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For nylig skrev den engelske avis The Guardian i en analyse af de samfundsproblemer, der for tiden påkalder
sig opmærksomhed, at ét er, at neoliberalismen dominerer, men at venstrefløjen reelt ikke har bidraget med
nye tanker og ideer de sidste 80 år. Og det er rigtigt: den politiske diskussion, der perspektiverer og nuancerer

på det ideologiske plan er ikke levende. Hvem gør noget ved det? Det gør Det Poetiske Bureaus Forlag!
 

Forlaget udgiver nu et centralt arbejde af den italienske politiske tænker, socialist og anarkist Enrico
Malatesta (1853-1932). Malatesta var aktiv i den tidlige marxistiske bevægelse, men som endnu mere radikal,

såkaldt anarko-syndikalist. Han modsætter sig bl.a. fagforeninger og går helt efter at udbrede selvstyrets
principper, “mod de herskende klassers voldsmonopol”.

 
I bogens fyldige forord skriver lektor ved KU, Gert Sørensen: “Den foreliggende tekst, der bærer den

italienske titel Al Caffè. Conversando d’anarchia e di libertà, udkom i 1922 og blev genudgivet i 1924 på
Luigi Fabbris initiativ, men er i virkeligheden sammensat af tre grupper tekster. Således går kapitlerne 1-10
angiveligt tilbage til 1897, mens kapitlerne 11-14 menes at være nedfældet i 1913-14. Endelig kommer de
sidste tre kapitler 15-17 til i perioden 1920-22. Denne lange nedskrivningsperiode gør også, at teksten
placerer sig som Malatestas løbende svar på det helt grundlæggende spørgsmål, som det endnu unge

italienske samfund befandt sig i og endnu ikke havde fundet en definitiv løsning på.”
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efter at historien har udspillet sig. Lad os først lave historien. (Enrico

Malatesta)
 

For nylig skrev den engelske avis The Guardian i en analyse af de
samfundsproblemer, der for tiden påkalder sig opmærksomhed, at ét
er, at neoliberalismen dominerer, men at venstrefløjen reelt ikke har
bidraget med nye tanker og ideer de sidste 80 år. Og det er rigtigt:
den politiske diskussion, der perspektiverer og nuancerer på det

ideologiske plan er ikke levende. Hvem gør noget ved det? Det gør
Det Poetiske Bureaus Forlag!

 
Forlaget udgiver nu et centralt arbejde af den italienske politiske

tænker, socialist og anarkist Enrico Malatesta (1853-1932). Malatesta
var aktiv i den tidlige marxistiske bevægelse, men som endnu mere

radikal, såkaldt anarko-syndikalist. Han modsætter sig bl.a.
fagforeninger og går helt efter at udbrede selvstyrets principper,

“mod de herskende klassers voldsmonopol”.
 

I bogens fyldige forord skriver lektor ved KU, Gert Sørensen: “Den
foreliggende tekst, der bærer den italienske titel Al Caffè.
Conversando d’anarchia e di libertà, udkom i 1922 og blev

genudgivet i 1924 på Luigi Fabbris initiativ, men er i virkeligheden



sammensat af tre grupper tekster. Således går kapitlerne 1-10
angiveligt tilbage til 1897, mens kapitlerne 11-14 menes at være

nedfældet i 1913-14. Endelig kommer de sidste tre kapitler 15-17 til i
perioden 1920-22. Denne lange nedskrivningsperiode gør også, at

teksten placerer sig som Malatestas løbende svar på det helt
grundlæggende spørgsmål, som det endnu unge italienske samfund
befandt sig i og endnu ikke havde fundet en definitiv løsning på.”
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