
AL LA TERO RETURNE 

La homo forgesis, ke la naturo ne apartenas al gi, 
sed ke gi apartenas al la naturo... 
Jen la kaúzo de ciuj nuntempaj malekvilibroj, 
malevoluoj kaj absurdajoj: migrado el la kamparo, 
demografia eksplodo, ekologia dramo, fusa 
ekonomiko kun monkapitalismo 
kaj kolektivecaj mitoj. 
Jen la katastrofaj faktoj. 

Sed kontraú la íremdigo de la homo en sia 
vivofonto, la naturo, kaj ceie al solvo de individuaj 
kaj sociaj problemoj en homkonforma agado, ciu kaj 
ciuj el ni havas almenaú unu eblecon por meriti sian 
rajton pri vivo: ekreagi kun responso kaj respekto. 
Tio signifas, fronte al la nun videbla finpereo de nu 
kompatinda planedo, la Tero, nia vivmedio, 
reveni al la tero. 

Sekvas do praktikaj ekzemploj de ci tiu nepra kaj 
urga savo, kie la homo memvole povos starigi 
sistemon de libera kaj individua kooperado... 
al la tero returne. 

Aú cu estas jam tro malfrue? 
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DEDICO 

Mi dedicas ci tiun libron 
al Gaia 
nia planedo Tero 
kiu suferegas 
pro la agado 
de la plej malsupera 
malvirta ekzisíafo: 
la homo 
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La homo valoras por tio, kion li farás, 
ne per tio, kion li nur dirás. 

Paul Berthelot 

Tiel esprímis sin tiu juna anarkiisto, 
fondinto de la revuo Esperanto, 
en sia verketo La Evangelio de la horo, 
en 1909. 



ENKONDUKO 

La m n l j i i n u l o j emas doni konsilojn, 
tíal êar ili ne plu kapablas doni 
malbonajn ekzemplojn. 

Voltaire 
(lau Laute n-ro 87) 

Povas esti, ke mi iniciatis ci tiun libron en la spiríto de la ci 
supra diro de la fama tilozofo Voltaire. Tamen mi kredas, ke alia 
forto pelis min. Mi volus, ke ci tiu libro ne prezentu konsilojn, 
sed ke gi evidentigu praktikajn faktojn, kiuj nur eventuale povas 
esti ekzemploj... ja cu bonaj, cu malbonaj, car tio dependas de la 
interpretado de ciu leganto. 

Verdire mi jam satire verkis socian krítikon en mia libro 
Satana Angelo; mi pro vis prezenti, lau mi, la plej dangeran miton 
de niaj lastaj jarcentoj en malgranda eseo, kies titolo estas Mo
derna Mito: la Kolektiveco; rigardante iom nian mondon, mi pro-
vis observi la homajn valorojn, kiuj ja estas ekvivalentaj en la 
tuta mondo, tial mi skribis la vojag-libron Sennaciece tra nia 
mondo. Tiel, car mi jam plantis kelkajn arbojn kaj kunkoncipis 
plurajn homidojn, lau kutima popoldiro mi povas diri, ke mi ple-
numis mian taskon de homo. Tamen, mi kredas, ke mankas io en 
mia tasko, io pli praktika, kiu povus konduki al koncepto de 
sociordo, kiu eble kapablus doni, jes, ekzemplon, kiel la vivo sur 
la tersurfaco povus esti elsavita, kiel la homoj eble povus pli 
harmónio vivi en la plenumado de sia devo preter la konkeritaj 
vanaj rajtoj. Cio tio, kompreneble, bazita sur travivitaj eksperi-
mentoj, spertoj, kiujn la propra vivo, en la paso de la tempo, al-
portis. Cio ci tio okazis unue ce la tero (16 jarojn), poste en la 
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Icrncjoj kaj industríoj (17 jarojn kiel salajrita proleto, 23 jarojn 
kiel entreprenisto). Mi ciam provis konstrui, inventi, krei; dume, 
mi skrihas ci tiun libron sub signo de malevoluo, detruo. Kaj mi 
subite min sentas senpova, kaptas min iu angoro. Eble estas ci tiu 
angoro, kiun mi nun elsputos. 

Mi scias: laú la krítikoj pri miaj antauaj verkoj, mi pensas 
alidirekte, mi ne sekvas la kutimajn pensotendencojn kaj mi kon-
iraíías la rezonadojn de la popolamaso... kaj strange mi insistas 
pensi, ke guste estas en ci tiu nekonforma direkto, ke devas kusi 
almenaú unu el la solvoj por la homaro. Eble estas fiimero en mia 
propra menso, sed por mi la solvoj estas kvazaú tuseblaj, palpe-
blaj, kaj estas ci tiu palpebleco, kiun mi satus transdoni, sentigi, 
per ci tiu libro. Mi ofte uzas la malsimpatian pronomon "mi", car 
temas pri tute personaj spertoj, kiuj celas vulgarigi la faktojn kaj 
konkludojn preter la rigidaj sciencaj analizoj. Cetere, ciu kaj iu 
ajn homo iom pense ma kaj observema povas atingi la samajn 
konstatojn, faktojn kaj eventuale konkludojn. Mi decidis prezenti 
multajn ilustrajojn guste por evidentigi la taktojn kaj por fugi de 
la pura abstrakto. 

La kritikistoj aú recenzistoj ankaú opinias, ke mi estas sin
cera homo (tro sincera), ke mia lingvajo estas simpla, facile lege-
bla; mi pro vos konservi la simplecon kaj sincerecon. Por tiuj, kiuj 
opiniis, ke mi restas en tro suprajaj faktoj, tro rapidaj konkludoj 
kaj deduktoj, mi aldonas, ke la homoj sin perdas ne en la suprajaj 
faktoj, kiujn ili ne volas vidi, sed guste en la suprajaj (do tàlsaj) 
problemoj, kiujn la longaj dialcktikaj kaj senkonkludaj studoj ne 
sol vis. La lastaj historiaj okazajoj tion pruvas rilate al la doktrinoj 
en la sociaj sistemoj. La longajn teoriojn, ankaú kun praktikaj 
aplikadoj, prezentas la sciencistoj, ofte en komplikaj lingvajoj 
kun teknikaj formuloj, kiujn simpla ordinara homo ne kapablas 
asimili; pro tio, mi persone ne volas ripeti la sciencajojn kaj pro-
tundajn teknikajojn, en la supozo ke tion mi kapablus fari. Por 
tiuj, kiuj satus ilin koni, mi prezentas en la tino de ci tiu libro, 
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kiel tion oni kutime farás, mallongan komentariitan bibliograiion 
de legindaj verkoj, kiuj iel, parte sed funde prezentas la proble-
mojn, kiujn mi mem pretendas simple analizi ci tie. 

Mi insistas pri tio, ke la ceio de ci tiu libro ne estas doni 
idealan vivskizon, sed montri praktikajn faktojn, kiuj povus al-
porti ekzemplojn por profunda sócia kaj individua vivplibonigo... 
kaj elsavo de nia mondo fronte al la nun videbla finpereo. Mi ne 
pretendas savi la mondon, ankaú ne la socion, tion kapablas kune 
fari nur ciuj homoj, sed ciuj homoj devas agi kiel homoj. La afero 
estas pli simpla ol oni kutime supozas, sed guste estas tio, kion la 
homoj ne farás: agi simple kiel homoj en sia vivofonto. 

Same, mi ne volas prezenti utopiajojn: tion jam faris ciuj 
hermetikaj filozofoj en seníinaj vortjongladoj. Mi provas montri 
nur faktojn kunligitajn al aktualaj homagadoj. Unu el tiuj hom-
agadoj ligitaj al faktoj estas ke la homo devas reveni al la tero. 
Pro tio la titolo de ci libro estas: Al la tero returne. 
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LA PLEJ MALSUPERA VIVSPECIMENO: LA HOMO 

Unu el la cefkaúzoj de la hodiaúa 
mi/tro. de la tensioj, kiuj plagas la 
socion kaj la indiv iduojn, kiuj ilin 
tiu i n c u t a s kaj rezultigas ciam no

v a jn suferojn, estas la fremdigo. 
La homa inteligento 

Bruno Vogelmann 
(La Nova Realismo) 

Mi scias, ke ci tie mi vundos la animon de 99% el la legan-
toj. Kial vundi kaj kial 99%? Guste pro la fakto, ke ciu homo es
tas konvinkita, ke gi (ja la homo ne mentas la pronomon " l i" ) 
estas la plej perfekta kreitajo (de Dio) inter la vivuloj, vivantajoj. 
Mi tamen estas certa, ke la 1% kiu sukcesos akompani la faktojn 
kaj rezonojn, kiujn mi evidentigos, konscios same kiel mi, ke la 
homo estas la plej malsupera, malperfekta specio trovebla sur la 
tersurfaco... 

Neniu gis nun kaj lau mia seio, tion kuragis diri, konfesi, 
evidentigi, mi supozas. Sed mi dum mia tuia vivo pensis alidi-
rekte, alimaniere, mi estas iu "kverdenkero" lau miaj antaúaj 
skribajoj, do mi povas sincere kaj facile deklarí kaj pruvi, ke la 
homo estas inter la vivantajoj la plej malsupera ento de nia 
terglobo. 

Paradokse, la karakterizo de la homa malsupereco estas la 
sarna karakterizo kiel tiu en kiu la homoj vidas la superecon. Evi
dente, la paradokso estas nur sajna guste pro la homa interpreta
do. 
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IM homa inteligento 

Scndube la granda diferenço inter la homo kaj la aliaj vi
vantajoj: uloj, bestoj, animaloj, planto), mineralajoj... linlinc, cio 
ajn, estas la fakto, ke la homo posedas inteligentecon, racion, te. 
laúdifine la homoj kapablas malkovri kelkajn naturlegojn, inter-
prcti tiujn legojn kaj utiligi ilin por la plibonigo (relativa al la 
homo mem, kompreneble) de sia propra vivo. La homo posedas 
pli largskalan rezonkapablon (racion) ol la aliaj bestoj, kiuj nur 
vivas instinkte en sia vivmedio, la naturo. 

La granda diferenço inter la homo kaj la aliaj bestoj estas ke 
la homo scivolas pri sia ekzisto kaj pri cio tio, kio gin cirkauas. 
La aliaj specioj tutsimple vivas, dum la homo volas scii kial gi 
vivas. Mi persone tute ne vidas, kiel tiu fakulto povas esti montro 
de supercco. 

La homa mistiko 

Evidente la inteligento kaj la rácio ne estas suficaj por 
kontentigi la homan scivolon... tiam la homo interpretas cion ne-
klarígeblan per mistiko, kie elstaras la vorto (nenion signifanta) 
Dio, kun la respektivaj religioj. Tiel la homa menso, fonto de la 
inteligento, rácio kaj mistika vidmaniero, igas relative kvieta, sed 
rapide aperas la fremdigo en la propra vivmedio pro la konfliktoj 
inter la interpretadoj kun konsekvencaj agoj, inter la raciaj kaj 
mistikaj agadoj en ci tiu vivmedio. 

I I 

La homa pseúdolego de 1' pli mui to 

En la nuna stadio de homa evoluo oni povas konstati, ke 
ciuj homoj estas envolvitaj en formoj de mistiko. Mistikismo re
gas la homan sintenon en ciuj kampoj car la malmulta rácio, la 
nesufica inteligenta kapablo ne alportas la kontentigajn klahgojn 
per naturlego. Kaj la malmultaj homoj, kiuj eskapas de V mistiko, 
lau la aliaj homoj, estas konsiderataj kiel ne normal uloj. Kio estas 
logika sinteno. 

Car la homoj estas samdevenaj, i l i havas pli mal pli la 
samajn kapablojn, kvalitojn aú malvirtojn; estas normale, pro la 
simileco, ke la granda plimulto, kiu estas mistika kaj kredas je iuj 
dioj, pensas, ke ili estas superaj vivantoj. Tiuj kredoj tute ne pru-
vas la realecon de la faktoj ec pere de interpretadoj bazitaj sur 
filozoiiaj vortjongladoj aú sur religiaj paraboloj. La lego de V 
plimulto, kie la homoj per sistemoj kiel demokratio sin krocas, 
estas plia absurdajo de la homaro, kiu kondukas al detruo de la 
realaj homaj valoroj guste pro la kredo pri vero, pri realo. Pli
multo ne sinonimas al vero, realo, takto, kaj ne validigas la agojn. 

