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Anarhizem  
in tekma idej

Če je Benedict Anderson v knjigi Under the Three Flags ocenjeval, da je 
bilo ob koncu 19. stoletja anarhistično gibanje prvo globalno protisis-
temsko gibanje in sam center revolucionarnega vrenja, potem lahko 
na začetku novega tisočletja upravičeno premišljujemo mnogo bolj 
drzno tezo – da danes anarhizem ni zgolj najbolj revolucionaren tok, 
pač pa je prvič v zgodovini sploh edini preostali. Teza je še toliko bolj 
provokativna, če vsaj deloma poznamo zgodovinski razvoj anarhistične 
misli in prakse v »kratkem 20. stoletju«. Ko je ob koncu 19. stoletja 
vse kazalo, da bomo priča »stoletju anarhizma«, so politični dogodki 
namreč spet pokazali, da »tekma idej« skozi zgodovino nikoli ni bila 
posebej poštena. 

Na haaškem kongresu Prve internacionale leta 1872 je bil sprejet 
sklep o izključitvi Mihaila Bakunina iz njenih vrst, zaradi nestrinja-
nja z Marxovimi pogledi na cilje in sredstva političnega boja pa so 
bili izključeni ali prisiljeni izstopiti tudi številni drugi anarhisti in 
anarhistične organizacije. Če je sprva boj proti anarhistični »hereziji« 
rezultiral zgolj v marginalizaciji anarhizma, potem že leta 1921 ta pro-
ces kulminira v krvavem zatrtju neodvisnega sovjeta oziroma vstaje 
libertarno (anarhistično!) usmerjenih mornarjev v mestu Kronstadt. 
Spomniti se moramo tudi španske državljanske vojne in skupnega 
boja komunistov in frankistov proti anarhistom. Le skupna sabotaža 
komunistov in fašistov je strla »nevaren« anarhistični eksperiment, ki je 
bil nevaren do te mere, da je uresničeval idejo o dejanski svobodi ljudi. 
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V ZDA se proces fizičnega uničenja anarhizma začne že prej, ko so 
po incidentu na trgu Haymarket v Chicagu leta 1886 – na protestnem 
shodu za osemurni delovnik in v spomin žrtvam policijskega nasilja 
v tovarni McCormic Harvester Works je med policisti in protestniki 
izbruhnil spopad, v katerem je bilo ubitih več protestnikov in polici-
stov – aretirali osem vplivnih članov anarhističnega gibanja. Kar sedem 
jih je bilo obsojenih na smrtno kazen. Takšen odziv oblasti in političen 
motiv sodnega procesa niti ne preseneča, če upoštevamo pojasnilo, ki 
ga je »osmerici« podal glavni sodnik: »Ne sodimo vam zaradi bombe 
na trgu Haymarket, pač pa zato, ker ste anarhisti« (Goldman, 1969: 87).

Istega leta, ko je bila krvavo zatrta kronstadtska komuna, je v ZDA 
novi predsednik Theodore Roosevelt v svojem nagovoru kongresa 
anarhizem označil za »zločin proti celotnemu človeštvu« in pozval vse 
ljudi k »skupnemu boju proti anarhizmu«. Kongres je sprejel zakon, 
ki je anarhistom in »vsakomur, ki ne verjame ali nasprotuje organi-
ziranim oblastem«, prepovedoval vstop v ZDA, čeprav je že leta 1917 
sprejel tako imenovani Espionage Act, na osnovi katerega so iz države 
deportirali 247 anarhistov (med drugimi tudi Emmo Goldman in 
Alexandra Berkmana), ki so nasprotovali ameriškemu vstopu v vojno 
in s tem povezanim vojaškim naborom. 

Številni protagonisti anarhističnega gibanja so v času »reakcije« 
zaradi svojih idej in idealov umorjeni (na primer Landauer, Ferrer, Spies, 
Parsons, Mühsam), drugi so umrli v zaporih ali so zaradi dolgoletnih 
zapornih kazni umrli prehitro (na primer Bakunin, Most, Makhno), 
spet tretji so eksodus našli v samomoru (na primer Linng, Berkman). Po 
oceni Howarda Zinna (2010: xx) je z »boljševiško revolucijo radikalni duh 
prevzelo svetovno komunistično gibanje, ki pa ga je potem zadušilo 
v državnem kapitalizmu, birokraciji in diktatorstvu – natanko v tistih 
koncentracijah moči, ki so jim anarhisti vedno nasprotovali«. Samo v 
nekaj desetletjih je gibanje bilo zgolj še bleda senca globalne mreže, 
ki je prefigurirala povsem novo politično alternativo. 

