
S tem, da zavračajo to sodelovanje in da o vsem odloča genij partijskih

diktatorjev, uničujejo avtonomna jedra družbenega življenja, ki jih je
najti v sindikatih in lokalnih zadružnih organizacijah, ki pa jili v tem
trenutku spreminjajo v priveske birokratskih organov in partije. Tako se
ne dela in tako tudi ni mogoče izvesti revolucije. In zato sem vas dolžan
opozoriti, da se ne navdihujte nad temi metodami. Imperialistični osvajalci iz vseh dežel si morda želijo, da bi prebivalstvo nekdanje carske
Rusije čim dlje ostalo v ekonomski revščini, da bi bili na ta način prisiljeni oskrbovati Zahod s surovinami, medtem ko bi nam zahodni industrialci prodajali finalne proizvode in akumulirali dobiček, ki bi sicer
pripadal ruskemu prebivalstvu. Vendar se delavski razredi Evrope in
Amerike, kakor tudi intelektualci v teh deželah prav gotovo zavedajo,
da je Rusijo samo s silo mogoče zadržati v podrejenem položaju. Hkrati
pa nam simpatije do naše revolucije, kijih kaže vsa Evropa in Amerika,
dokazujejo, da bi vi bili srečni, če bi lahko Rusijo pozdravili kot novega
člana mednarodne skupnosti. In resnično boste lahko zelo kmalu videli,
da interesi delavcev vsega sveta zahtevajo, da se Rusija čimprej osvobodi
spon. ki zavirajo njen razvoj. Še nekaj besed. Zadnja vojna je spremenila
življenjske razmere v vsem civiliziranem svetu. Socializem bo prav gotovo znatno napredoval, priča bomo novim oblikam neodvisnosti življenja na osnovah lokalne avtonomije in svobodne iniciative. Do njih bo
prišlo bodisi po mirni poti, bodisi z revolucionarnimi sredstvi.
Toda uspeh te prenove bo v veliki meri odvisen od možnosti neposrednega sodelovanja med različnimi narodi. Da pa bi to dosegli, bi bilo
nujno, da se delavski razredi vseh narodov tesno povežejo, in potrebno
bi bilo obnoviti zamisel o veliki internacionali vseh delavcev sveta, vendar ne v obliki zveze, ki bi jo usmerjala ena sama politična partija, kot
je bil to primer s Prvo in Drugo internacionalo. Za obstoj takšnih zvez je
seveda veliko razlogov, vendar bi poleg njih morala nastati svetovna
zveza vseh delavskih organizacij, ki bi jo združeval cilj ukiniti sedanjo
podrejenost svetovne produkcije kapitalizma.

Peter Kropotkin (1814 - 1921)

5.11. Pismi Leninu (1920)

Cenjeni Vladimir

lljič.