Kial la inteligenta homo estas 
la plej malsupera ento inter la vivantoj? 

Sendube jam ekzistas miloj kaj miloj da verkoj, sciencaj aú 
ne, kiuj montras la superecon de la homo rilate al la aliaj specioj. 
Ili estas rezulto de homaj rezonoj, kie la homo sin lokigas en la 
centro de la rezonado. Oni povus skribi pliajn librojn, kiuj povus 
montri, ke la homo, male, estas vere la plej malsupera. Mi tamen 
montros tion nur per malmultaj faktoj. 

La plej grava elemento de malsupereco estas, ke pere de sia 
inteligento, per apliko de rácio kaj samtempe pro resto en primiti
va mistika sinteno, la homoj sukcesis "fremdigi" laú ciuj viv-
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Mpiktpj cn sia propra vivmedio. Tiu fremdigo tute ne okazis ce la 
aliaj specioj, kiuj vivas instinkte. Kreigis en la homa sócio veraj 
abismoj inter la teknika, teknologia evoluo kaj la morala ctika 
sinteno de la homoj, car la teknologio, per la malkovritaj natur-
legoj, tuj ekutiligitaj, rapidege evoluis kaj la etiko, la moralaj 
gvidlinioj, la homlegoj, esence krocitaj al la mistika karaktero de 
la homoj, absolute ne akompanis la evoluon. 

Tiel la homo provokis kaj atingis stadion de memdetruo, de 
neniigo de viveblecoj... kio sendube elmontras eíektivan malsupe-
recon de la homa specio rilate al la aliaj. 

Por ekzempligi tiun stadion de memdetruo, de dangera eko-
logia malekvilibro, necesas nur rigardeti la fenomenon pri demo
grafia eksplodo (vidu la graíikajon n-ro 11, p. 56). La homoj, per 
sia inteligento kaj per uzo de sciencoj, kreis la vakcinojn, la anti-
biotikajn medikamentojn, praktikis la kirurgiajn operaciojn en ne 
dangera asepsado. Tiel la homoj plilongigis sian propran vivon 
kaj evitis sian fruan morton. Tiel la reproduktado de la homoj ak-
celigis je dangera limo. Samtempe pro moralaj principoj bazitaj 
en mistikaj, primitivaj, religiaj vidmanieroj, la homoj tro longe 
hezitas, ofte ec tute ne akceptas la ideon pri limigo de ido-kvanto. 
Dio ne permesas la naskokontrolon! Kaj pli terure, la homoj dis-
kutadas pri la komencigo de 1' vivo en kromosomoj, ovoloj, 
spermatozooj, fetoj, ktp. La homoj, en sia profunda malsupereco, 
pridiskutadas la rajtojn pri vivo!... Kaj la pliigo de la homa 
kvanto kondukas al la katastrofo gis amasmortigado. Kia mal
supereco! 

Same terure, la homoj pro siaj karakteroj, kie inter aliaj es
tas la famaj spekulemo kaj ávido, uzas la vivmedion, la naturon 
kaj nos legojn kiel se la naturo apartenus al la homo. La homo 
forgesis, ke gi apartenas al la naturo. Tio estas la vera kaúzo de la 
nunaj ekologiaj problemoj pro la homa malsupereco kaj spite la 
intcligentecon. 

La homo estas liom malsupera, ke kun siaj fantaziaj dioj kaj 
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diabloj, gi kapablas eksplodigi la terglobon. La homo estas tiom 
malsupera, ke gi estas la nura specio, kiu interfrate interbucigas 
pro ideologiaj, religiaj kredoj, pro posedo de bagatelajoj kiel oro, 
aú petrolo, k.m.a. La homo estas tiom malsupera, ke per sia inte-
lekta mistika sinteno gi ne kapablas konscii pri sia aútentika mal
supereco, tiu malsupereco, kiu kondukis la homon al katastrofa 
fremdigo en sia propra vivmedio. La homo igis viktimo de sia 
propra inteligenteco kaj mistikemo, mistikeco kaj inteligenteco, 
kiuj ja farigis karakterizo de malsupereco se oni konsideras ilin 
rilate al la tuto de la vivantaj specioj. Evidente, por konscii pri tiu 
malsupereco nia, estas necese abstraktigi de la komplekso pri 
supereco, kiu envolvas nian malfortan homan menson. 

Kia malsupera uni ma lo! 

Daúrigante la abstraktadon, ciufoje kiam mi pensas pri ni (la 
homaj animaloj), mi sincere ridas pro nia malsupereco. Provu nu-
de stari fronte al la spegulo, demetu krom la vestoj ciujn viajn 
erotikajn pornografiajn sentojn, kiuj guste aperas pro la fama in
teligenteco, kaj tiam bone analizu vian korpon. Mi opinias, ke se 
vi ne alvenos al la racia konkludo, ke la homo estas ridinda, hida 
kreitajo, cu vi malbone atingis la abstraktadon, cu vi ne estas 
norma la homo! Kaj bonvolu permesi, ke mi ne prezentu la homan 
priskribon, car per malmulta streco de 1' menso la homo tion fa
rás. Ni, raspitaj starantaj lumbrikoj, jes: tervermoj, kun fremdaj 
penditajoj, groteskaj konturoj, kun dika ventro (la biokemia labo
ratório, biodigestoro), kun tiu amuza pisilo kiu samtempe rolas 
kiel seksa guilo... kaj demografia reproduktilo, kun amuzaj haroj 
ce la pubio kaj kranio, rapide mortus se ni ne tegus nin per la ar-
tefaritajoj el nia malsupere povra inteligenteco. Ni, malsupera 
animalo, kiu postvivas, car ni mallerte uzas la fajron, la radon, la 
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sraúbon, la vaportorton, la elektron, kaj kelkajn pliajn bana-
lajojn... gis baldaúa findetruo! 

Tiom malsuperaj ni estas en nia inteligenteco, ke ni bezonas 
ludi rolon de superhomo... Ni bezonas rekordajn, campionajn 
konkuradojn, car ni ne volas agnoski niajn proprajn kapablo-
limojn. Ni ne volas akcepti la fakton, ke ni ne flugas, ne tacile 
nagas, ne rapide kuras, ne alte saltas... kiel birdoj, kiel fisoj, kiel 
cevaloj, kiel puloj, car ni volas esti fantazie kaj fanfarone superaj 
spite al nia reala malsupereco. 

Kaj pri niaj mensaj fiimcroj. Ci tiuj estas senlimaj, nelistige-
blaj, kaj tontas el nia mistika kapablo, kiu ja esprimigas danke al 
nia rácio. Krom la neforigeblaj religioj, pri kiuj ni aludis, estas la 
filozolioj, ciuj el i l i , ekde antropo- kaj teozofio gis doktrinoj kiel 
spiriásmo, konfuceanismo aú pliaj konfuzismoj. Kion diri pri la 
modernaj astrologioj, horoskopoj kaj ciuspecaj kabalajoj kun la 
paraboloj, la alegorioj, kiuj kondukas al kultoj, ritoj, simboloj... 
Cu ne strange, ke la malsupera homo bezonas ci tion por plenigi 
sian menson? Kaj kiom amuzaj, enhavoricaj estas la fiimeroj de la 
intelektuloj, tilozofoj, romanistoj, iikciistoj, kiuj kapablas prakti-
ki vortjongladon dum centoj, miloj da pagoj sen nenion praktike 
valoran esprimi krom, eble, harmonian kunmetadon de vortoj el la 
tempo kaj spaco, kun abstraktaj ideoj, kiuj kapablas distri kaj re-
vigi la maltortikajn homajn mensojn. Kaj ofte tio ne suficas, car 
la homa menso estas tiom delikata, mallorta, ke daúre la homo 
bezonas psikologon, psikanaliziston, psikiatron, guste por ordigi, 
ripari la psikon, te. la fiimerojn, kiuj amase aperas en tiu mal
supera menso!... Mi vere ne sukcesas kompreni, kiel la homo 
kuragas sin konsideri, kiel superan enton. 

Kaj cu temas pri supereco kiam la homo por elteni siajn 
mensajn perturbojn, fumas, drinkas kaj injektas al si ciuspecajn 
drogojn?... Cu aliaj specioj, konsiderataj malsuperaj, sukcesis 
atingi tian gradon de memdetruo kiel la homo? Evidente ne, estas 
pli ol evidente, ke la homo estas la plej malsupera, plej febla ani-
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maio sur la tersurfaco. Tiuj, kiuj ne akceptas tiujn faktojn nur 
povas esti mensperturbitaj mistikuloj, ec se ili kapablas aldone 
esprimi la famajn "sed", "tamen", "cu ne?" en etemaj duboj. 
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LA PLEJ MALVIRTA ANIMALO = LA HOMO 

Tio, kio valoras, estas la interpre
tado, ne la takto. 

Gustavo Capanema 
(politikisto) 

La ci supra citajo nedubeble aspektas monstra, nekredebla, 
tamen estas unu el la plej realaj faktoj en nia mondo. Gi fontis el 
politikisto, kaj se oni konsideras, ke politiko estas scienco aú arto 
de regado de stato, oni povas kompreni, kien kondukas la impli-
kajoj de la interpretado kaj kompreni gis kia grado la homa ani-
malo estas mal viria. 

La bazaj malvirtoj de la homoj 

La difino de virto, el pura etiko, sub mistika influo, estas 
carma: konstanta emo de la animo agi morale, fari la bonon kaj 
eviti la malbonon. C iu el la apartaj bonaj inklinoj de la animo: la 
sep cefaj virtoj estas la kvar naturaj (justeco, sago, modereco kaj 
kurago) kaj la th teologiaj (kredo, espero kaj karitato). 

Kaj je kio rezultis la cititaj emoj kaj inklinoj de ia animo? 
Cio falis je la sep cefaj pekoj, cu teologiaj, cu naturaj, kiuj estas: 
orgojlo, envio, avareco, malcasteco, glutemo, kolero kaj pigreco. 
Laú la praktika agado laú la faktoj, estas facile konstati kiom for 
de la ide alo estas la animaj inklinoj. La sep pekoj ankaú subdivi
didas en multe pli da virtoj. La homoj estas esence perfidaj, trom-
pemaj, falsaj, malrespektemaj, profitemaj, spekulemaj, avidaj, 
agresemaj, hipokritaj, ktp, gis, en kolektivaj aplikoj, ruinigoj de 
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iuj ajn kolektivaj, sociaj ordoj... spite al la senutilaj legoj, reguloj 
kun policoj, k.s. 

La sociaj konsekvencoj de la malvirtoj 

Se ni konsideras la malsuperecon de la homo, kiun ni anali-
zis en la antaúa capitro, kaj sumas la ci suprajn virtojn de la 
homoj, oni kapablas kompreni kial ekzistas konlliktoj, malharmo-
nio, militoj, mizero, detruoj, k.s. en niaj homaj socioj. 

Estas ci tiuj karakterizoj de la homoj, kiuj, sub ciuj aspektoj 
de konsideroj en la homaj agadoj, donas la klarigojn por niaj in
dividuai kaj sociaj problemoj, problemoj al kiuj ni satus alporti 
(ec se estas nur parte) solvojn. La problemoj de la homoj estas 
kl are videblaj en la karakteroj de la homoj, en la aparta malsupe
reco de la homo, en la malvirtoj de la homoj. Bedaúrinde, kaj pro 
siaj karakteroj mem, la homoj malfacile akceptas la realajn fak
tojn kaj preferas la interpretojn de tiuj faktoj laú la cititaj virtoj! 
Kia parati o kso! 

Je individua konsidero, la malbonaj kvalitoj, la malvirtoj, la 
pekoj estas relative facile kontroleblaj, limigeblaj; sed je kolekti-
va aplikado la afero estas tute alia. En la kolektivaj homaj institu-
cioj, kie la stato estas la plej grava, la malvirtoj estas la rekta 
kaúzo de koruptoj, nepotismoj, arbitraj subpremoj gis la plej tem-
raj homekspluatoj kaj sklavigadoj el ciuj specoj, en kiu ajn politi-
ka regimo, car, jes, la interpretadoj valoras, ne la faktoj. 
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El la travivitaj malvirtoj 

Mi ne povas prezenti travivitajn ekzemplojn, car la homa 
hipokríteco, kiu ja estas entenata en la malvirtoj, ne permesas, ke 
mi citu nomojn... kion mi povus fari kun datoj, okazajoj kaj fak
toj. Tamen, estas mia devo mencii, kaj la psikologoj tion klarigas, 
ke oftege la homoj ne konscias pri siaj malvirtoj, kaj ília rácio, 
mensa kapablo, inteligento, tute ne kapablas influi la malbonajn 
agojn. Estas konstateble, ke je individua skalo, ju pli da "bono" 
oni donas, des pli da "malbono" oni ricevas... preter la dilino 
bono-mal bono. La religia, morala principo, kiu dirás, ke oni de
vas repagi la "malbonon" per "bono", sendube havas funda-
menton, sed bedaúrinde gi nenion solvas; kaj tute ne okazas. 

