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A zürichi szláv szekció programja 

1. A Szláv Szekció, amely teljességgel elismeri a Nemzetközi Munkás-
szövetségnek az Első Kongresszuson (1866. szeptemberében, Genfben) el-
fogadott alapvető statutumait, elsődleges céljaként a forradalmi szocializ-
mus elveinek terjesztését és a szláv földeken a népi erő megszervezését tűz-
te maga elé. 

2. Egyenlő energiával fog harcolni mind a pánszlávizmus — vagyis a 
szláv népeknek az orosz birodalom segítségével történő felszabadítása —, 
mind a pángermanizmus — tehát a most egyetlen, hatalmas, álnépi államba 
szerveződő burzsoá német civilizáció általi felszabadulás — minden megnyil-
vánulása és törekvése ellen. 

3. Miután elfogadtuk az anarchista forradalmi programot, amely véle-
ményünk szerint egyedül tartalmazza a néptömegek valóságos, teljes felsza-
badulásának valamennyi feltételét, és meggyőződtünk róla, hogy az államok 
fennállása egyetlen formában sem egyeztethető össze a proletariátus szabad 
ságával, s hogy az állam lehetetlenné teszi a népek nemzetközi testvéri szö-
vetségét, mi valamennyi állam megsemmisítését akarjuk. Ez kiváltképp a 
szláv népek számára élet-halál kérdés; ugyanakkor az egyetlen mód a szláv 
népnek az idegen fajokkal, például a törökkel, a magyarral vagy a némettel 
való megbékítésére. 

4. Az állammal elkerülhetetlenül el kell pusztulnia mindannak, amit 
jognak neveznek, s a törvényhozás és a kormányzás útján történő berendez-
kedésnek alulról felfelé, mint aminek soha nem volt más célja, mint hogy a 
kormányzó osztályok hasznára rendszeresítse és vezesse a népi munkát. 

5. Az állam és a jog megsemmisítésének feltétlenül következménye 
lesz az örökölhető személyi tulajdonnak és a család e tulajdonra alapított 
fogalmának megszűnése, mivel az egyik is, a másik is teljességgel kizárja az 
emberi igazságosságot. 

6. Egyedül az államnak, a tulajdonjognak és a családjogi felfogásának 
megszüntetésével válik lehetővé a népi élet megszervezése alulról felfelé, a 
kollektív munka és tulajdon alapján. Ez a dolgok erejénél fogva lehetséges-
sé és kötelezővé teszi mindenki számára, hogy az egyes személyek teljesen 
szabad asszociációkat, vagy független faluközösségeket hozzanak létre, és 
hogy a faluközösségek minden területi és nemzetiségi-korlátozástól eltekint-
ve az érdekazonosságuk és szociális törekvéseik által összekapcsolják tevé-
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kenységüket és hatalmas egynemű asszociációkba egyesüljenek, amelyek 
nemzetet alkotnak, a nemzetek pedig az emberiségben egyesüljenek. 

7. A Szláv Szekció materializmust, ateizmust hirdet, és harcolni fog 
az istentisztelet minden fajtája, minden hivatalos és nem hivatalos vallási 
felekezet ellen. Mindenki lelkiismereti szabadságát szavaiban és cselekedetei-
ben is a legteljesebb tiszteletben tartja, tiszteli minden ember jogát a saját 
eszméinek hirdetésére, ám arra fog törekedni, hogy az istenség eszméjét va-
lamennyi vallási, metafizikus, politikai-doktrinér és jogi megnyilatkozásában 
megsemmisítse, mivel meggyőződése, hogy minden rabságot ez a kártékony 
eszme szentesített és szentesít ma is. 

8. A legteljesebb tisztelettel viseltetik a pozitív tudományok iránt, 
valamennyi proletár férfi és nő számára egyenlő tudományos képzést köve-
tel, de minden kormányzás ellenségeként méltatlankodva utasítja el a leggő-
gösebbet és a legkártékonyabbat: a tudósok kormányzását. 

9. A Szláv Szekció a szabadsággal együtt a férfiak és a nők számára a 
jogok és kötelességek egyenlőségét követeli. 

10. A népek felszabadítására törekedvén a Szláv Szekció korántsem fel-
tételezi egy sajátos szláv világ megszervezését, amely a nemzeti érzésektől 
indíttatva ellenségesen viseltetik más fajok népei iránt. Ellenkezőleg, arra 
törekszik majd, hogy a szláv népek is belépjenek az emberiség közös család-
jába, amelynek a szabadság, egyenlőség és összemberi testvériség alapján 
történő megteremtésére a Nemzetközi Munkásszövetség szólított fel. 

11. A Nemzetközi Szövetség által vállalt nagy feladatra, a néptömegek-
nek minden gyámság és minden kormányzás alóli felszabadítására való te-
kintettel a Szláv Szekció nem tartja lehetségesnek bármely felsőbb hatalom 
vagy kormányzás megtűrését soraiban, következésképpen nem fogad el más 
szervezetet az önálló szekciók szabad föderációján kívül. 

12. A Szláv Szekció nem ismer el valamely főtanács vagy kongresszus 
által előírt hivatalos igazságot, sem egyoldalú politikai programot. Csak a 
személyeknek, szekcióknak és föderációknak a teljes szolidaritását ismeri el 
a világ munkásainak a kizsákmányolók elleni gazdasági harcával. Különös-
képpen fog törekedni arra, hogy a szláv dolgozókat bevonja e harc vala-
mennyi gyakorlati következményébe. 

13. A Szláv Szekció elismeri valamennyi ország szekciójának jogát 
a) a filozófiai és szociális propaganda szabadságára, b) a politizálás szabad-
ságára, amennyiben az nem sérti a többi szekció és föderáció szabadságát 
és jogait; a népforradalom végrehajtására létrehozott szervezkedés szabadsá-
gát; a többi ország szekcióival és föderációival létrehozott kapcsolatok szabad-
ságát. 
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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-