Več uslužbencev telegrafskega oddelka pošte me je prosilo, naj vas
obvestim o njihovem zares obupnem položaju. Ker ta problem nikakor
ne zadeva le poštnega in telegrafskega komisariata, temveč vsakdanje
življenjske razmere v Rusiji, bi rad njihovi želji čimprej ustregel.
Gotovo veste, da v dmitrovskem okrožju nikakor ni mogoče živeti
od plače, ki jo dobivajo uslužbenci. S to plačo ni mogoče kupiti niti
zavoja krompirja; to vem iz lastne izkušnje. Za plačilo zahtevajo milo in
sol, tega pa ni mogoče dobiti. Odkar se je podražila moka, ne moreš več
plačati - celo če se ti posreči kaj dobiti - niti 8 oziroma 5 funtov pšenice. Skratka, če uslužbenci ne dobijo nobene zaloge, so zares obsojeni
na lakoto.
Poleg tega, da so se zvišale cene, poštni in telegrafski uslužbenci, ki
prejemajo pičle zaloge od moskovske poštne in telegrafske podporne
centrale (po odločbi s 15. avgusta 1918: 8 funtov pšenice za uslužbence
in 5 funtov pšenice za družinske člane, ki niso zmožni za delo), že dva
meseca niso ničesar dobili. Tamkajšnje podporne centrale ne morejo
razdeliti zalog, na pritožbo, ki so jo uslužbenci (125 oseb v dmitrovskem okrožju) poslali v Moskvo, pa niso dobili odgovora. Pred mesecem
je eden izmed uslužbencev pisal vam, vendar mu doslej še niste odgovorili.
Mislim, da je moja dolžnost potrditi, d a j e položaj teh uslužbencev
zares obupen. Večina jih dobesedno strada. To se jim pozna na obrazili.
Veliko jih hoče zapustiti domove, ne vedo pa, kam bi lahko šli.
Rad pa bi odkrito povedal, da med tem časom vestno opravljajo
svoje delo; na delo se dobro spoznajo in tukajšnjemu življenju nikakor
ne bi bilo v prid, če bi zgubili take delavce.
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Rad bi še dodal, da so v Sovjetski zvezi še cele skupine drugih uslužbencev v enako obupnem položaju.
Zato se mi zdi, da vas moram obvestiti o splošnem položaju. Če živiš
v velikem središču - v Moskvi - ne moreš poznati resničnih razmer na
deželi. Če hočeš vedeti, kakšno je v resnici tisto, kar ljudje nenehno
doživljajo, moraš živeti na podeželju, v tesnem stiku z vsakdanjim življenjem, z njegovo bedo in nesrečo, z lakoto - odraslih in otrok — s tem,
da je treba kar naprej tekati v urade, da dobiš dovoljenje za nakup kerozinske svetilke, in tako naprej.
Vendar pa poznamo pot iz te stiske. Treba je pospešeno preiti k normalnim življenjskim razmeram. Tako ne bomo več dolgo zdržali, bližamo se krvavi katastrofi. Lokomotive zaveznikov, izvoz ruskega žita,
konoplje, lanu, kož in drugih stvari ne bodo pomagali prebivalstvu.
Nesporno je tole: četudi je bila diktatura stranke ustrezno sredstvo,
s katerim je bilo mogoče potolči kapitalistični sistem (o tem sicer močno dvomim), pa zato ni nič manj škodljiva za nastanek nove socialistične družbe. Nujno potrebujemo krajevne ureditve, krajevne moči;
vendar o njih ni ne duha ne sluha. Pač pa povsod, kamor se obrnemo,
naletimo na ljudi, ki niso nikoli dojeli resničnega življenja in ki delajo
najhujše napake; cena za te napake pa so tisočera življenja in opustošenja celili okrožij.
Spomnite se samo na preskrbo z drvmi ali na lansko pomladansko
setev.
Brez sodelovanja krajevnih moči, brez organizacije od spodaj, malih
kmetov in samih delavcev ni mogoče zgraditi novega življenja. Zdelo se
je že, da naj bi sveti opravljali prav to funkcijo, vzpostavili organizacijo
od spodaj. A Rusija je republika svetov že po imenu. V stranko doteka
in vanjo sprejemamo veliko ljudi — gre predvsem za novince, ideološko
izšolani komunisti pa so zlasti v mestnih središčih — to pa je že uničilo
vpliv in konstruktivno energijo te ureditve, k i j e veliko obetala, svetov.
Zdaj v Rusiji ne odločajo sveti, temveč strankini komiteji. Njihova organizacija pa ima enake pomanjkljivosti kakor sleherna birokratska organizacija.
Rusija bi se morala — da bi se uprla sedanjemu razkroju — vrniti k
ustvarjalnemu duhu krajevnih moči, ki bi utegnil, kakor se mi zdi, biti
dejavnik pri oblikovanju novega življenja. Čim prej pa bomo spoznali,
kako nujna je ta nova pot, tem bolje bo. Ljudstvo bo potlej bolj pripravljeno sprejeti zares družbene oblike življenja. Če pa se bodo sedanje
razmere nadaljevale, bo že beseda socializem postala psovka. Tako seje
v Franciji še 4 0 let po gospodovanju jakobincev godilo s pojmom enakosti.
P. Kropotkin