Je kolektiva skalo, je stata nivelo, la afero estas ankoraú pli 
terura pro la takto, ke ne ekzistas kolektiva respondeco, sed nur 
sistemo laúlege sekvenda, laú la agnosko de la plimulto, ec se gi 
estas absurda. Pro la sistemo mem, mi ne "rajtas" prezenti tion, 
kion mi travivis en 35 jaroj de agado kiel laborestro aú entrepre-
nisto, elmontrante la okazajojn cu simple komercajn, cu en rilatoj 
kun mimsterioj pri laboro, cu kun policistoj, cu kun fiskkontro-
listoj, ktp. La ciuflankaj malvirtoj, miksite al la absurdaj legoj, 
malfacile permesas, ke oni distingu, kie komencigas la trompoj 
kaj fraúdadoj. En la nunaj kolektivaj sistemoj de la statoj, la klo-
podo pri fugo de la legoj, la fraúdadoj, la koruptoj ofte estas nur 
sindefendo por simpla pretervivado. Kiom eíika estas tiu diabla 
varo, kiu estas la mono! La sinteno de la falsaj fiskkontrolistoj, 
kiujn mi oftege devis "akcepti", tute ne estis pli malbona ol tiu 
de la "veraj" kontrolistoj... Kaj en nia putrita sócio estas tre mal
facile distingi la policistojn de la banditoj. La veraj honestaj kon
trolistoj, same kiel la falsaj, la banditoj kaj la policistoj bonvolu 
pardoni al mi mian sincerecon. 

Pri la politikistoj, kiuj ja konfesas la pli gravan valoron de 
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la interpretado rilate al la faktoj, mi prezentas oficialan (ne mian) 
statistikon pri ties virtaj objektivoj. 

Stntistiko pri la Cefaj objektivoj de la polilikuloj Totalo 

Plihonlgo do la vivhondlflol do nmlkoj Mj pnroncoj sita? 30,1% 

Porsona pilriCiQo |o la spoco do l' publlka enspezo 

Dofondl la lntoroso)n do la eloktanloj 
i 9 ' 1 % 

Allni respondoi í 11,0* 

No selas 

Fonto. CEDEC. USP. DATAFOUIA Aúq. 1990 <£J^ 

Cetere, mi nun meneias, ke ekzemple deputito en tiu paradi-
zo de 1' politikuloj kiu estas Brazilio, ricevas, en 1990, oficialan 
salajron 160-oblan ol tiu de simpla laboristo, la tiel nomata mini-
muma vitala salajro... minimuma vitaleco, kiu validas nur por la 
politikuloj. 

1-stis necese montri tiujn aspektojn de nia individua kaj só
cia sinteno por povi kompreni la prezentadon, kiun mi farás en ci 
tiu libro pri eventualaj solvoj, kiuj kapablus plibonigi nian 
sociordon. 
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LA VERAJ PROBLEMOJ DE LA HOMOJ 

La unua devo de la intelektulo estas 
klarigi, malfari konfuzojn, purigi la 
mensojn el la araneajoj da pasio kaj 
da ideologio. 

Octávio Paz 

Kiel jus dirite, la homaj problemoj (malalgustigo al la 
propra vivmedio) estas rekte ligitaj al la karakterizoj, al la kapa-
bloj (aú malkapabloj), al ia mistiko kaj rácio (aú malracio) de la 
homoj, al ia homaj malvirtoj sub ciuj aspektoj. La sajne pozitiva 
evoluo de la homo kiel individuo aú kiel aganto en la sócio mul-
tobligis tiujn problemojn, car, kiel montras Bruno Vogelmann en 
sia Nova Realismo, la homo, kiel konscianta individuo, plene 
fremdigis en sia propra vivmedio. Sendube tio estas unu el la plej 
gravaj dramoj de la homaro, sed oni tute ne povas diri, ke tio es
tas veraj problemoj, kontraúe, temas pri falsaj problemoj, car 
kreitaj de la homoj mem. 

En nia moderna vivo la homo vivas en konstanta angoro, en 
streso, kio kondukas gin al psika malekvilibro. La homo, mi ri
pe tas, kvankam gi daúre pregas al sia Dio, ne scias plu vivi sen 
psikologoj, sen psikanalizistoj, sen psikiatroj, aú, por fugi de siaj 
problemoj (falsaj), la homoj fumas, drinkas, injektas al si drogojn. 
La homo volas esti, kiel ero de la sócio, elstarigita de tiu sócio 
kaj atendas, aú postulas, fikeiajn rajtojn... kiuj ja ne povas veni. 

Pliaj malalgustigoj preze ntigas en intimaj, tamiliaj kaj sociaj 
sferoj, kun neúrozoj, eksedzigoj, stelado, murdoj, ostagoj... Cio 
tio, kompreneble, sub la forta premo de la individuaj virtoj kiel 
mallaboremo, malcasteco, spekulemo, agresemo, k.c. 
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Kiel dirás Octávio Paz, estas kiel se la homaj mensoj estus 
rnalpuraj. estas kiel se araneajoj etendigus en ciuj direktoj de la 
homa mensa kapablo sen ebleco de kontrolo super la pasioj kaj 
ideologioj. Estas tiuj araneajoj, el malracio, el taciie akceptebla 
mistiko, el oportunismo, el egocentrismo, kiuj ce la malfortaj ho
moj kondukas al la falsaj problemoj, al la derruo, al la malevoluo. 

La granda sócia malekvilibro, pro la mito: kolektiveco, pro-
vokas pliajn problemojn, la homo en sia pigremo devas timi pro 
senlaboreco... ne pro la manko de laboro mem, sed pro manko de 
mono, tiu varo nepre bezonata en nia nuna sócio. Felice en tiu 
sócio oni povas ludi, veti, spekuli, steli... kio estas multe pli bona 
ol labori. 

La homo, post la fugo el la tero (iamparo) kaj amasigo en la 
absurdaj urbegoj, guas troan bruon, poluitan malpuran aeron kaj 
akvon. La cirkulado kaj interkomunikado igas konfuzaj, strecaj, 
malfacilaj; malaperas la trankvileco. La homo perdis la kontakton 
kun sia vivo tonto kaj kreis al si kagajn katenojn en betonaj turoj, 
kio evidente, ec se tion la homoj ne konscias, perturbas la nor
mal an sintenon gis la plej profundaj traúmatoj, fizikaj kaj psikaj, 
car vere tia artcfaríta vivo ne povas esti kongrua al la homa esen-
co. Sendube la homoj kapablas pensi pri tiuj falsaj problemoj, sed 
ili ne volas akcepti tiujn faktojn, car la ávido, la guemo, la mal-
laboremo estas pli fortaj fronte al la sajna komforto de konsumis-
mo, fronte al la guoportunoj de la grandaj urboj; la homoj prefe
res droni en sia propra merdo, ol rezigni pri tiuj bordelecaj guoj... 
kiuj eble ne ekzistas ce la vivofonto, la tero. Ce la tero la vivoguo 
estas ja alia... La homo devas agi, labori, aú morti! 

Por bone senti tiujn homajn problemojn, kaj ne eblas analizi 
ciujn, estas necese distingi la plej gravajn faktorojn, kiuj estas 
intime interligítaj kaj spegulas la homajn karakterizojn jam pre
zenti tajn; ili estas: la absurda migrado, la absurda ekonomio, la 
ekologia dramo kaj ia absurdaj rajtoj; kio kondukas al malevoluo. 
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LA ABSURDA MIGRADO 

La homo nur devige igis kamparano. 

Daniel Halévy 

Estas vero, ke la vivo de kamparano estas la plej akra, la 
plej kruda, kiu ekzistas en nia mondo, ec fronte al la nunaj 
modemaj teknologiaj rimedoj. Tiu akreco tamen ne estas propra 
al la kamparo mem sed al la koncepto, kiun la homoj establis en 
la artefarita vivo, kiun la "evoluo" alportis al ni. Mi volas diri, ke 
la akra vivo de la kamparo tute ne bezonus esti pli akra ol la vivo 
en la "malkamparo", te. (danke al la fleksebleco de Esperanto) 
la urbegoj. Kiam Halévy skribis, ke la homo nur devige igis kam
parano, li evidente pensis pri nia moderna (pli aú malpli 2 000 ja-
roj el nia historio) epoko, car li mem longe pruvis, ke la migrado 
de la homo al la "urboj" estas absurda. 
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Kial tiu migrado de la kamparo al la urboj estas absurda? La 
absurdo estas evidenta pro la simpla fakto, ke nia vivo estas inti
me ligita al la kampoj, al la naturo, nia vivofonto. Kaj mi deman
das: cu ni nin nutras per televidiloj, aútomobiloj, komputiloj, 
koka-kolao kaj ciuj pliaj enskatoligitajoj, aú cu niaj normalaj nu-
trajoj kaj pliaj komfortajoj kiel vestoj, mebloj, ne kreskas, ne 
estas produktitaj ce la tero en la kampoj, en la kamparo? Car, jes, 
ci tie kusas la fundamenta demando. El nia moderna, idiota 
konsumismo, ni povas vivi sen aútomobiloj (kvankam mi persone 
sategas ilin!), sen plastajoj, sen elektronikajoj, sen servoj de 
bankoj, de publikaj rilatoj, distraj kaj pliaj terciaraj sektoroj, sed 
ni ne povas vivi sen nutrajoj, kiuj vole nevole kreskas ce la tero 
en la kamparo. Pro tiu simpla fakto, la formigrado el la kamparo 
estis kaj estas absurda, car ne kongrua kun la esenco dc nia vivo. 

Por doni plian simplan ilustrou de tiu absurdo, ni nur bezo
nas rigardi la difinon de la vorto urbo en nia kara PIV: 1) Vasta 
aro da domoj arangitaj laú stratoj, iatoje limita per cirkaúmurego 
kaj entenanta komercejojn, fabrikojn kaj administraciojn por ia 
servoj de siaj logantoj kaj de la cirkaúa regiono. 2) Granda 
homamasigo, kiu, pro sia denseco kaj la vivmaniero de gia kun-
p remi ta logantaro, perdis sian vilagan karakteron kaj la senperan 
kontakton kun la kamparo. Kontraste en PIV aperas la difino de 
vilago: malvasia aro da domoj, kortoj, ks, kies logantoj vivas pre-
cipe el la terkultivado. Car, jes, en nia absurda mondo, la homoj 
sukcesas vivi el aliaj aieroj ol la terkultivado... t.e. el spekuladoj. 
Per aliaj vortoj, tiuj, kiuj ne terkultivas, vivas el la terkultivado 
de aliaj, car ja ili mangas panon, fazeolojn, rizon, viandon, lego-
mojn, kiuj nur povas fonti el terkultivado. Pli simplaj faktoj ne 
povas ekzisti... kaj estas unu el la kaúzoj de nia nuna homara 
malharmonio kun seniinaj konfliktoj kaj homekspluatadoj. 

Kvankam ni revidos tiujn punktojn en la capitro pri la ab
surda ekonomio, estas necese mencii, ke fakte malpli ol 10% el la 
homoj agadas por produkti la homajn nutrajojn, 20% pliaj agadas 
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en la industrio) por helpi al la terkulturado produktante masinojn 
kaj akcesorajn ekipajojn kaj por produkti la ceterajn konsumis-
majojn, kaj pli ol 70% el la agantaj iaborpovaj homoj lukras en la 
tiel nomataj servoj, la terciara sektoro. Sekve, laúdiiine, estas la-
cile komprenebla la fakto, ke 90% el la homoj "devas amasigi" 
en la tiel nomataj urboj. 

