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FOR LA BUR AN LIBERPENSON!
Sen ia ebla dubo, nia sennaciula

liberpensula pa 0 celas sennaciigi la
liberpenson. 'l're b0ne! Sed p0r pr0 
letoj tia postulo ne sufi as   almena 
 i postulas klarig0n.

SAT tre bone agis forjetinte la ne -
tralismon el sia -movado.  i estas proleta organizo, do, logike,  i devas
t'origi el la cerboj de la prolet0j  iujn
bur ajn ideojn, a  pli bone dirite:
neniigi  e la proletaro  iujn ide0jn,
kiuj ne estas proletecaj. Kaj se oni
akceptas tiun bazon por la SAT la-
bor0  enerale, anka  0ni devas  in
akcepti por la SAT-liberpensula
sekci0.

Tiain, por ne labori en profunda
konfuzo, oni devas sin demandi: Kio
estas la liberpenso?  u tiu ideo havas
la saman signif0n p0r la bur aro kiel
por la proletar0?

La gvidantoj de la eksfama "Inter 
nacia Federacio de la Liberpensul0j",
kies sidejo estas en Brusel0, re 
spondas: "Jes,  ar nia Liberpens0
estas super la klasoj kaj partioj".

Ni ne faru ludvortojn a  a]iajn
 ercojn, tiom ridegindaj ajn ili povus
esti! Ne, ni pripensu serioze.  u
superklasa filoz9fio povas liberigi a 
dormigi la penson de la proletaro?
Klopodi por altigi la proletan penson
super la klasO ,  u ti0 ne estas efika
provo por  in ne traligi?  u adeptoj
de tia filozofio baraktante superklase,
kun maskitaj viza 0j, seninteresi ante
pri la klasbatal0, ne scias, kiagrade la
penso de la proletaro estas sub-
premata?  u ili ne scias, ke elklasigi
nian penson estas  in ne traligi en  ia
propra sklaveco?  u vere ili ne scias
tion?

Oni p0vus multe pridiskuti tiun
(lemandon... sen iu fundamenta
util0. Pli utile estas ekzemple kapti
la plej radikalan princip0n de tiuj
ennubigantoj, kaj  erpi el  i  ian
pr0letan signifon, forlasante la ne  
tralan, kiel laborist-kaptilon. Tio estas

  kiam reali as!   la ateismo.
Laboristoj scip0vu for eti la ne-

wr ajnan di0n  ielan. Per  i oni el 
\'ojigas la penson de  iuj kredantaj je
 i. Sed 1a ne tralaj liberpensul0j
t'orjetante la  ielan di0n, sin kunigas
kun la surteraj di0j de la bur a demo-
kratio, kiu cclas envojigi la pens0n de
l' lalmristoj al la labirinto de la bur a
rc iino!

lestus vere por la bur aro kaj parte
por la proletaro. kc la penso liberi as
per t'orjeto de la religiaj d0gmoj, sed
la konsciaj laboristoj ne devas f0rgesi,
ke nuntempe la religiaj iluzi0j kreskas
tre bone dank7 al la mizeregoj sen 

esperigaj, neapartigeblaj de 1a kapital 
ismo, kaj ili pli bone anka  subtenas
 i tiun. La bur aro ne bez0nas religi-
0jn p0r si mem, sed  i bez0nas ilin
p0r la proletaro.

Jes, la penso liberi as per for eto de
la religiaj kred0j. Tamen, diru al mi,
Gek-doj, kiuj ne plu kredas je tiuj
absurdoj,  u vi sentas vian pens0n
vere libera? Kontra e,  u vi ne kon-
scias, ke la idearo, ke la tuta pens-
maniero, ke la tuta re imo bur a mal 
helpas la disvolvi 0n de viaj naturaj
penskapabloj ?

La kredo, ke sole la religiaj ideoj
malliberigas la penson, estas etbur a
koncepto, kiu siaparte mem malliber-
igas la vivon kaj konsekvence la
penson de la proletar0 en la kadr0j
de la bur a re imo.

Estas necese sen eligi  iujn vortojn,
kiujn la bur aro uzas por elvojigi la
libereca jn ideojn de sia sklavaro.  i tie
mankas loko por tiom granda laboro.
Tamen ni devas i0mete klarigi la
esencajn bazojn de niaj revoluciemaj
kritikoj.