Spoštovani

Vladimir

lljič,

V Izvestjih in v Pravdi je bil objavljen razglas, k i j e obveščal o odločitvi sovjetske vlade, da bo vzela za talce člane socialno-revolucionarne
stranke iz skupine Savinkova in Černova, belogardiste, ki pripadajo
nacionalnemu in taktičnemu centru in Wranglove častnike; če bo kdo
poskusil atentat na sovjetske voditelje, bo vlada te talce ,,brez milosti
pokončala".
Ali pri vas res ni nikogar, ki bi vašim tovarišem povedal in jih prepričal, da pomenijo taki ukrepi vrnitev v najhujše čase srednjega veka in
verskih vojn, da niso vredni ljudi, ki želijo na podlagi komunističnih
načel ustvariti prihodnjo družbo? Nihče, ki mu je kaj do prihodnosti
komunizma, se ne more strinjati s takimi sredstvi.
Mar je mogoče, da ni nihče razložil, kaj pravzaprav je talec? Talec ni
v ječi zato, da bi ga kaznovali za zločin. Zaprt je zato, da lahko z njegovo smrtjo izsiljujemo sovražnika. ,,Če boste ubili enega izmed naših,
bomo mi ubili enega izmed vaših." Mar ni to povsem enako, kakor da bi
človeka vsako jutro peljali na morišče, ga nato pripeljali nazaj in mu
rekli: ,,Počakaj še malo, ne d a n e s . . ."
Kaj vaši tovariši ne razumejo, d a j e to za talce in njihove družine enako, kakor da bi znova uvedli muke?
Vendar upam - nihče me ne bo prepričal, d a j e življenje ljudi, ki so
na oblasti, lahko. Dandanes se zdi celo nekaterim kraljem možnost, da
jih bo kdo umoril, ,,poklicno tveganje".
Revolucionarji prevzemajo odgovornost za to, da se branijo pred
sodiščem, ki ogroža njihovo življenje. Louise Michel s e j e odločila za to
pot. Lahko pa se izognejo preganjanju, kakor, denimo, Malatesta in
Voltairine de Cleyre.
Celo kralji in papeži niso marali uporabljati takih barbarskih sredstev za samoobrambo, kakršno je jemanje talcev. Le kako se lahko glasniki novega življenja in arhitekti novega družbenega reda zatečejo k
takim sredstvom za obrambo pred sovražniki?
Ali ne bo to videti kot dokaz, da mislite, da se je vaš komunistični
eksperiment izjalovil, in da ne rešujete sistema, ki ga imate tako radi,
temveč zgolj sami sebe?
Mar vaši tovariši ne razumejo, da vi, komunisti (kljub napakam, ki
ste jih zagrešili) delate za prihodnost? In da zato svojega dela nikakor
ne smete umazati z dejanji, ki so tako podobna primitivnemu terorju?
Da podobna dejanja, ki so jih revolucionarji zagrešili v preteklosti, obremenjujejo nova komunistična prizadevanja?
Mislim, da je najboljšim izmed vas več do prihodnosti komunizma
kakor do lastnega življenja. In misel na to prihodnost vas mora prisiliti,
da se odpoveste takim ukrepom.

Kljub vsem hudim napakam (ki jih, kot veste, zelo dobro poznam)
je oktobrska revolucija prinesla velikanski napredek. Pokazala je, da
družbena revolucija ni nemogoča, kakor so začeli misliti v Zahodni
livropi. In kljub vsem pomanjkljivostim pomeni korak proti enakosti, ki
ga ne bodo izničili poskusi, da bi se vrnili v preteklost.
Zakaj bi torej revolucijo silili na pot, ki jo bo pripeljala v pogubo, in
to predvsem zaradi napak, ki nikakor ne izhajajo iz socializma ali komunizma, temveč so ostanki stare ureditve, neomejene, vseobsegajoče
oblasti?
P. Kropotkin

Peter Kropotkin (1842 - 1921)