Estas mia devo konfesi, kiel homo, kiu klopodas resti homo, 
ke mi ne sukcesas kompreni, kiel la homoj povas akcepti vivon en 
tia amasigo, ekzemple 8 homoj/m2 (ok homoj en ciu kvadrata 
metro) en kvartalo Kopakabano, en urbo Rio de Janejro (Brazi-
lio). Mia menso ne havas kapablon akcepti la homan vivon en tu-
roj de la modernaj urbegoj, car tia koncentrigo estas efektive 
kontraúa al la homa esenco, kontraúa al la natura agado de la ho
moj!... 20 milionoj da homoj en urbego San-Paúlo en la jaro 
2 000. Mi citas gin, car mi parte vivas en gi... ne en turo, sed mi 
same suferas pro la ekzisto de la turoj en la proksimeco. 
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Kaj ni pensu nur pri la strukturo de ci tiu vivorganizo por 
cirkulado, iransporto, venigo de varoj, mangajoj, instalo de ener-
gio, akvo, kloakoj: kiaj absurdaj kostoj! 

Car mi jam parolis pri la nutrajoj, kaj restante en la statisti-
koj, mi devas mencii, ke en San-Paúlo, konsiderante, ke pli ol la 
duono de la logantoj estas subnutritaj, ankoraú restas pli ol 7 200 
tunoj da merdo, kiuj ciutage ne nur malfacile polue elfluas, sed 
kiun oni devas flari. Por la demografia eksplodo, la ciutaga kun-
laboro estas minimume 30 000 litroj da spermo, kiuj alfluas cu la 
kloakojn, cu la nekalkuleblajn pretajn ovolojn, en generado de 
mizero, de demografia eksplodo. 

La vivo en urbegoj izolas tiom la homojn de sia vivofonto, 
ke tiu homo perdis guste la nociojn pri vivotonto. Mi eitos ek-
zemplon, kiu vere sokis min, por montri la dangeron de tia frem
digo. Mia propra filo, kiu naskigis en urbego, estis 4-jaraga kiam 
li unuafoje kontaktis la kamparon... kaj observante la melkadon 
de bovino, li mire spontane diris: "Strange, ci tie la lakto venas 
de la bovino, en mia domo gi venas de la botelo"... kaj nuntempe 
gi venas el nauziga pias ta tripo! La absurda migrado vere fremdi-
gas la homon rilate al sia esenco, kaj kondukas al psikaj malekvi-
libroj, al neúrozoj kaj traúmatoj. 

Por iom fugi de tiuj neúrozoj, kaj kvankam ili ne volas rc-
turni al la kamparo por tie strece agadi kaj daúre vivi, la homoj 
kutimas libertempi for de la urbegoj. Ili provas aceti duan logejon 
por la ripozo de la semajnfmoj en la kamparo; tio estas do indico, 
ke la komparo estas pli kongrua al la homo ol la urbegoj. 

La absurda migrado tamen mentas analizon en la homa arte-
fariteco. La homoj grupigis en urboj kun cirkaúmuregoj por sin 
defendi kontrau la "malamikoj"... malamikoj, kiuj estis nenio alia 
ol homoj, kiuj deziris rabsteli, car en ciuj tempoj kaj epokoj estis 
malpli pene kaj lacige steli ol mem produkti. Tio estas la resumo 
de 1' hornara historio. 

Poste, en la homa evoluo kun teknologio, la socioj bezonis 
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laborforton por la industrioj, kiuj ja instaligis en urboj por pli 
oportuna funkeiado; tio okazis en la epokoj de la tiel no mata "in
dustria revolucio", meze de la lasta jarcento. De tiam la procezo 
akeeligis guste pro la industria evoluo, kiu venigis nian modernan 
vivon kun elektra energio, aútomobiloj, aviadiloj, radio kaj tele-
vidaparatoj, ktp gis nia nuna kon sumis mo kaj forjetado. En tia 
agado, en la urboj, la homoj en grupigo, sindikatoj k.s. sukcesis 
akiri "rajtojn" kaj ciuspecajn avantagojn kun multe malpli da 
laborsargo kaj pli bonaj salajroj ol ce la kampoj. La vivo en la 
urboj íarigis pli Ioga ol la vivo en la kamparo, des pli, ke en la 
urboj oni inventis, kreis, disponis la plej variajn distrilojn por la 
pli kaj pli abundaj liberaj horoj, sen paroli pri la eblecoj de kultu-
ra ricigo, aú male de detrua dibocado. Cio tio igis la grava logilo 
de la kamparo al la urboj, dum la urbanoj maldigne, malrespekte 
taksis la "terumitajn pugulojn", kiel oni eknomis la terkulturis-
tojn, la kamparanojn. 
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I.n la Iria Mondo, la absurda migrado íarigis ankoraú pli 
katastrofa, car la industrioj tute ne havas la kapablon kaj eblecon 
sorbi tiun analfabetan acefalan popolamason, frukto de la demo
grafia eksplodo. Tiel tiuj hordoj da animalaj homoj, kiuj perdis 
sian naturan kapablon por vivo-elturno, amasigas en la kabanacoj, 
en la lamaj tria-mondaj faveloj, kaj sub la instigo de hipokritaj 
defendantoj de homaj rajtoj klopodas depostuli... de la kolektivo, 
de la stato rajtojn, te. viveblecojn, mangajojn, zorgojn pri sano, 
akvon, lumon, ktp. Evidente, krom en kelkaj demagogiaj favoroj, 
tiaj zorgoj estas neeblaj... Restas la profunda mizero kaj la kon-
fliktoj kun rabstelado, murdoj, ostagoj, drogado... finfine, ruinigo 
de la homa sociordo. 

Kaj jen, tiu migrado ne ciam estas spontana, kiel tio okazis 
kun mi mem tuj post la dua mondmilito. En mia familio, kiu vivis 
per terkultivado, bovbredado, sur bieneto de 15 hektaroj, naskigis 
tri íiloj... Du estis troaj, car oni ne plu povis, lau stataj reguloj, 
dividi la bieneton en tri pecoj de 5 hektaroj. Cetere la industrio 
ankoraú bezonis laborfortojn, kaj car mi estis relative studema kaj 
kapabla, car miaj gepatroj estis sufice malricaj, la franca stato sen 
problemoj donis stipendion por miaj teknikaj studoj ceie al la... 
industrio. Tiel ankaú mi, senkonscie, vole nevole partoprenis la 
absurdan migradon... kaj duonjarcenton poste mi konscias, ke 
post la absurda migrado, la nepre necesa returno al la tero ja ne 
estas facila. 
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LA ABSURDA EKONOMIO 

Plantante, la tero donas... 
Ne plantante, la kolektivo donas! 

(el Brazilaj Popoldiroj) 

Laú la difino, ekonomio estas sistema kaj sparema ordo en 
mastrumado aú administrado de domo, bieno, institucio, regno. Gi 
ankaú estas la situado el la vidpunkto de riceco kaj matéria pros
perado. En pli larga kaj scienca kompreno, la ekonomio, aú eko-
nomiko, estas la teorio kaj scienco pri la mekanismoj reguligantaj 
la produktadon kaj distribuadon de la ricajoj. 

Necese ankaú estas kompreni, ke tiuj ricajoj estas aferoj, 
havajoj, produktoj, varoj, kiuj kapablas kontentigi la homajn 
bezonojn. Tiuj homaj bezonoj ankaú estas sufice variaj, sed oni 
povas distingi la fundamentajn, kiuj resumigas en la neceso sin 
nutri kaj sin protekti. Almenaú tiuj necesoj estas la fundamentaj 
bezonoj, por ne diri ekskluzivaj, ce la plejparto de la vivspecioj. 
Ce la homoj la afero rapide tangas pli komplika pro, kiel jam 
montrite, la homaj karakteroj kaj virtoj. La ci supra citajo de tiu 
capino tuj komprenigas la absurdon de nia ekonomio en nia sócio 
kaj estas aparte klara, car ja la tero kapablas doni la vivnece-
sajojn, se oni zorgas pri tiu tero donopreta... sed pro la homaj 
malvirtoj ne plu la individuo tion farás, sed la "kolektivo" (en la 
mito) tion "devas" fari en la absurdo de la ekonomia evoluo. 
Evidente temas pri popoldiro el Brazilio, sed gi estas konstateble 
aplikebla en la tuta mondo ec kiam oni tion ne kuragas konfesi. 
De la plantado ce la tero al la kontentigo de la bezonoj, ja, por la 
homo kiu "ekonomie" agas, estas longega absurda vojo ankaú en 
la entreprenado. Estas tiu absurda vojo, kiun ni klopodos sekvi. 
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Ekonomio: fundamenta kampo de agado por la homo 

Car estas pere de ekonomia agado, ke la homo kapablas 
kontentigi siajn vivbezonajojn, oni facile komprenas, ke la eko
nomio estas la plej grava faktoro en la homa agado kaj pensado. 
Estas pro la ekonomio, ke la homoj provokas interhomajn kon-
iliktojn, batalojn el la plej diversaj kategorioj. Estas pro la eko
nomio, ke ekzistas homoj ricaj kaj malricaj, homoj ekspluatantaj 
kaj homoj ekspluatataj, kvankam la homaj bezonoj en ciuj lokoj 
de nia terglobo estas la samaj sendepende de médio, kulturo, raso, 
k.s. La maniero laú kiu oni kontentigas tiujn bezonojn ja povas 
iom varii en la formo, sed la tina rezulto estas la sarna. La agoj 
same kiel la varoj, ciam, cie, estas similaj, ekvivalentaj por la nu-
trado kaj por la protektado, cu de troa malvarmo, cu de ekscesa 
varmo. 

Kiel ni scias, la materialoj, la varoj, la produktoj, kiuj kapa
blas kontentigi tiujn bezonojn, fontas ce la tero, en la kamparo, 
en la naturo, la vera vivofonto. El tiu konstato, ni nur povas de-
dukti, ke la aútentika tereno de agado por la homo estas la tero. 
Tio estas la esenca, tundamenta principo ankaú en ekonomio. 

Kiel plenumi la ekonomian agadon 

Temas pri plia vere simpla principo plene evidenta. La 
homo devas produkti la necesajn varojn pere de rikoltado aú kul-
tivado en taúga, pretigita grundo ce la tero. Tamen ci tie komen-
cigas alia homa dramo, car por ke tia plenumado efektivigu la 
homo devas "labori", te. uzi siajn korpajn kaj spiritajn fortojn 
por pli bone produkti ajon, plenumi taskon, atingi efikon... Finfi-
ne, temas pri la kondamno de la homo al tiu "tripalium" (laboro, 
cu ne?), la granda turmento de la homo ankaú en ekonomio. Kaj 
atentu bone ke en nia moderna mondo de klasbatalantaj homoj, ju 
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malpli la homo "laboras", des pli gi sin sentas turmentita. Kaj tio 
estas plia formo de la absurdo, car guste laú la samaj homaj vir
toj, la homo ne volonte volas uzi siajn korpajn kaj spiritajn for
tojn. Kaj neniu traktato pri ekonomio, tilozolio, sociologio, k.s. 
kuragas aludi pri tio, aú oni bezonas por tion klarigi centojn da 
pagoj el hipokrita vortjonglado preter la homa pigro, ávido, spe-
kulemo, k.m.a. Estas necese tion din tuj kaj rekte por kompreni la 
ckonomiajn problemojn guste sen vortjonglado, sed en realaj 
faktoj. 

Resume, por plenumi la ekonomian agadon, necesas, ke ciuj 
kaj ciu homo produktu la vivbezonajojn, do labora ce la vivo
fonto, la tero. Evidente, la produktado, la laboro de ciu kaj ciuj 
ne bezonas esti samaj kaj egalaj, sed nepre similaj kaj ekvivalen
taj... Tio signifas, ke la pigreco, la avideco, la spekulado de ciu 
kaj ciuj devas esti sub la kontrolo de ciu kaj ciuj, ne nur laú indi
vidua kompreno, sed ankaú en la kolektiva manifestigo. La libera 
iniciatado de ciu kaj ciuj kapablas efektive plenumi la ekonomian 
agadon de ciu kaj ciuj gis la sócia plej ampleksa kadro; sed ja cio 
tio estas gis nun utopio, fantaziajo, car la homoj ne scias, ne 
volas taksi la ekvivalentecon de la homaj valoroj ankaú en eko
nomia agado. 

