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Esperanto ka  la liberpensula movado
Rap0rto de K-do proi. Hartvig dum la iakkunsido de la liberpensuloi

En la ideologia transira procedo de
la h0maro, _esperanto k liberpensismo
devenas e1 diversaj 10koj, sed fine am-
ba  fluas en la grandan riveregon de
la socialista movado. La ideo de mond 
l1elp1ingv0, de kelka tempo devis ak-
cepti konkretajn formojn,  ar la eko 
nomiaj interrilatoj komencis f0rvi i la
naciajn lim0jn de'la  tat0j. Gis tiam
la lingv0 de unu0pa p0pol0 havis mond 
valor0n, dum  i tiu popolo per disvast 
i 0 de sia mondk0merc0 akiris mond 
ekon0mian gravecon. La  tia senc0 la
angla, franca k germana lingvoj estis
m0ndlingvoj. Sed  ar unu popolo ne
povis sin altrudi imperialisme, pro ti0
la lingvo de unuopa pop0l0 ne povis
i i la sola mondlingv0. La angla lingvo
estis survoje i i la reganta mondlingvo.

Tiel k0nsiderata, la esp. m0vado estas
nur ek0n0mia kateg0rio. Pro motivo de
 paro  iuj p0poloj devus havi intereson
pr0pagandi k0mune mondlingvon porfaciligi la mondek0nomiajn interrilatojn
inter  iuj land0j de la tero. Kiel 0ni
tipigas en la fabrikado p0r gajni temp 
on k labor0n  e  an ado de part0j, tiel
anka  la lingvo estus tipigenda la  la
k0nata princip0 de Vilhelm Ostwald:
"Ne mal paru energi0n". La  enerala
akcepto de k0muna mondlingvo sendube
liberigus energi0jn kiuj p0vus esti
uzataj de la homaro p0r pli grandaj
taskoj, pri kio jam la biblio havis anta  
senton, kiel pruvas la rakonto pri la
turk0nstruo de Babel.

La  tio la esp.--movado estus nepoli-
tika movado, interesanta samgrade
 injn h0mojn. 0ni nur bezonus montri
al la homoj la prudenta on, por ke ili
agu racie. Por indulgi la nacian brilon.
0ni formulas la postu1on: "Uzu la ge-
patran lingvon por la internaj inter 
rilatoj kaj apliku esp  on por la tut-
m0ndaj interrilat0j". Per tio oni dekret 
as la ne tralan karakteron de esp-o."lio estus  usta, se ja ne ekzistus klas-
diferencoj. Por la senklasa socio ko 
muna estus komprenebleco. En klas 
socio esp- o signifas ne nur la raciigon
de mondek0nomiaj interrilatoj. sed an-ka  dan eron: la raciigon de la organiz ado de l' mondproletaro'

Por la reganta klaso signifas esp o
certe  paron, sed a1  i tiu profit0 kon 
tra staras la granda malprofito, ke an-
ka  la anta enema klaso per he1po de
la reciproka interkompreni o per esp-o
D0vas pli perfektigi siajn internaciajn
interrilatojn. Kun aliaj vortoj: la esp.-
movad0 havas politikan signif0n. Kiu
ne atentas tion, estas utopiist0, t. e. li
kredas per propagandado de racia ideo
helpi al tiu  is venko. Estas evolua
vidpunkto, kiu relative tiel ]0nge valor-
as, kiel longe la reganta klaso havas la
cert0n pri sia regado. Tiu vidpunkto
estas sociologia, t. e. i'devenas el

epoko de plej bona stat0 de la kapital-
ism0. En la temp0 de la da ra krizo de
l' kapitalismo la evolua vidpunkto perd-
as sian signifon. Reakcio k rev0luci0
kontra stari as malamike, k 1a reganta
klaso estas devigata por konservo de
siaj privilegioj altiri  iujn ideologiajn
rezervojn. Ci tiu fakto efikas anka  en
la esp.-movado. Ekzistas bur a, t. e.
utopia k0ncept0 en la esp.-moVado, k
proleta, t. e. revolucia koncepto. La or-
ganiza esprimo por  i tiu fakto estas
la ekzist0 de la grupoj: Universala
Esperant0 Asocio   Sennacieca As0ci0
'l'utmonda.

Sammaniere 0ni p0vas konsideri la
evolu0n en la liberpensula movado.
Ekzistas bur a liberpensulmovad0 or 
ganizita en la lnternacio (Brusel0) k
forte kreskanta proleta liberpensul mov-
ado. kies lnternacion mi havas la hon0r-
Olr reprezenti  e via k0ngres0. En la
liberpensul m0vado oni povas pli bone
observi la sociologian ev0luon. Anka 
la bur aj liberpensul0j estis iam revo 
luciemaj. La bur a liberpensul movado
estis la kunaper0 de la bur a rev0lucio.
La anta enema bur aro de tiu ep0ko.
kiu batalis kontra  la privilegi0j de la
nobelaro, devis anka  batali kontra  la
kunligan0n de la n0belaro, la tiaman
fe dan eklezi0n. En la centro de tiu  i
batal0 staris 1a tolerempens0. Libero
de la konscio, tio estis 1a signaldir0 de
la bur aj liberpensul0j. k ili ne tiom
kontra batalis la religion per si, ol an-
ta   io la 0bstinan dogman, konfesan
devig0n.