To je le nekaj dogodkov v procesu sistematične trivializacije in 
zatrtja globalnega anarhizma, ki so prispevali k temu, da se je končalo 
obdobje, v katerem je globalno anarhistično gibanje imelo dovolj 
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akcijskega potenciala, s katerim je lahko mobiliziralo širšo javnost, 
ter si za svoje aktivnosti zagotovilo potrebno podporo in legitimnost. 
Tako ne preseneča, da je George Woodcock leta 1960 ocenjeval, da je 
anarhizem kot gibanje mrtev. Že čez nekaj let je bil prisiljen revidirati 
svoje zaključke, saj so s študentskimi protesti leta 1968 črno rdeče 
zastave anarhije – v vsej svoji kompleksnosti (tj. feministični, ekološki, 
kulturni, pacifistični itn. dimenziji) – spet zavihrale v Londonu, Parizu, 
Amsterdamu, Berlinu, Chicagu, Mexico Cityju, Buenos Airesu in Tokiu. 
Po Woodcocku se je anarhistična imaginacija vrnila kot »pomemben in 
ključen element znotraj pluralističnega spektra novega radikalizma in 
njegove misli,« pri tem pa »anarhizem novih radikalcev tako ni dosegel 
z branjem, pač pa preko njegovih ostankov in idej, ki so v določenih 
predelih New Yorka, Los Angelesa, Vancouvra in Montreala še vedno 
prisotni v zraku« (Woodcock, 2003: 403).

V boju proti kapitalizmu, državnemu socializmu, piramidni strukturi 
moči znotraj univerz, tovarn, države in družine, je novi radikalizem 
reflektiral in reaktualiziral tradicionalna anarhistična načela, kot so 
vzajemna pomoč, samoupravljanje, participativna demokracija in 
decentralizacija. Tako kot Bakunin je revolucionarni potencial našel 
v lumpenproletariatu – marginaliziranih in declassé elementih sodobne 
družbe –, z gradnjo alternativnih institucij pa je zvesto sledil tudi njegovi 
ideji, da je treba semena prihodnje družbe sejati že znotraj obstoječe 
ureditve. Seveda je pri tem potrebno dodati, da se novi radikalizem 
svojih anarhističnih aspiracij pogosto sploh ni zavedal. Ker ni imel 
nekih izrazitih zgodovinskih inklinacij, ga je do anarhističnih zaključkov 
pripeljala zgolj lastna analiza tedanjega stanja oziroma pragmatično 
prevzemanje uporabnih idej. 

Podoben cikel zatona in ponovnega vzpona anarhistične imaginacije 
lahko beležimo tudi v zadnjih treh desetletjih. Ko je v zgodnjih 70. letih 
prejšnjega stoletja »eros efekt« (George Katsiaficas) začel popuščati, so 
se kmalu spet pojavile teze, ki so naznanjale konec anarhizma. Po padcu 
berlinskega zidu in kolapsu sovjetskega bloka so takšna razmišljanja 
dobila še dodatno potrditev z zaključki o koncu zgodovine. Odveč je 
poudarjati, da je znotraj »post-seattelskega« alterglobalističnega giba-
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nja ravno anarhizem prostor najbolj kreativnega in najbolj lucidnega 
radikalnega vrenja. 

A vrnitev anarhizma za nov zvezek predstavlja hkrati olajšanje in 
nov problem. Anarhizem je vedno bil fluiden idejni blok, v katerega 
smo lahko umestili plejado idej, ki so mu dali videz kontradiktornosti, 
a obenem razširjali možnosti njegove prilagodljivosti. V zadnjih letih 
spet beležimo bifurkacijo anarhistične misli in prakse, ki je pripeljala 
do stopnje, ko je zaradi difuznosti in heterogenosti »toka« praktično 
nemogoče določiti meje anarhizma. Anarhistična načela neavtoritarnega 
organiziranja so se razširila v tolikšni meri, da lahko za anarhistična 
štejemo tudi mnoga družbena gibanja, čeravno nimajo te identitete. 
Spet na drugi strani se številni anarhisti namenoma ne deklarirajo za 
anarhiste, razlog za to pa gre iskati v skrajnem sledenju in upoštevanju 
anarhističnih idej protisektaštva, odprtosti in fleksibilnosti, pri čemer 
popolna emancipacija vsebuje tudi emancipacijo od togosti identitete. 