La taksado de valoroj 

Unu el la unuaj obstakloj en la ekonomio estas prezenti, 
taksi la valoron de la produktoj, varoj aú tute simple servoj el la 
laboro, por eventuala intersango. Ni tuj konfesu, ke la homoj, an
kaú la plej laboremaj kaj memstaraj, ne povas pretendi al plena 
memsuficeco, tio estus vere absurda sinteno; do, la intersango 
estas racia, praktika, inteligenta, nepre necesa agado inter la 
ekonomiaj agantoj. En la praktiko, en ekonomio, la intersangado 
estas pli grava ol la simpla produktado guste pro la taksado de la 
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valoroj, kie ne plu eniras nur la laboro mem, sed ankaú la subjek-
liveco de la laboro sub formo de spekulado. La problemo farigis 
ankoraú pli komplika pro la fakto, ke la homoj specife pli speku-
lemaj ol laboremaj enkondukis la rarecon anstataú la abundon por 
la establado de la valoroj, kaj plejofte sen konsidero al la kvalito 
de la varoj kaj sen konsidero al la natura lego de la merkato. La 
propra merkato estas facile sangebla per reklamado, ekzemple en 
konsumismo. Entute la nocio pri valoro perdis sian rektan rilata-
don al la kontentigo de homaj bezonoj, car la propraj bezonoj 
estas ofte induktitaj de la aferistoj. 

Preter tiu komplekseco, la ekonomikistoj, aparte en la 
marksistaj kurentoj, kutimas prezenti la valoron de havajoj, varoj, 
laú la kvanto da laboro, kiun gi entenas. Tiu rezono estas plene 
logika, kaj justa, sed la malfacila afero estas deterimni tiun 
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kvanton de laboro en nia sócio regata de la spekulado de la ko
lektivaj instancoj, kiel la stato, kiu stelas la duonon de la valoro, 
de la komercistoj kaj financistoj. Malfacile estas taksi la valoron 
en kompono de prezo de varo aú produkto. Oni ec facile obser
vas, ke la laboro mem atingas malpli ol 10% el la valoro, dum la 
impostoj de la monstra stato povas preterpasi la 50%. Mi konfe-
sas, ke la ilustrajo de tiu konsisto de valoroj respondas al la reala 
kompono de valoroj en miaj entreprenoj. 

Jam de longe la valoroj estas kondicitaj ne plu de la simpla 
intersangado, sed de la intcrsangilo mem, kiu estas la mono. La 
mono igis per si mem negocebla varo, kiu determinas blinde la 
valoron de la propraj varoj, ekzemple en borsaj spekuladoj, kiuj 
reguligas la rarecon... evidente evitante la abundon de koncernaj 
varoj. En la valoroj la spekulado anstataúis la laboron, pro kaj 
por la nocioj de valoroj. 

La mono: cu intersangilo, cu spekulilo 

Ne estas dubo, ke la homa inventajo, la mono, estis genia 
pro la fleksebleco, kiun gi e hl igis en la intersangado de varoj, 
produktoj, servoj, ktp. Kiu posedas 1 tunon troan da terpomoj, tiu 
povas períekte emisii bilon, monbileton kaj intersangi tiun "mo-
non" da terpomoj kontraú, ekzemple, 100 1 itroj da lakto ce la 
najbaro, car guste la najbaro posedas 100 litrojn da lakto (en mo
no da lakto aú ne), kiun li ne bezonas, ktp. Tio temas pri facila 
sistemo de intersango, de ciuj komprenebla, kiu ec povas okazi 
sen perado, sed rekte inter la produktantoj. 

Bedaúrinde aperis la perantoj, kiuj en ekonomio estis unue 
la komercistoj, la sistemaj, prole siaj spekulantoj, kies arto estas 
"aceti" varojn, produktojn per la minimuma "prezo" (kvanto da 
mono laúeble malpli grava ol la valoro...) por "vendi" per la 
maksimuma prezo, maksimuma kvanto da mono, laúeble super la 
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valoro. Kiel oni kapablas vidi, aperas la ludo de la merkato, kie la 
ávida, spekulema (laú ciuj eblaj komprenoj) homo majstras. 

Tio, kio gravas finrine, ne plu estas la posedo de varoj, de 
produktoj, sed la akiro de tiu diabla mono. Posedante la monon la 
homo povas manipuli la merkaton kaj laste la kompatindajn 
produktantojn de varoj, kiuj ja "laboras" dum la monposedantoj 
"spekulas". 

En nia nuna sociordo, la mono farigis tenira intersangilo pro 
la fakto, ke giaj valoroj ne plu respondas al la valoroj de la varoj, 
ricajoj, k.s. La mono estas nuntempe preskaú ekskluzive spekuli-
lo, ekspluatilo, car gi mem estas utiligata kiel intersangebla varo 
en la tiel nomataj financaj agadoj, kiuj ja nenion uti Ian produktas 
krom sociaj malekvilibroj kaj konfliktoj. 

La mono, kiel instrumento de spekulado, kiu farigis mo no
no 1 ajo de la monstraj statoj, akiris ankoraú pli teruran rolon de 
ekspluatado, de nepotismo, de koruptado guste en la stataj aga
doj, kie regas la parazitismoj. La brazila popoldiro: "... Ne plan-
tante, la kolektivo donas!" tontas en tiu stata parazitismo... car la 
stato "donas" falsan monon, t.c. emisias monon sen la ekviva-
lenta produktado. La stato ankaú troige altigas la valoron de varoj 
pro la impostoj (vidu la grafikajon je pago 36). 

La mono kiel spekulilo, post la uzo kiel fundamenta in
tersangilo de varoj, akiris alian gravan rolon en la homa eko-
nomia sistemo, kiun oni iom rapide kaj senatente nomas: kapita-
lismo. 

Laborkapitalismo - Monkapitalismo 

Car la vorto kapitalismo farigis aparte grava en nia sócio, 
estas necese, ke oni bone komprenu la signifojn, kiujn gi povas 
enteni. 

PIV unue dirás, ke kapitalo estas la tuto de la monsumoj, 
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provizajoj, iloj, kiujn unu persono aú societo uzadas por negoca-
do aú produktado. Due, gi dirás, ke estas sumo de posedata mono 
rigardata kiel cefajo, kontraste kun la interezoj, kiujn gi povas 
produkti. Interesa estas la tria difino de PIV: valoraro (produkti-
loj, labori orto kaj mono), kiun proprietulo ne uzas por sia persona 
laboro kaj kiu kreas plusvaloron, dank' al la fakto, ke gi estas 
monopolo de la ekspluatanta klaso. 

Evidente tiuj difinoj ebligus, ke oni senfine elvolvu la 
ideojn. Tion jam laris ciuj klasikaj ekonomikistoj. Tamen ci tie 
oni povas distingi du formojn de kapitalismo, kaj guste estas tiuj 
du formoj, kiujn la homoj ne scias aú ne volas apartigi, ankaú ne 
la ekonomikistoj. Unue estas la kapitalo, sub formo de laboriloj, 
masinoj, ekipajoj kaj provizajoj el kru d mate ri alo aú el akcesoraj 
materialoj. Tiu kapitalo estas nepre necesa por la funkciado de 
produktosistemo. Temas pri la laborkapitalo. 

Due estas la kapitalo laú la alia kompreno, t.e. sub spekula 
formo, sub mona konsisto, kie oni konsideras la kapitalon kiel 
ekskluzivan kreanton de plusvaloro, dc interezoj kaj pliaj rentoj. 
Temas pri la monkapitalismo. 

Mi kredas, ke estas absolute necese distingi kaj disigi la du 
formojn de kapitalismo, car esence ili havas nenion vidi unu kun 
la alia, kaj la du kunfandigas en la homa agado nur pro la ciamaj 
homaj virtoj kiel la avideco, mallaboremo kaj spekulemo. 

En nia moderna vivo estas facile kompreni, ke produkto-
aparato, cu en industri-, cu en agroproduktado, reprezentas, kun 
la respektivaj masinoj, iloj kaj provizajoj, kapitalon. Tio estas la 
laborkapitalo, kiun ciu kaj ciuj homoj, kiuj intenças labore pro
dukti (kaj ne estas alia maniero produkti ol per la laboro!) devas 
nepre posedi, proprieti. Por eviti ekspluatadon de la laboro, ne 
ekzistas alia maniero ol tiu, kie la homoj proprietas sian labor-
kapitalon. Por la individuo, la proprietado de la laborkapitalo 
(esence la terpeco por plantado, kultivado de vivbezonajoj) estas 
la ekskluziva maniero resti en memstareco, memsuficeco, kaj 
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konsekvence en plena libero kaj sendependeco. La kolektiva prc-
prietado, kiel en la konstraivaj teorioj de ekzemple "socialismoj" 
kaj "komunismoj", pro la konataj homaj virtoj, pro la mito, kiu 
estas la kolektiveco, nur kondukis al sklaveco, servuteco, nepo-
tismoj, parazitismoj, homekspluatado, k.s. Cetere, kiel ni vidos, 
pro la stato, la monkapitalismo estas formo de kolektiva propri-
etado, kiu kondukas al homekspluatado preter la absoluta mal-
efiko. 

Ni devas rememori, ke en sia nuna formo, kapitalismo 
komcncigis kiel laborkapitalismo. Gi estis provokita de la tiel 
nomata industria revolucio, kun masinismo. Ja la gistiamaj meti-
istoj devis plibonigi la produktivecon, tial du aú pluraj metiistoj 
kunigis siajn rimedojn, fortojn, sparajojn por konstrui aú aceti la 
masinojn kaj tiel plibonigi la produktivecon, produkti pli da varoj 
je malplia kosto. Ni observu, ke je tiu stadio, la eksmetiistoj igis 
propríetuloj de sia laborkapitalo. 

Ni ankaú devas konscii, ke la metiistoj, kun aú sen masinoj, 
devis intersangi, vendi siajn varojn, produktojn kun profito, kun 
plusvaloro. La plusvaloro, ke tio placu aú ne al la etemaj klas-
batalantpj, socialistaj kaj komunismaj, estas en niaj aktualaj sis-
temoj, nepre necesa por la progreso de la produktado, por la in
vés tado, por la plibonigado de la laborkapitalo. Por plibonigi, 
modernigi la laborkapitalon, kiun ciu el ni devus proprieti, estas 
nur du manieroj: produkti pli aú pli efike, aú elspezi malpli, spari. 
Ciamaniere la fina rezulto de la produktado, en la nuna stadio de 
nia evoluo, devas alporti profiton, plusvaloron, t.e. la vendoprezo 
devas esti pli grava ol ia kostoprezo. Mi insistas pri la fakto, ke 
tio devas okazi ankaú en laborkapitalismo , t.e. en la sistemo, kie 
la propraj laborantoj posedas sian propran kapitalon. Kio estas 
cetere la nura formo de kapitalismo, kiu ne permesas hom-
ekspluatadon. 

Por bone kompreni la evoluon de kapitalismo, ni nur bezo
nas analizi la komponon de valoro, la evoluon de prezo de varo, 
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produkto laú diversaj stadioj de la homa historio, en la grafikajo 
ci antaúa. 

Ni povas imagi la evoluon de konsisto de valoro, aú la 
evoluon de la prezoj de varoj, produkto (kio estas la sarna afero) 
de nulo al infinito kvazaú en funelo. Je la komenco de la homa 
historio Punkto 1), la homoj tute simple rikoltis, cerpis siajn viv
bezonajojn el la naturo. Tiam la homoj ne sciis, ne bezonis atribui 
valoron al la aferoj, te mis pri memstara spontana uzado de la 
rikoltitajoj. Je la fazo 2, ekzemple en la stonepoko, la homoj kon-
sideris sian laboron kune kun la krudmaterialo. Eble la krudmate-
rialo estis pli grava, ekzemple la posedo de íajro estis tre valora, 
laúsajne la homoj jam interbatalis pro gi. La stadio 3 montras la 
valoron en memstara uzo de laboro + krudmaterialo + laboriloj. 
Estas formo de produktado de metioj, kie la metiistoj estis konsi-
derataj kiel artistoj... kaj verdire la produktoj jam estis mtersan-
gitaj de sendependaj komercistoj, aú akaparitaj de la senjoroj, 
nobeloj, k.s., en sklava, servuta sistemo. 