Tiuj bur aj liberpensuloj el tiama
epoko parte ne estis ateistoj, sed diistoj.
t. e. ili ne neis la ekziston de dio, sed
ili opiniis. ke dio estas ti0m majesta
super la hom0, mistera. neesplorebla. ke
estus blasfemo, se oni farus sin   kiel
la eklezi0   pri tiu dio pozitivan
imagon. Tiuj bur 0j estis utopiistoj  ar
ili kredis, ke per nura klerig-laboro oni
p0vus detrui la religian iluzion de la
hom0j k unu el iliaj tipaj reprezentantoj,
Volter, faris la karakterizan-eldiron:
Dekdu h0m0j  

li opiniis la apost0l0jn
   f0ndis la kristanism0n. Mi pruvos- al
vi. ke sufi os nnn  

li pensis pri si  por detrui  in. Li ne detruis  in,  ar
la religio havas siajn soci0logiajn ra 
dik0jn. La forigo ne estas afero de la
racio, sed demand0 de la socia trans-
formi o. La religi0 estas p01itika o. Nur
en senklasa socio la senreligieco est0s
komprenebla 0.

Sendube akcelas la ekonomia pro-
greso, precipe la teknika disv0lvi 0,
forig0n de la religiaj ide0l0gi0j. Per la
pr0gresanta regado super la naturfortoj
la homo fari as sendependa de la natur 
potencoj, kiuj minacas sian ekziston.
Sed por vastaj partoj de la popolo di0
estas ankora , se anka  nur imaga.
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esenco. Tiel ekz. 1a agrikulturo ankora 
estas dependa de vento k veter0, t. e.
de " ielaj p0tenc0j" kiujn ni ne povas
la dezire reguligi. Por la kamparano
dio ne estas simpla kredafer0, sed dio
estas produktfakt0ro.  ar li estas tiu.
kiu kiel nevidebla naturpotenco kresk-
igas la grenon. La klerigado ne sola
sufi as. En privatekonomia ep0k0 la
ekzistdemand0 kiel sortdemando mani-
festi as per religiem0.

Aliflanke la religio havas por la reg-
anta klas0 grandan p01itikan signif0n,
 ar la religi0 helpas konservi la eks-
pluatatajn amasojn a toritat-kredemaj.
La kontra religia klerigo signifas pro tio
politikan dan eron. Kun la kredo je dio
anka  malaperas la respekto anta  la
de dio Volita sociordo. La sendieco
i as batalilo en 1a proleta klasbatal0.
La reganta klas0 havas interes0n akceli
 e la amas0j la religian ide0logi0n. Dor
ke ili estu ekspIuatt emaj. Tio estas la
senco de la "konk0rdat"1-p0litik0. Sia 
flanke la anta enema klas0 havas inter-
eson venki la reakcie efikantan religian
ideologion. l_a pr0leta liberpensul-mov 
ado estas kuna apero de la pr0leta re-
voluci0. Sed la religio estas nur part0
de tiu ideologi0. kiu estas kapabla f0r 
tiri la proletar0n de  iaj klasinteresoj.
Ne ekzistas nur kat0likaj sindikatoj, kiuj
per siaj aparti 0j malpliigas la batal 
f0rton de la liberaj sindikatoj, sed ek-
zistas anka  naci s0cialista movad0. kiu
multoble k0ntra staras al la internacie
orientata laboristaro. La naciismo havas
nature ne nur psikologiajn radik0jn sed
 i estas anka  ekonomie kondi ita. Se
en Us0n0 1a negr0j ne estas akceptataj
en la sindikatoj kaj pr0 tio ili estas de 
vigataj f0ndi proprajn sindikatojn. tiel
ne estas klarigita  i tiu fakto kiel ras 
malamikeco, sed inverse. la rasmalamik 
eco estas natura sekv0 de la konkur-
batal0. kiun gvidas la usona 1ab0risto
k0ntra  la pli malp0stulema negro. kiu
estas salajr malpliigant0.

La internacia pensado de la proletar0
estas la anta k0ndi 0 por  ia venko.
Nc estas nura agitfrazo. se Karl Marks
finas la Komunistan Manifeston per la
v0rtoj: "Pr0letoj  iulandaj. unui u!" La
internacia kapitalism0 nur povas esti
f0rigata de la internacia proletar0. Ni
scias kiel marksistoj, ke anka  la eduk-
ado al internacia pensado ne estas
simpla demando de klerigad0. Ni scias.
ke la angla laboristo, kiu ankora 
hodia  vivas el la ekspluati o de sia
hinda frato, ankora  ne povas pensi
internacie kai sentas sin minacata, perdi
sian parton el la profito de la angla
kapitalismo. per la 1iberi o de Hindio.
Sed ni anka  scias. ke per la da ra
industriig0 de Hindio k la per tio ka zita
pliigita senlab0reco en Anglio la angla
lab0ristar0 devas esti radikaligata kaj

1 Kontrakto inter eklezio k monda potenco.
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