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14. Mivel a Jurái Föderáció ezeket az alapelveket hirdeti, és mivel 
őszintén át is ülteti őket a gyakorlatba, a Szláv Szekció belépett soraiba. 

5. A Saint Imier-i anarchista kongresszus határozatai 

(J.M. Sztyeklov: AnarhicseszkijInternational (1872-1881). 
Kurszk, 1923. Kurszki) Gubkom. 13-14.1.) 

Figyelembe véve, 
hogy az a kísérlet, amely arra irányul, hogy egységes politikai taktikát 

vagy programot kényszerítsen a proletariátusra, mint egyetlen utat, amely 
képes őt elvezetni a teljes szociális felszabaduláshoz, éppen annyira abszurd, 
mint reakciós igény, 

hogy senkinek sincs joga megfosztani az autonóm föderációkat és szek-
ciókat attól az elvitathatatlan joguktól, hogy önállóan határozzák meg és 
alkalmazzák politikai taktikájukat, amelyet a legjobbnak tartanak, és hogy 
minden hasonló kísérlet végzetszerűen a legfelháborítóbb dogmatizmushoz 
vezet; 

hogy a proletariátus törekvéseinek nem lehet más célja, mint teljesen 
szabad gazdasági szervezetek és föderációk létrehozása, amelyek a közös 
munkára, egyenlőségre, továbbá a mindenfajta politikai kormányzástól való 
abszolút függetlenségre épülnek. Ez a szervezet és ez a föderáció csakis a 
kézműves szövetségek és autonóm kommünök önálló cselekvésének eredmé-
nyeként jöhet létre; 

figyelembe véve azt, hogy bármiféle politikai szervezet csak az uralom 
eszköze lehet egy meghatározott osztály hasznára és a tömegek kárára, és 
hogy a proletariátus, amennyiben meghódítaná a hatalmat, maga válnék 
uralkodó és kizsámányoló osztállyá, — 

a St. Imier-ben ülésező Kongresszus kijelenti: 
1. hogy a proletariátus legelső kötelessége minden politikai hatalom 

lerombolása; 
2. hogy az állítólagosán ideiglenes forradalmi hatalom létrehozása — e 

rombolás végrehajtására — nem más mint hiábavaló hazugság, és épp annyi-
ra veszélyes a proletariátusra nézve, mint a jelenleg létező kormányok; 

3. hogy a szociális forradalom elérését célzó minden kompromisszu-
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mot elvetve, valamennyi ország proletariátusának meg kell teremtenie a for-
radalmi cselekvés szolidaritását, bármiféle burzsoá politikától függetlenül. 

6. Louise Michel: 
Miért vagyok anarchista? 

(Nie dieu ni mmtre id. m. 412.) 

Négy hónapon át nem láttunk mást, mint az eget és vizet, néha a ho-
rizonton egy hajónak a madár szárnyához hasonló fehér vitorláját. A végte-
lenségnek impressziója megragadó volt.* 

Egész idő alatt gondolkozhattunk. 
Amíg összehasonlítottam a dolgokat, eseményeket, embereket, miután 

láttam becsületes barátainkat munkában a Kommün idején, akiknek az ener-
giájából, mivel féltek attól, hogy szörnyűek lesznek, csak arra tellett, hogy 
eldobják az életüket, hamarosan arra a meggyőződésre jutottam, hogy a be-
csületes emberek hatalomra kerülve éppen olyan tehetetlenek lesznek, mint 
amilyen ártalmasak a becstelenek, s hogy a szabadság soha sem fog összefo-
nódni semmiféle hatalommal. 

Éreztem, hogy egy kormányt eredményező forradalom csak szemfény-
vesztés, amely csupán jelezheti az utat, de nem képes arra, hogy megnyissa 
a haladáshoz vezető összes kapukat; hogy a múlt intézményei csak látszólag 
tűntek el, nevet változtatva megmaradtak, hogy minden láncra van verve a 
régi világban, ezért ez utóbbi arra van ítélve, hogy maradéktalanul eltűnjék 
és helyet adjon egy boldog és szabad új világnak az ég alatt... . Tehát 
anarchista vagyok, mert egyedül az anarchia teszi boldoggá az emberiséget, 
mert a legmagasabbrendű eszme, amelyet az emberi értelem meg tud ragad-
ni, az anarchia, azt várom, hogy csúcspont lesz a horizonton. 

Ahogy előrehaladunk a korban, egyelőre még ismeretlen fejlődés kö-
vetkezik be. Nem tudjuk-e mindnyájan, hogy ami utópiának tűnik egy vagy 
két nemzedék számára, megvalósul a harmadik életében? 

Csak az anarchia teheti öntudatossá az embert, mert szabaddá teszi őt. 
Az anarchia lesz a tökéletes elkülönülés a rabszolgák nyája és az emberiség 

*A Párizsi Kommün leverése után az elítélt Louise Michel-t hajón szállították egy 
csendes-óceáni fegyenctelepre. 