En la 4a stadio, oni komprenas la komponon de valoro en 
libera kolektiva formo, sed kun koncepto de supera institucio, 
kun protekto de la senjoroj aú de la stato. Pro tio en la valoro es
tas la laborkosto + krudmaterialo + laborkapitalo + fonduso de 
kolektivaj servoj, protektado, k.s. (teorie). En la praktiko, tiu 
fonduso igis tuj imposto, kaj ne devige la laborkapitalo apartenas 
al tiuj, kiuj uzas gin. En la laborkapitalo dissolvigas la plusvaloro 
de monkapitalismo, dum la laborkosto respondas al salajro. 

La aútenta monkapitalisma skemo tamen estas en la kompo
no 5. Post kiam la metiistoj de laborkapitalismo konsciis, ke iu 
ajn iom trejnita homo povas funkciigi la masinojn, i l i , kiel ciuj el 
ni spekulemaj, "dungis" aliajn laboristojn, kiuj "vendis" sian 
laboron kontraú monkompenso, kiun oni nomis salajro. La labor-
lorto de la homoj farigis negocebla varo same kiel la ceteraj mate-
rialoj. Tiam la profito, la plusvaloro ne plu estis je la rekta dispo-
no de la laboristoj, kiuj ne plu proprietis la laborkapitalon. 
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En monkapitalismo la lertaj entreprenistoj (lertaj por mani-
puli la monon kiel kapitalon, ne lertaj kiel produktantoj) do ne 
plu ludas rekte kun la laborkapitalo, sed kun la monkapitalo pere 
de financaj ludoj en borsoj. Tiu ludo en borsoj okazas kun la va
roj, sed ankaú kun la akeioj, obligacioj, kiuj esence konsistigas la 
monkapitalon (ne devige laborkapitalon) de la koncerna entrepre-
no. En tiu stadio la laboristoj (salajruloj) igis simpla varo (kosto 
de labori orto) en la kompono de valoro. Tiel instaligis la moderna 
homekspluatado per la salajro fare de monkapitalismo, dum la só
cio pretendas krei apartajn klasojn kun la konsekvencaj konfliktoj 
inter la laboro kaj la monkapitalo. Temas pri la klasbataloj. 

En la ekzemplo 6 montrigas la svelado de tiu valoro en nia 
moderna sociordo, kie la stato, la konsumismo, kaj la akra mon
kapitalismo regas. La valoro de la laboro pli kaj pli malgravigas 
dum la financaj kostoj de monspekulado altigas kune kun la ko-
mercaj kostoj, kie la re kl amado induktas la konsumadon. La plej 
granda porcio, evidente, apartenas al la monstro, la stato (pli ol la 
duono), kaj sajnas, ke ci tiuj proporcioj estas proksimume la sa
maj en la tuta mondo. Nuntempe la prezo, la valoro de varo ne 
plu estas determinita de la laboro mem (malpli ol 10%), sed de la 
impostoj (pli ol 50%), kiuj vivigas la plej absurdan institucion, 
kiun la homo kreis: la stato; de financaj kostoj, la interezoj (la 
kompenso al monkapitalismo); kaj de komercaj kostoj el konsu
mismo (pli ol 25%). Notinda estas la porcio de la socialaj kostoj, 
kiuj atingas la valoron de la laboro mem. Tiuj socialaj kostoj teo
rie estas por la zorgoj al la emeritoj kaj celas la rimedojn por sa
no, sed en la praktiko la sekurajoj ne funkeias kaj ia porcio estas 
vorita de la stato (almenaú en la Iria Mondo). La krudmaterialaj 
kostoj en si mem, jam entenas pliajn impostojn, ktp. Finfine, ni 
estas fronte al vera absurdo. Absurdoj, kiuj ne cesas ci tie. 
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La absurda graveco de la stato 

La stato estas homa institucio multe pli etika kaj jura ol 
ekonomia, tamen ni montris, ke la stato deprenas pli ol la duonon 
de la valoro de ciu varo, rícajo, produkto, tial estas necese plipro-
fundigi ties absurdan gravecon en la ekonomia kampo. 

La interveno de la stato kiel homa institucio rekte spegulas 
la homajn karakterizojn kaj virtojn jam analizitajn cu je individua 
nivelo, cu je kolektiva stero. Je la nuna stato de sócia evoluo, la 
homoj mistike "kredas", ke la stato estas neíohgebla, nepre nece-
sa institucio por ordigi, kunordigi la homajn agojn en ciuj kampoj 
kaj aparte en ekonomio... Sen la stato ni vivus en "anarkio" 
(komprenita en la dua senco de malordo). En ekonomio, lau tiuj 
samaj homoj, la "lasi-fari", Le. la komplete libera agado kaj 
iniciatado nur povas alporti la Raoson kaj la sklavecon de la 
"fortuloj" super la "malfortuloj". Rigore, oni povus akcepti la ci 
supran argumentadon, tamen elmontrigis interesa inversigo de la 
valoroj. En la praktiko, la stato ne plu estas kolektiva institucio je 
la servo de la individuoj, estas la individuo), kiuj estas la sklavoj 
de la institucio. En la homa historio, neniu senjoro aú rego, neniu 
regaparato sukcesis depreni, steli, imposti pli ol 50% el la pro
duktoj de la homoj, kiel tion farás nuntempe la stato. Ni do vivas 
en servuta ekspluatado tare de institucio, kiun la homoj mem 
kreis. Estas absurdo. 

Kaj laú ekonomia konsidero, kion oni ricevas, returne, de la 
stato? Estas facile konstati, ke ni ricevas nenion krom en kelkaj 
esceptoj kiel edukado kaj instruado en evoluintaj landoj. Edukado 
kaj instruado, kiuj cetere nur celas kondicigi nin al la sistemo. 
Tamen, tuj pensos la legantoj, kiuj kredas je la stato kaj lukras je 
gi, kaj kio pri investado je kampoj de energio, de transporto, de 
bazaj necesajoj kiel akvo, sano kaj kolektivaj substnikturoj? Estas 
facile konstati, ke ciuj tiel nomataj publikaj servoj iniciatitaj, fuse 
kontrolitaj kaj administritaj de la statoj estas rigore pagitaj de ni 
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kiel individuaj konsumantoj kaj tute ne senpagaj, sekve iu ajn alia 
entrepreno povus liveri tiujn servojn, cetere kun pli da efiko kaj 
malpli da kosto. Evidente postrestas la argumento pri garantio de 
liverado kaj pri la sekureco de 1' pátrio! Tre utila, la Pátrio, cu 
ne? 

En lasta analizo, el kiu ajn sócia koncepto, la iro de pli ol 
50% de ciu ricajo, de ciu valoro, al la stato estas tute simple 
absurda, racie neakceptebla. Neakceptebla estas la fakto, ke pli ol 
30% (unu triono) de la laborpovaj homoj "laboras" kiel stato ti-
cistoj... Tio ja okazas en Brazilio, sed mi scias, ke en ciuj statoj 
de la mondo la ciferoj estas proksimume la samaj. Absurda estas 
la fakto, ke la stato, en Brazilio, sukcesis establi (gis 1991) 53 
tributojn kaj impostojn, kio evidente okazigas duoblan, trioblan, 
ec kvaroblan tributadon. 

La Malkreskanta prodo de agrikulturo 
en la Malnela Nacia Produkto (Brazilio) en % 
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Same absurda, en la sistemo, estas la fiskkontrolado de tiuj 
tríbutoj... kio kondukas al neimagebla koruptado, kun neevitebla 
fraudado. La postenoj de fiskkontrolistoj, politikuloj de registaroj 
kaj ciuj pliaj statoficistoj estas vere logaj... ankaú fronte al la 
objektivoj (vidu la ilustrajon je pago 24). 

En la Mal neta Nacia Produkto, la stata statistiko IBGE mal-
kovris la malkreskadon de la agrikulturo je 12%, dum la industrio 
alportas 34% kaj la servoj 54% (vidu la ilustrajon). 

Tiuj ciferoj de la MNP ne respondas al la efektiva partopre-
no de laborpovaj homoj en la respektivaj fakoj. Kiel ni jam diris 
en la capitro pri la absurda migrado, malpli ol 10% el la homoj 
agadas en agrikulturo (en Usono nur 3%), 20% restas en la in-
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dustrioj, kaj tiu proporcio rapide malgravigas pro la anstataúo de 
la homa laboriorto per modemaj masinoj, robotoj, komputiloj, 
ktp... kaj 70% lukras en la tiel nomata terciara sektoro de servoj, 
kiu sia vice rapide krcskadas same kiel la paraziteco aú senlabore-
co de la homoj en nia moderna sócio. 

Ci tiuj ciferoj estas cetere koheraj rilate al la konsisto de 
prezoj... kaj la stato sin prezentas kiel distribuanto de la ricajoj, 

Evoluo do la horoj do laboro por pagl la mnngalojn 
do lauorlslo ilcevanta la mlniniuman logan salajron 

de la naciaj produktaroj, por la sócia justo, dirás la registaroj. En 
la realo, la situado estas tute alia kaj la laboristoj, la oticistoj 
devas labori pli, te. guste ceesti pli longe en siaj respektivaj 
dungejoj, por pagi la samajn varojn. Vidu la ilustrajon pri kosto 
de la mangajoj. 

En la sistemoj de la statoj, de monkapitalismo, la spekulado 
estas pli grava ol la simpla varo, kiu estas la salajro, la interezoj 
de spekulado, same kiel la tributoj sveligas, sed la acetpovo de la 
salajroj, logike, tute ne. 

Ligita al tiuj absurdajoj estas plia absurdo, kiu estas la 
"senlaboreco", en la tuta mondo, jam de 8 al 14% el la laborpo-
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vaj homoj estas senlaboruloj (aú efektive ne volas labori!). Oni 
devas diri, ke temas pri sócia problemo, kiun la stato devas solvi, 
kreante "laboron". Temas pri plia absurdajo. 

Fakte, laú la lingvoj, oni ne kreas "laboron", sed pli guste 
"dungeblecojn", kio estas tute alia afero. Krei dungeblecojn, tion 
oni povas fari sen konsidero al la laboro, car nuntempe la rilato 
inter la laboro kaj la dungo preskaú ne plu ekzistas... pro la fakto, 
ke la dungo estas parazita ceesto, tute ne produktiva en la signifo 
de kreado de produktoj, varoj, ricajoj. Vidu la konfuzan kontras-
ton de nia sociordo: dum la teknikaj evoluoj permesis la redukton 
de la laboro por la produktado, oni devas krei dungeblecojn por 
ke la homoj ne restu sen salajroj, te. sen viveblecoj. 

Se en nia sócio la produktado de ciuj vivnecesajoj por ciuj 
homoj okazas per malpli da laboro, montrigas, ke ne ciuj bezonas 
efektive labori, te. produkti. Sed jen la problemo, kiun neniu 
stato kapablas solvi: kiuj homoj volas produkti por ke la aliaj 
guste parazite guu? Kiu volas subteni la popoldiron: "Ne plan-
tante la kolektivo donas!"? 

Estas evidenta la fakto, ke neniu eventuale labore ma homo 
volas subteni mallaboreman, parazitan alian homon. Pro tio nia 
nuna sócio kun la ridinda stato estas absurda. Pro tio devas esti 
alia sócia ordo, kie ne plu estos parazitoj, sed ordo, kie ciu mem 
plenumu sian socian parton. Temas pri la memstara, memsufica 
agado de la homoj en sociordo, kie ciu koopere plenumas sian 
minimuman devon por vivelteno. 

La fenómeno Inflacio 

Car ni analizas la statan institucion kiel absurdan instru-
menton en ekonomia interveno, ni ne povas preterlasi la fenome-
non "Inflacio", kiu alportas tiom da damagoj en la ekonomia 
funkciado, aparte en la Tria Mondo. 
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Laú la propra difino, "inflacio" signifas "sveligon". La 
inflacio estas la sveligo de la monkvanto, kiu cirkulas por la 
intersango de la varoj, produktoj. Por la "monistoj", se tiu mono 
restus en rezervo, kiel trezoro, do ne cirkulus, ja gi ne transdonus 
inflacion, kio ne estas la kazo. Se tiu monkvanto, en la antaúesta-
blita, konvencia sistemo, varius ekskluzive laú la kvanto de 
produktoj, de varoj, kaj ec de ricajoj el servoj, tute ne okazus in
flacio, male al la "kredo" de kutimaj konsumantoj, kiuj pensas, 
ke la inflacio aperas pro la simpla plialtigo de prezoj. En la realo, 
la prezoj en ekvilibrigita ekonomio, kiu funkcias laú lego de V 
merkato, de mendo kaj oferto, nur alugas pro la inflacio, te. pro 
la pligravigo de la monkvanto. La kvanto de mono (intersangilo) 
devas respondi al la kvanto de produktoj (vidu la ilustrajon). 

o mono t < 
»• : w ° . 
• O "o • . ( , 

La mono Cevas esti ofcvtvalenta al la produkto. 
Kiam la monkvanto piigravigas (Sveliges) rilate al 

la proOulto aperas la Infiaac. 

mono kun 
•nflacio 

•o 0 : 

Mi devas aldoni, ke evidente en niaj nunaj ekonomisistemoj, 
kie regas la spekulado, la homoj, en trustoj, en monopoloj, klo-
podas rompi la liberan ludon de V lego de mendo kaj oferto en la 
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libera merkato, tiam aperas la malofteco, rareco, malabundo de 
detenninitaj produktoj, varoj, kio okazigas la momentan altigon 
de prezoj, sed tio tute ne estas la vera fenómeno de inflacio, kiel 
tion kredas la homoj. 

