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Indywidualista! Jest to niezrozumiane miano…
Wpływa to na to, że niemal zawsze indywidualiste ̨ postrzega sie ̨ jako po-

twora egotyzmu oraz niegodziwości; że posiada wszystkie wady; że myśli o
niczym prócz o swojej osobistej satysfakcji i że jest gotowy do zniszczenia
całego świata aby żyło mu sie ̨ lepiej.

Jest to nie tylko nieprawdziwe, ale również głupie.
W efekcie, jeśli indywidualista by uciskał i wykorzystywał swoich bliskich,

nie namawiałby ich do buntu. Czy najlepszym środkiem do zapewnienia słu-
żebności nie jest używanie pompatycznych i pustych słów?

Gdy mówimy indywidualiście: bad̨ź soba,̨ myśl za siebie, żyj dla siebie, nie daj
sie ̨ oszukać, okraść oraz zmasakrować przez innych i dla innych, jesteśmy
dalecy od tego, by oszukać tych, którzy nas słuchaja,̨ pokazujemy im, wrec̨z
przeciwnie, jedyne środki dziek̨i którym nie bed̨a ̨ mogli być zwiedzeni nie-
ważne przez kogo.

Nie chcemy być tyranizowani, ale również nie chcemy być tyranami.
Jesteśmy przeciwko wszystkim partiom, ponieważ one wszystkie służa ̨

przywilejom i interesom garstce intrygantów.
Jesteśmy przeciwko wszystkim ewangeliom i wyznaniom, ponieważ gwał-

ca ̨ one inteligencje ̨ oraz osłabiaja ̨wole.̨
Jesteśmy za wolnym rozpatrywaniem, niezależna ̨ krytyka ̨ oraz indywidu-

alna ̨ inicjatywa.̨
W tym samym czasie, odrzucamy patriotyczne kłamstwo, religijne fałszer-

stwo, kapitalistyczne poddaństwo, socjalistyczne podporzad̨kowanie i komu-
nistyczna ̨ chimere.̨

Tylko jednostka sie ̨ liczy. Ona sama odczuwa, drga, cierpi. Wszystko poza
nia ̨ jest sprawa ̨drugorzed̨na.̨

Społeczeństwo jest zawsze wrogiem jednostki. Buntujemy sie ̨ przeciwko:
moralnej i materialnej niewoli, przeciwko zwyczajom, przeciwko imbecyl-
nej opinii publicznej typu ”każdy to robi”. Chcemy żyć, kochać i pracować
na swój sposób, tak jak chcemy, nie zależac̨ od nikogo, a mamy do tego pra-
wo ponieważ nie sprawiamy kłopotów upodobaniom i aspiracjom naszego
sas̨iada.

Indywidualista nie chce żyć jak bestia w państwie burżuazji. Francja oraz
Niemcy sa ̨ dla niego niczym.

Nie chce on poświec̨ać swojej energii na wzbogacanie jakiegoś szefa.
Nie chce on zaniknać̨ w komunistycznym stadzie i być uwiez̨ionym przez

udrek̨e ̨ ”dyktatury proletariatu”.
Wszystkie dyktatury nas buntuja!̨
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Jesteśmy za kompletna ̨wolnościa ̨jednostki, ponieważniema żadnej szcze-̨
śliwości w poddaństwu.

Dlatego walczymy.
Burżuazja, zuchwały pasożyt i obrzydliwy ciemież̨yciel, budzi u nas

wstret̨.
Jednakże robotnik również nas obrzydza bo jest on tym samym co burżu-

azja. I czes̨to, gdy mu sie ̨ powiedzie, przewyższa ja ̨w chciwości.
Nie zwracamy sie ̨ ku kpinie jaka ̨ sa ̨ wybory, nie liczymy też na wielka ̨ re-

wolucje ̨ ignoranckiej masy.
To dziek̨i edukacji i indywidualnemu działaniu chcemy przekształcić śro-

dowisko społeczne i uwolnić nasze życia na tyle, na ile to możliwe.
Jeśli miałbyś być człowiekiem oraz żyć świadomie, opuść wszystkie partie,

wszystkie sekty, i sie ̨wyzwól, uwolnij sie,̨ edukuj sie,̨ reaguj cała ̨ swoja ̨moca ̨
przeciwko głupstwu, nie czekajac̨ na czyjekolwiek rozkazy. Dostosuj swoje
działania do swoich pomysłów: to dziek̨i temu uznaje sie ̨wolnościowego in-
dywidualiste ̨ i buntownika.1

1 Le réveil de l’esclave, czyli osoby autorskie tego tekstu, to francuskie czasopismo anarchi-
styczne z poczat̨ku XX wieku
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