Čeprav je uredniško delo na projektu, kot je Antologija anarhizma 3, 
zagotovo velika čast in priznanje, je moje urednikovanje potrdilo 
preliminarna ugibanja, da ni bolj nehvaležne vloge kot je ravno vloga 
urednika. Ta naloga je še toliko bolj nehvaležna, če gre za uredniško 
delo na polju, s katerim si se raziskovalno in še kako drugače ukvarjal 
leta, zato se ti raziskovano polje ne kaže več zgolj v dvobarvni različici, 
pač pa ga vidiš v vsej kompleksnosti in z vsemi odtenki ter detajli. 
Takšne »slike« pa seveda nikakor ni reproducirati z dobrim ducatom 
prispevkov, ki jih imaš na voljo. Posledično je moj izbor tekstov zgolj 
neobjektiven poskus orisa »novega anarhizma«, pri čemer se naj 
neobjektivnost in poskus bereta kot logičen rezultat metodološkega 
dejstva, da pomeni vsaka analiza nek subjektivni in zgolj delni izbor 
relevantnih podatkov iz neskončne množice (trga) vseh razpoložljivih 
informacij. Vsaka analiza je tako določena z našim lastnim subjektivnim 
prepričanjem, kaj je pomembno in kaj ne, s tem pa je že v nasprotju z 
zahtevanim »mitom« objektivnosti. 

Kljub tem omejitvam je moj izbor poskušal preseči nevarnost ni-
veliranja anarhizma na eno dimenzijo, saj je nalogo identifikacije 
relevantnega in anahronističnega znotraj novega anarhizma prepustil 
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bralcu samemu. Cilj novega zvezka antologije ni utemeljitev »pravega« 
anarhizma (je to sploh možno?), kot tudi ne nek nekritičen in naiven 
popis primerov in dokazov, da je anarhizem možen in potreben. Kot 
bi pripomnil Uri Gordon (2008), bi bila takšna knjiga – upoštevajoč 
mnoštvo del, ki so v preteklih dveh stoletjih to nalogo opravila z 
odliko – res nepotrebna in neodpustljiva potrata dreves. Naš namen je 
posledično bolj pretenciozen, saj ciljamo na obogatitev družboslovne in 
humanistične misli s prispevki sodobnega anarhizma. Še več, upamo, 
da zapisane vrstice ne bodo prispevale le k »ustvarjanju idej, pač pa 
tudi dejstev prihodnosti« (Bakunin), čeprav se zavedam, da je sama 
antologija zagotovo zanemarljiv prispevek k procesu spreminjanja 
obstoječih družbenih razmerij. Kljub temu mi ostaja upanje, da pa bi 
lahko bila vsaj začetek njihovega kritičnega premišljanja in izumljanja 
povsem novih političnih praks oziroma rekuperiranja že pozabljenih.

A dovolite, da v tej spremni besedi opozorim še na drugo nevarnost 
in dilemo, ki ni zgolj akademske narave, pač pa v prvi vrsti politične. Če 
bodo besedila, zbrana v tem zvezku Antologije anarhizma, prej kot jasnost 
in enoznačne odgovore poudarjala heterogenost ter nudila vprašanja 
o notranji kontradikotrnosti anarhizma, je to le uspešna realizacija 
našega cilja. Noam Chomsky ugotavlja, da smo zaradi občasne fosi-
lizacije anarhizma tudi znotraj anarhistične tradicije prevečkrat priča 
purističnim pozicijam, ki »uzakonjajo, kaj JE doktrina, in z različnimi 
stopnjami (pogosto divjega) besa žigosajo tiste, ki skrenejo od njihovih 
proglašenih Pravih načel. Čudna oblika anarhizma«.

Anarhizem je s teoretsko čistostjo res ohranjal radikalnost, a pri 
tem nedvoumno zapravljal aktualnost, saj je »razpet med tragično 
preteklostjo in nemogočo prihodnostjo izgubil sedanjost« (Bey, 
2003: 60). Featherstone, Henwood in Parenti (2004: 309–14) nadalje 
ugotavljajo, da je lahko teoretski purizem znotraj posameznih delov 
alterglobalističnega gibanja prignan do takšne skrajnosti, da je možno 
govoriti kar o novi (post)ideologiji aktivistizma (activistism) oziroma 
akcionizma (actionism). Problem takšne neideologije je v tem, da 
pomeni nepremišljeno kolektivno prisilo k pozitivnosti, ki zahteva 
njeno takojšnjo transformacijo v prakso. Akcionizem je tako nujno 