Okazas, ke la statoj, ciuj statoj de nia kompatinda mondo, 
rezervis al si la rajton produkti la monon. La emisio de mono es
tas stata mo no polo ne nur por simplaj monbiletoj, sed ankaú por 
emisio de pliaj biloj, kiuj kutimas I inanei la statajn deticitojn. 
Estas guste tio, kio okazas en la nunaj modernaj statoj, kiam la 
teknokrataj ekonomikistoj rezonas laú la skolo de John Maynard 
Keynes, la íama "monisto", kiu tiom da devojigoj venigis en la 
tutmondaj ekonomioj. La monstraj statoj finanças siajn koruptojn 
kaj deticitojn, pagas siajn parazitajn suldojn per presado de falsa 
mono, te. mono sen la respektivaj produktoj, varoj. Ja estas kla-
re, ke la stelado pere de impostoj de pli ol 50% el cio produktita 
por la ávida monstro, kiu estas la stato, tute ne suficis, kaj la pre
sado de mono (la inflacio) por la teknoktratoj farigis tre facila, 
oportuna rimedo... des pli, ke la "popoloj" tute ne kapablas kom
preni tiajn fenomenojn. 

La marksisma ekonomio: socialismo 

Tuj post kiam la monkapitalismo aperis, la homoj konsciis 
pri la ekspluatado al la proletoj, t.e. al la laboristoj, kiuj ne plu 
posedas, proprietas siajn laborilojn, la laborkapitalon. Ja la labo
ristoj devas produkti la plusvaloron, la interezojn, kiuj iras al la 
monposedantoj, investistoj, monkapitalistoj, por en la sistemo 
kompensi la investon, la pruntedonitan monon sub formo de 
akcioj, obligacioj, k.s. Estis do logike, ke la pensuloj meditis pri 
tiu nova formo de homekspluatado, kaj elpènsis sistemojn, kiuj 
povus kontraústari la ekspluatadon. Aperis tiam la "socialismoj" 
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sub ciuj imageblaj formoj. Inter la pensuloj estis Markso, kiu 
donis la marksismon. 

Gene rale la socialismaj teorioj, same kiel marksismo, ins
truas, ke logike por eviú la ekspluatadon, la laboriloj (la laborka
pitalo) devas aparte ni al tiuj, kiuj produktas, do al la laborantaj 
laboristoj (en niaj nuntempaj sistemoj ne devige la laboristoj estas 
laborantaj, sed ciuj estas salajruloj!). Oni unue konsciis, ke la 
produktantoj devas proprieti siajn produktilojn. Kiel ni vidos, ci 
tiu pensmaniero estis sendube la plej prava. 

Tamen, la gravega mito pri kolektiveco rapide modilis la 
pensmanieron, laú kiu la kapitalo (ni komprenu: laborkapitalo) 
devus esti nenies proprajo; pli guste, la kapitalo, la laboriloj, ciuj 
bienoj devus apartem al la kolektivo. Kaj la plej elstara institucio 
kolektiveca estas la stato. 

Tiel okazis praktike sub la iniciato de Lenino en Sovetio... 
kiu ironie celis apliki la diktaturon de V proletaro. Ni konas la re-
zultojn de tiu sistemo sur ciuj terenoj kaj aparte en la ekonomio. 
Kial la plena fiasko, la manko de varoj, el cetere malbonega 
kvalito, kun konsekvencaj vicoj por aceti, kun subacetado, ko-
ruptado, ktp? La klarigo estas tre simpla. La kolektiva iniciato ne 
ekzistas, gi estas mito, guste pro la homaj kvalitoj, virtoj kaj ka-
rakterizoj, kiujn ni jam ripete elstarigis. Mi scias, ke estas, por 
homoj iel idealismemaj, do longe tion konfesi kaj akcepti, sed tiel 
estas. Mi scias, ke socialismo, marksismo estas idealaj (kvankam 
ne homkonformaj), sed la homoj tute ne. Ni do torla.su la belajn 
teoriojn (ankaú mi jam, iam, kredis pri ili) por konstati la prakti-
kajn faktojn, la realajn okazajojn, por eventuale korekti la man-
kojn de niaj absurdaj agadoj ankaú en ekonomio. 

Cetere en la oriento, en Sovetio, kelkaj muroj talis, insta-
ligis la "perestrojkoj", sed oni celas konservi la tutpovan staton, 
la marksismon, car por la "virtaj" homoj, kiujn mi citis, estas 
malpli penige lasi la iniciatadon al la stato ol mem sin streci, estas 
malpli lacige vicigi ol labori, estas pli facile depostuli rajton de la 
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kolektivo ol plenumi sian homan devon de individuo. lio estas la 
absurdo de la kolektivecaj ekonomioj. Tio estas la absurdo ankaú 
en la ekonomioj de la Tria Mondo, kie la homoj preferas malsati 
ol ion produkti. 

En la praktiko, la lastaj okazajoj en la "orienta bloko", kiu 
pretendis instali komunismon, estas multe pli instruodonaj ol oni 
kutime supozas. Ili montras ne nur la fiaskon de socialismo, kiu 
en la realo fakte neniam ekzistis, sed pruvas la neefektivigeblecon 
de "statismo" kiel sócia boníara sistemo... Ne nur falis la muroj 
de marksismo, sed ankaú ruinigis statismo sub ciuj formoj image-
blaj. 

La homoj nuntempe anstataúas la vortojn socialismo kaj 
komunismo per la slogano "sociala justo". Kompreneble neniu el 
la demagogoj scias doni klarajn eksplikojn pri tio. Estas tamen 
facile kompreni, ke en la homa sócio la nura justo konceptebla 
estas tiu, kiu ebligus al ciuj kaj ciu libere, sed respekte, agi por 
sia vivotenado, nenio pli. 

De la sindikatoj al la konzernoj 

Antaú ol reveni al la sindefendo en grupoj, korporacioj, pe
re de sindikatoj, ni devas insisti pri la fakto, ke nur la plena libe-
reco kapablas konduki al la ordo, memordigo, memreguligado de 
ciuj homaj agadoj en la sócio, ankaú kaj precipe en ekonomio. La 
tiom kondamnita (kondamnita de la kolektivemaj homoj) "lasi-
fari", kio estas nenio plia ol la plena libero por iniciatado kaj 
agado, estas la nura solvo por la ordo, memreguliganta ordo, en la 
natura lego de la merkato, de la libera konkurenco. La leganto ne 
iluziigu: en la vivo, en ciuj agadoj ekzistas la natura konkurado. 
En ekonomio la konkurenco estas la plej konstrua faktoro por la 
plibonigado, por la regulado de la ekonomio, car en libera inicia
tado, en la "lasi-fari" estas tiu (aú tiuj), kiu plej bone, bele, mal-
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multekoste produktas, kiu venkas. Tio estas natura, vera lego en 
ekonomio. Eble malmultaj legantoj scias tion, kion gi en la prak
tiko signifas... La streco, la laboro, la elturnigo, la teknikaj eks-
r«rimentoj en kreado, la klopodoj de produktiveco, la prezentado 
de la produktoj, ankaú en la realaj teknikaj kaj estetikaj valoroj. 
Mi ci tie konfesas miajn spertojn de entreprenisto, kiu laboris en 
tiu skemo dum preskaú kvardeko da jaroj, guste en plena konku
renco, en plena "lasi-fari", sen protekto de sindikatoj, de karte-
loj, de stato kun monopoloj, k.s. Mi ci tie ne plendas, male mi 
kondamnas same la sindikatojn kaj la statajn organojn, kiuj guste 
bremsas la naturan legon de homagado. Mi ripetas: temas pri mia 
tuta dumviva sperto kiel aganto en ekonomio, kie la "lasi-fari" 
nur konstruas. 

La sindikatoj, kiu celas defendi la interesojn de la "klasoj", 
cu ekzemple de la ekspluatataj laboristoj, cu de la ekspluatantaj 
mastroj, estas en ciuj okazoj alte malkonstruaj. La sindikatoj estas 
malkonstruaj, car ili malhelpas la naturan liberan interkonsenton, 
kontrakton, ec ludon de akordigo en la merkato. La sindikatoj en 
la realo absolute nenion pozitivan defendas. Se ili sukcesas "alti-
gi" la salajron, mallongigi la labortempon, longigi la ferion, ktp, 
ktp en plia cento da klasikaj de post uloj, nepre ciuj tiuj sajnaj 
avantagoj reiros en la kostojn... kaj la kompatindaj laboristoj evi
dente pagos la konsekvencojn dum la aceto de la varoj, kiujn ili 
bezonas por vivi. 

Ne estas sekreto, ke la sindikatoj dc longe estas nuraj politi-
kaj instrumentoj de regado, je la servo de la propra stato... Amuze 
estas, ke en la kapitalisma "demokrata" Usono ili estas lortegaj, 
dum en la socialisma "totalisma" Sovetio ili praktike ne ekzistas 
(almenaú gis 1990). 

La sindikatoj, en la flanko de la entreprenistoj, estas same 
malkonstruaj, ili sukcesas en premgrupoj, "lobioj", kaj kun helpo 
de la monstra stato, rompi la liberan agadon, la konkurencon, kaj 
instaligas la monopolojn (ekskluziveco en produktado), kiuj al-

53 



trudas prezojn, tiel nuligante la ludon, la agadon de la merkato. 
Rapide la sindikatoj ce la stato akiras rezervojn de merkatoj, ili 
ebligas la fermigon en karteloj, trustoj, kreas la oligarkiojn de 
monkapitalismo, kiuj kontrolas la produktadojn, kaj faciligas la 
disvolvigon de la konzernoj, kiuj akaparas ciujn kaj la tutajn 
ekonomiajn agadojn. Evidente, je tiu stadio, la libera iniciatado, 
entreprenado tangas senpova, ruinigita... kaj la eventuale labore-
maj, entreprenemaj homoj estas baritaj, ankaú subacetitaj, de la 
sistemo. Tio estas la ekonomia dramo por la individuoj. Tio estas 
la demagogia "lasi-fari" de la sindikatoj kun la stato. 

Jen plia absurdo en nia ekonomio, plena je sindikatoj, mo-
nopoloj, oligarkiaj konzernoj, ciuj subtenataj, kreitaj ec, de la 
monstra stato, cio tio kondukanta al la ruinigo de la libera mer
kato, de la aútentika ekonomio preter monkapitalismo. 
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LA EKOLOGIA DRAMO 

La homo forgesis, ke la naturo ne 
apartenas al gi, sed ke gi apartenas 
al la naturo. 

La aútoro de ci libro 

La fundamenta fakto pri ekologio estas resumita en la ci 
supra citajo, kiun mi de multaj jaroj uzas, kiam mi pritraktas tiun 
tro gravan temon. Unu fojon plian. gi montras la absurdon de la 
homa konduto, tiu malsupera animalo, kiu mem derruas sian viv-
medion, sian propran vivon. 

Kaj ni observu, ke antaú 40 jaroj (je la 1950a jardeko) oni 
praktike ne parolis pri ekologio, kio montras la akceligon de la 
problemo, kaj kiom rapide la homoj devas reagi por korekti la 
nunan absurdan iradon, se la homa specio ne intenças finperei... 
cetere eble kun la tutaj viveblecoj sur nia terglobo. Tia estas la 
dramo. 