5.12. Kaj storiti (1921)

Revolucija, skozi katero smo šli. ni skupna vsota dejanj ločenih posameznikov. temveč naravni pojav, neodvisen od človekove volje, naravni
pojav, podoben tajfunu, ki se nenadoma dvigne na obalah Vzhodne AzijeNa tisoče vzrokov, pri katerih osamljeni posamezniki in celo stranke
ne pomenijo kaj več kot zrno v pesku, majhen krajevni vetrič, je sprožilo nastanek velikega naravnega pojava, tega velikega pretresa, ki bo
bodisi gradil, bodisi rušil: ali pa bo delal to oboje skupaj.
Vsakdo med nami je pomagal pri nastajanju te velike in neizbežne
družbene spremembe. Toda pripravljale s o j o tudi vse prejšnje revolucije
iz let 1793, 1 8 4 8 - 1 8 7 1 , vsa literatura, ki so jo napisali jakobinci, socialisti, vsi dosežki v znanosti, industriji, umetnosti itn. Z eno besedo, na
milijone naravnih vzrokov je prispevalo k tej spremembi, prav tako kot
milijoni delcev gibanja zraka ali vode povzročijo nevihte, ki potopi
stotine ladij ali uniči tisoče hiš — ah kot je tresenje zemlje- med potresom posledica tisočih tresljajev in prvih premikov posameznih delcev.
Ljudje, splošno povedano, ne vidijo dogodkov na konkreten način,
pretehtano. Bolj se oprimejo besed kot pa jasno izrisanih predstav, in si
še zdaleč ne predstavljajo, kaj je revolucija — pojav, sestavljen iz milijonov vzrokov, ki mu dajo na koncu sedanjo obliko - in so zato nagnjeni
k pretiravanju vloge osebnosti v revoluciji in vloge, ki jo imajo ti ljudje
skupaj s svojimi prijatelji in somišljeniki v takem velikanskem prevratu.
In seveda sploh niso sposobni razumeti, kako so posamezniki ne glede
na svoje znanje in izkušnje nemočni v tem valovanju stotisočih silnic, ki
jih je prevrat potisnil v gibanje.
Ne razumejo, da so takrat, ko se tak velik naravni pojav začne, tako
kot na primer potres ali še bolje tajfun, osamljeni posamezniki nemočni
pri vplivanju na tok dogodkov. Stranka morda lahko kaj naredi, vendar
mnogo manj, kot se na splošno misli, pa še t u j e njen vpliv na družbena
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dogajanja komajda viden. Toda moč manjših osamljenih skupin ljudi, ki
ne predstavljajo velike množice, je zanesljivo enaka ničli . . .
Tak je položaj, v katerem sem se našel jaz — anarhist. Vendar so tudi
stranke, ki štejejo mnogo večje število članov, v Rusiji v zelo podobnem
položaju.
Šel bom še dlje. celo vladajoča stranka sama je v enakem položaju.
Ta stranka ne vlada več, tok, ki ga je sama ustvarjala, jo je potegnil za
seboj in je že sedaj tisočkrat močnejši od nje same . . .
Kaj torej storiti?
Soočamo se z revolucijo, ki se razvija v smeri, za katero se nismo pripravljali, in tudi nismo imeli časa, da bi se nanjo dovolj pripravili. Kaj
nam je sedaj storiti?
Ovirati revolucijo? Nesmisel!
Prepozno. Revolucija bo šla naprej po svoji poti, po poti najmanjšega
odpora, ne da bi se ozirala na nas.
V tem trenutku je ruska revolucija v takemle položaju: Počenja grozodejstva. Deželo pelje v propad. V svojem norem besu uničuje človeška življenja. To je tisto, kar jo dela revolucijo in nima lastnosti kakega
mirnega razvoja, ker ruši ne glede na to, kaj ruši in kam gre.
Trenutno smo brez moči, da bi revolucijo usmerili na drugo pot,
dokler ne bo ta odigrala svoje vloge do konca. Mora se izčrpati.
In potem? Potem pride neizbežna reakcija. Takšen je zakon zgodovine in ni težko razumeti, zakaj ne more biti drugače. Ljudje si predstavljajo, da je mogoče vplivati na smer toka revolucije. To je otroški
privid. Revolucija predstavlja takšno moč, da na njeno rast ni mogoče
vplivati. In reakcija je absolutno neizbežna, tako kot pride za plimo
oseka ah kot zajame človeka utrujenost po določenem času mrzlične
aktivnosti. Edino, kar lahko potemtakem naredimo, je, da zmanjšamo
pobesnelost in moč prihajajoče reakcije.
O kakšnih naporih je beseda?
Ublažiti strasti - tako na eni kot na drugi strani? Kdo nas bo sploh
poslušal? Tudi če bi obstajal kak idealni diplomat, še ni prišel čas za
njegov debut\ ne ena ne druga stran še nista pripravljeni koga poslušati.
Vidim le eno rešitev: zbirati moramo ljudi, ki so se sposobni lotiti konstruktivnega dela v prav vsaki stranki, ko se bo revolucija izčrpala.

A

Spomin na anarhistične ideje, še več, na navdihujoče boje
ljudi, ki so se prizadevali osvoboditi izpod zatiranja in
gospostva, moramo spraviti kot zaklad, ne ohraniti kot
sredstvo za zamrzovanje misli in koncepcije v nek nov
kalup, temveč kot temelj za razumevanje družbene dejanskosti in predanega dela, ki je nujno, da se jo spremeni.
Nobenega razloga ni za predpostavko, da se zgodovina
končuje, da so sedanje strukture avtoritete in gospostva
okamenele. Velika napaka pa bi bila tudi, če bi podcenjevali moč družbenih sil, ki se bodo bojevale za ohranitev
oblasti in privilegijev.
Noam Chomsky

37 /1986
Y U I S B N 86-7347-002-1

