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Syndykalizm nie jest partia,̨ ani też ruchem stucznie wywołanym. Jest to
ruch zupełnie naturalny i konieczny, można by rzec: biologiczno - społeczny.
Tak jak pewne zorganizowane masy w wed̨rówkach śledzi lub w przelocie
ptaków.

Oto żyja ̨ rzesze ludzkie. Zupełnie naturalne jest łac̨zenie sie ̨ ich w zwiaz-
ki podług miejsca pracy, a wiec̨ robotnicy po fabrykach, urzed̨nicy po biu-
rach, włościanie po wioskach. Dalej zupełnie naturalna jest łac̨zność w wiek̨-
sze zwiaz̨ki podług zawodów. Takie zwiazki lub syndykaty zawodowe stano-
wia ̨ cały sens naturalnej organizacji społecznej dla polepszenia swego bytu
i uzyskania niezależności. Takie syndykaty powstać musza ̨ nie tylko wśród
wszelkich najemników, jak nauczycieli ludowych, urzed̨ników prywatnych i
rzad̨owych, niższych ranga.̨ Wśród biednych włościan, rzemieślników i han-
dlarzy.

Jednym słowem, całe społeczeństwo pokrzywdzone, wszystkie warstwy
uzależnione, biedniejsze, organizuja ̨ sie ̨ stopniowo w jedna ̨mase ̨ harmonij-
na,̨ w syndykaty zawodowe, na zasadach federalistycznych. Ta syndykali-
styczna budowa społeczeństwa przeznaczona jest, przez sam impet rozwo-
jowy, do walki, do walki droga ̨ prosta,̨ nie parlamentarna,̨ ale droga ̨ akcji
bezpośredniej w celu osiag̨niec̨ia przewrotu społecznego, a wiec̨ do walki re-
wolucyjnej. Dlatego wiec̨ takie naturalne organizowanie sie ̨ nazywa sie ̨ syn-
dykalizmem rewolucyjnym. Sabotaż, obstrukcja, strajk - sa ̨ z dawna prak-
tykowanymi i zupełnie prosto, z natury ludzkiej i stosunków uzależnienia
od władzy, wynikajac̨ymi metodami. kierunek zaś generalnych strajków, tj.
daż̨enie do rozszerzenia każdego strajku, jak można najszerzej, do generali-
zowania go, aby wreszcie zamienić strajk powszechny w zatrzymanie życia
całego kraju i rewolucje ̨ powszechna,̨ to też zupełnie konsekwentny wynik
całego ruchu.

Ruch syndykalistyczno - rewolucyjny jest żywiołowy, on tworzy sie spon-
tanicznie, sam przez sie ̨wzrasta jak lawina, a wreszcie przez kraj sie ̨przeleje
jak powódź. Jest on wiec̨ objawem posuwania sie ̨po drodze postep̨u żywiołu
ludzkiego. Dlatego wiec̨ powiedziećmożemy, że jest on ruchem żywiołowym
i tworzac̨ym sie ̨przez same prawa natury. Ale nie jest prowadzony i urzad̨zo-
ny przez politykantów.

Teoretycy syndykalizmu, czy to Sorel, czy Yvetot lub inni, maja ̨znaczenie
tylko jako przejaw tego żywiołowego ruchu, ale nie jako jego organizatoro-
wie. Sorel sie zmienił i niektórzy inni teoretycy syndykalizmu sie ̨ zmienili, a
ruch ten coraz szersze kreg̨i zatacza i modyfikuje sie ̨ tylko w sensie dojrze-
wania po drodze rozwoju.
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W szeregach syndykalistów, z natury rzeczy, krzewia ̨ sie ̨ ideały anarchi-
zmu komunistycznego. Nie wystawia sie ̨ pod tym wzgled̨em jakiegoś ścisłe-
go programu, bo nie ma tego potrzeby, ale kultura anarchistyczno - komu-
nistyczna wypełnia treść życia społecznego, daż̨enia, marzenia i ideały syn-
dykalistów.

Anarchizm komunistyczny przedstawia soba ̨ całokształt światopogład̨u,
nastrojów, systemu życia psychicznego, kultury duchowej. Anarchizm ko-
munistyczny określa soba ̨budowe ̨psychiczna ̨i społeczna ̨przyszłego ustroju
społecznego i z tego punktu widzenia, jako ideał społeczny, który w niezbyt
dalekiej przyszłości urzeczywistniony, zrealizowany bed̨zie - daje sie ̨ uwy-
raźnić i zrozumieć.
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