"'Liberpenso" jam estas v0rte plen-
plena da multnombraj k0nfuzoj. Cu
nia penso p0vas esti tute libera? Ne,
 ar la  la naturaj le oj, la pensb estas
haltigata de  iuspecaj malhelpoj, kiujn
 i ne p0vas renversi. Aliparte, la
homo ne povas ne pensi;  ia cerbo,
\'ole-nevole, funkcias kaj produktas
pensojn, tiel necese, kiel la sun0 pro 
(luktas varmon, lum0n, elektron ktp.
Fine, la penso de  iu homo dependas
de lia materia medio, kaj la pens0 de
 iuj kiuj influas  iun, anka  dependas
de tiu medi0; kaj la cerbo, kiu kon 
sistas anta   io el heredajo de la pra 
avoj, anka  dependas de la materiaj
medioj, en kiuj vivon pasigis tiuj
lastaj.

De ti0 rezultas, ke per  iuj homoj
la pens0 ne povas esti tute libera, sed
ke  i fari as libera la mezure kiel  i
scipovas f0r eti la barojn, la baril0jn,
kiuj emas haltigi  in, kaj mallibera
la mezure kiel tiuj malhelpoj estas pli
f0rtaj ol  i.

Ni aldonu, ke entute, malgra  mult-
nombraj escept0j, la homa penso, de 
post sia ekk0menc0, estas fari inta pli
kaj pli venkkapabla. Nuntempe  ia
kapablo estas tiom forta, ke estas mal 
facile dubi, ke  i estas da rig0nta la
saman disvolvi on  is la f0rmortad0
de la materiaj kondi oj de la h0maj
vivrimedoj.

La homo estas la plej perfekta kaj
la plej perfekti ema aspekt0 de la
materio  _  almena  surtere. Sed  i ne
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p0vas sendependigi sin el  iuj aliaj
aspekt0j. Estas erarego k0nsideri la
psikologian faktor0n, kiel  efan fak 
toron determinantan,  ar  i memestas estigita de la materia medio.

Sed ki0, kia kaj kiela estas la ma-teria medi0?
Dum la ep0ko, kiu anta is la arte 

faritajn produktrimed0jn, estis nur la
natura medi0, en kiu la h0m0j
baraktis per siaj solaj membroj.   Post kiam la homoj laboris perartefaritaj il0j, nepre la medio fari is
pli kaj pli ekonomia la  la djsvolvi o
de Ia produktrimedoj.

Oni facile komprenas, ke la natura
kaj la artefarita medi0j similas en tio,
ke amba  estis  an i antaj kaj de4
vigis la h0mojn luktadi p0r sin adapti
al ili kaj perfektigi la artefaritan.

Tiele la ekonomia (d0 materia)
medi0 aliigis la homojn, kaj tiuj  i
la medion,  iam preparante novajn
reciprokajn  an ojn. Tiu fari 0
da ras kaj da ros . . .

El tiu vidpunkto oni povas pasie
sekvi tra la hist0rio la nefini ontan
estontan fari on de la homoj, kaj oni
facile komprenas, ke en la nuntempaj
socioj la materia medio ne estas la
sama por  iuj hom0j. La bur a medio,
kiu estas ri a, komf0rta, neel erpi v-
ema, bonViviga, kompreneble tute
ta gas al la bur oj, e  senreligiuloj,
kaj al iliaj kaser0laj likiistoj (? Red.)!
Ilia penso ne povas esti rev0luciema,
kaj ili zorgas, por ke ni akceptu ilian
k0ncepton pri la liberpenso. Cu estas
miriga, ke ili estas konservemuloj, ke
ili sin starigas ne nur kontra  la
fe demulojn,   retroiremajn al la
tielnomata "b0na pratemp0"   sed
precipe kontra  la "sindikatan des-
p0tismon kaj la sova an revoluci0n
proletan"?

Sed la materia medio de la proletoj,
malri a, laciga, infere senespera, ne
ta gas por tiuj produktantoj de  iuj
ri oj, p0r la senpanuloj, p0r la t. n.
"materialo homa".  u estas miriga, ke
tiu medio encerbigas al siaj viktim0j
alian koncepton pri la libero?

Por duone' klarvidanta pr0leto sen-
religia tio sufi as por kompreni, ke 13
liberpenso estas klasproblemo.

Gelab0ristoj, kiuj for etis la religi 
0jn, ali u vian sekcion de la Internaci0
de la proleta Liberpenso (german 
lingve: Internati0nale Proletarischer
Freidenker    IPF ).  i estas kiel SAT
kaj devas absolute resti organize sen
politika tendenco.   Al  iu organiz0
siaj taskojl    La taskoj de IPF estas
starigi kaj djsvastigi tra la m0ndo la
proletan filozofion, unuigante  iujn
proletojn senreligiajn.

EmiIo ChapeIier (9106), BruseIo.