Laú la ditino, ekologio estas la scienco pri la reciproka 
influo inter vivantaj estajoj (plantoj, bestoj, mikroboj) kaj ilia ku-
Lima médio, en tiu médio aú en kiel eble plej similaj kondicoj. 
Montrigis, ke en ekologio, la plej grava influanto estas guste la 
homo, tiu pensanta besto, kiu guste pensas, ke la kutimaj vivme-
dioj apartenas ekskluzive al gi, kaj ke gi povas agi laúplace, laú 
tiu maniero de malsupera animalo, kiun mi denuncas en ci tiu 
libro. Rezultas, ke la propra ekzisto de la homo estas la unua, plej 
grava faktoro de poluado, kaj polui estas dangere malpurigi viv-
esencan elementon de la naturo (nia vivmedio). 

Estas facile kompreni, ke car la homo cerpas siajn nutrajojn 
en la naturo (proksimume 2 500 kalorioj da energio en la tago), la 
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homo uzas, do iel derruas la vivmedion por vivi. Tio signifas, ke 
ju pli da homoj ekzistas, des pli da derruo aperas, tiel la ekologia 
problemo estas rekte, preskaú ekskluzive ligita al la homkvanto, 
la vera ekologia problemo, kiu aperas en sia tuta amplekso guste 
pro la homa malsupereco, en tabuoj, mistikaj interpretadoj de la 
vivo, en etika konservativemo; temas pri la demografia eksplodo. 

La demografia eksplodo 

La demografia eksplodo estas nenio plia ol la súbita pligra-
vigo de homkvanto, kiu okazis de tiuj lastaj 100 jaroj, kaj estas 
tre facile konscii pri gi nur rigardante la ci postan simplan grafi-
kajon. 

jaro 1 jaio 1000 jaro 1050 jaro 2000 

Notinde estas, ke je la jaro 1 de nia kristana erao oni taksas, 
ke vi vis pli-malpli 200 milionoj da homoj, je jaro 1 000 estis 
proksimume 325 milionoj, 750 jarojn poste la kvanto duobligis 
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(650 milionoj), en 1850 ni jam ha vis pli ol 1 000 milionojn da 
prauloj, sed jen la eksplodo: de 1850 al 1950 la terlogantaro 
multobligis je 2,5, kaj de 1950 al 1990, en 40 jaroj, ree la hom
kvanto duobligis. Ne estas dubo, ke en tia evoluo de geometria 
progresio post malmultaj jardekoj ni atingos punkton de vera eks
plodo, de absoluta katastrofo. La problemo estas aparte grava en 
la Tria Mondo, kiel oni povas observi en la ci posta mapo pri 
tutmonda fekundeco. Brazilio estas tipa ekzemplo, kiun mi perso-
ne konas. En 1889 estis nur 14 milionoj da logantoj, en 1954 estis 
malpli ol 50 milionoj, sed en 1989 la cifero sal tis al 150 milionoj 
da kompatindaj homaj animaloj... trioble pli en 35 jaroj. 

Oni povas sin demandi, kial tio okazis. La respondo estas 
unu fojon plian tre simpla. Gi estas rezulto de malkongruaj homaj 
sintenoj kaj agadoj inter la rácio kaj la mistiko, la du cefaj kapa-
bloj de la homa inteligento... ja pruvo de la malsupereco de nia 
homa specio. 

Unuflanke per la rácio, per scienco kaj tekniko, la homoj 
inventis la kuracilojn, la vakcinojn kaj antibiotikojn. Tiel la ho
moj sukcesis eviti sian lruan (en juna ago) morton. Konsekvence 
la reprodukado igis pli longdaúra kaj etika (la idoj en pli grava 
proporcio postvivis). La generala fekundeco altigis gis 6 idoj aú 
p l i 

En alia flanko, la acefalaj popolamasoj (ne pensantaj ho
moj), kiuj scias depostuli la sanigajn rimedojn, tute ne volas, pro 
la mistiko, limigi sian idokvanton, car kiel ciuj tion scias, la infa-
noj aperas nur laú la volo de dio (kiu ajn el ili) kaj la seksguado, 
la fikado estas nura materiala detalo, cu ne? Resume, tio estas la 
dramo: unuflanke, per la rácio, la teknika vivplibonigo; aliflanke, 
la mistika obskurantismo de la religioj, kiu tute ne kapablas evo
lui. Estas la abismo inter la rácio kaj la mistiko. 

La fenómeno estas tre klara en la ci posta mapo pri tutmon
da fekundeco kaj mizero. Ju pli da fekundeco, des pli da mizero 
kaj reciproke, kio estas logika afero, car eventual a racia rezonado 
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preter la mistiko nur povas aperi per edukado kaj instruado. Ec 
tiel la afero estas komplika, kiel oni tion povas observi en la 
mapo pri abortigo. 

Oni facile observas, ke ju pli da obskurantismo, da religio, 
kiel en la fria Mondo, des pli da malpermeso ankaú en abortigo 
aú simpla naskokontrolo. Interesa estas Usono, kie regas titanaj 
luktoj inter la rácio kaj la mistiko... kun la konataj genealogaj 
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principoj de la ciuspecaj sektaj misiistoj. Instruado, scikono, 
evoluinteco ne devige nuligas la homan mistikecon. 

Evidente la abortigo (intcnce provokita aborto) estas nur 
unu el la rimedoj, kiuj kapablas kontroli la naskadon. Laú racia 
rezonado kaj fronte al la demografia eksplodo, estas logika fakto, 
ke la homo devas kontroli sian reproduktadon. Estas multaj ma-
nieroj por tion fari kaj eble la aborto ce feto estas la plej kruela 
pro la proksimeco al la efektiva memstara vivo. Ni scias, ke ek
zistas la kondomoj, la ciuspecaj piloloj kontraú elmeto de ovoloj, 
la operacioj, kiuj devojigas la spermon, k.m.a., kiujn la sciencis-
toj ciutage inventas... sed por uzi tiujn metodojn oni devas rice vi 
instruojn, kio malfacile okazas en la i ria Mondo. Mi ankaú devas 
aldoni, ke ofte la piloloj estas malbonfartigaj, ke la kondomoj bo-
rigas, ke la menstruaj cikloj de la inoj ne estas perfektaj, kaj ke 
tiel la akcidentaj gravedigoj okazas, tiel ke restas la abortigo. La 
sperto de mia edzino kaj mi montris, ke tiu abortigo ne estas dan
gera, kiam oni tion taras sufice frue en la gravedeco kaj kun 
kompetentaj fakuloj. 

Restas la Rimeroj en la mistikaj homaj mensoj, kiuj konjek-
tas pri la komencigo de la vivo. En la rácio ne ekzistas vivko-
mencigo, sed nur vivtransformigo, sekve tute ne gravas scii, cu la 
homa vivo komencigas ce la ovolo, ce la spermatozoo, ce la feto, 
k.s. Ploraci pro perdo de feto, en konsidero al la vivo mem, estas 
same kiel bedaúri la perdon de milionoj de ovoloj, kiujn ciu viri-
no kapablas sekrecii; temas pri falsaj sentoj el la mistika homa 
menskapablo. 

La fakto estas, ke la demografia eksplodo okazis, provokita 
samtempe de la homa rácio, kaj de la homa mistiko (malracio). 
Urgas, ke ni racie (kun la tuta torto de niaj homaj kapabloj) rea-
gu, t.e. kontrolu la homkvanton, la homnaskadon, antaú ol ni 
okazigu la findetruon de la vivebleco, car jam de longe la naturo, 
nia vivofonto, sin vengas. 
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La vengo de 1' naturo 

Estas kutimo, kiam ia homo konscias pri sia eraro, ke tiu 
homo petu pardo no n al sia supera dio per pregoj, per pentoferoj 
kaj pliaj rnistikaj "nigraj magiajoj". Nu, al la vivmedio, al la 
naturo, tute ne u til as peti pardonon, la naturo tut simple nur sin 
vengas de la malracia homo. La gravaj riskoj ekzistas, ili estas 
konstateblaj (vidu la resuman mapon sur p. 61) kaj estas nura 
konsek venço de la uzo de tiu vivmedio, por vive lie nado, kun de-
truo kaj poluado. La homo por postvivi nepre ne devas forgesi, ke 
gi apartenas al tiu naturo, kaj ke la naturo tute ne apartenas al gi. 
En la nuna stato de evoluo la homo nepre devas atenti pri la 
riskoj, kiuj estas konsekvenco de sia propra ekzisto kun la demo
grafia problemo. 

La teknikistoj kaj sciencistoj scias, ke la katastrofo, kiu po
vas veni flanke de la detruemaj homoj ankoraú estas evitebla. Oni 
povas ree protiti la rubojn, cu el organika deveno, cu el plastoj, el 
vitroj, el metaloj, ktp. La petrolo, baldaú elcerpiganta, povas esti 
anstataúata per aliaj energi-fontoj kiel la suno, la vento, la tajdoj 
kaj ankoraú multaj pliaj riveretoj, kiuj tute ne poluas. La nuklea 
lisio aú fuzio, kun certa zorgo, ne estas tiom dangera kiel tion oni 
kutimas demagogie diri, cetere pli dangera estas la elektro en la 
uzado. La elektromagneta formo de energio ankoraú estas tre 
mal mui te prolitata. La stovo-efekto (kiel en forcejo), la varmigo 
de la tero pro eljeto de CO2 kaj aliaj varmaj gasoj ankoraú ne es
tas plene katastrofaj kaj povas esti facile evitataj en la industria 
agado. La bruligado de arbaroj fare de la senkonscia homa ani
malo estas ja alia afero. 

La vera vengo de la naturo estas guste en ci tiu kampo de 
senkonscia agado, ec kiam la homo uzas la naturon por sia man
gado, vestado, kuirado, kaj tiel casadas kaj dehakas la arbarojn 
por multnombraj uzeblecoj aú por la bredado de bovaro, kiu pro-
duktas viandon, unu el la malpli sparigaj formoj de energio. 
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Krimo, gis nun en Brazilio, estas sendube la uzo de vegetala 
karbo por gisfandado anstataú la klasika koakso. Oni kalkulas, ke 
dum la lastaj 16 jaroj la 128 siderurgioj voris 5 miliardojn da 
arboj el la tropikaj amazoniaj praarbaroj. Tiuj arboj neniam plu 
rekreskos en sia propra ciklo de pli ol 100 al 300 jaroj. La deha-
kado mem de profiteblaj plenkreskaj arboj por la ekologio ne es
tas tre malbona, vere malbona estas la neplantado de anstataúaj 
novaj arboj, car por la pigra homo estas pli facile derrui ol 
konstrui. 

La detruo de la tropikaj arbaroj estas vera dramo sub multaj 
aspektoj. Unue la simpla detruo de la ílauro kaj fauno, car pli ol 
50% el ciuj tutteraj specioj vivas tie. Due la propra arbaro, alme-
naú en la amazónia baseno, malfacile rekomponigas pro la sablo-
za grundo. Tuj, kiam la buldozoj kaj la fajro formetas la gigantajn 
vegetajojn, la unua pluvego lavas la grundon kaj forportas la 
malmultan humon (ne estas pli ol 30 cm da humo en Amazonio) 
kaj postrestas nefekunda agro el sablo. 

En Amazonio, la ekologia ekvilibro kusas en la ekzisto de la 
arbaro. La verda, densa arbaro dum tagoj, dum monatoj en sia fo-
liaro, en sia ombra grundo tegita de putrigantaj restajoj el vege-
tajoj, en sia radikaro reterias la akvon de la abundaj pluvoj. La 
arbaro kvazaú spire iom post iom redonas al la atmosfera tiun ak
von, kiu ree falas en pluvoj en plena ekvilibro de tiu ekologia 
sistemo. En ekvatora Amazonio, la sciencistoj kalkulas, ke 70% 
el la pluvoj de venas de la vaporigado de tiuj samaj pluvoj, kiuj 
falis en la antaúaj tagoj. 

Kiam temas pri la senarba sablo, aú kiam postrestas la mal-
fortika herbo, kiun la homoj semis por sia bovaro, herbo sencese 
tondata de la bovoj, la fenómeno estas tute alia. La pluvego rapi
de fluas en erozia lavado de la tersurfaco; ioma akvo ankaú rapi
de enfiltrigas en la profundon de la sabia tero, car ne plu estas 
sufica radikaro por kapilare reteni la akvon. La suno, kiu en 
ekvatoraj regionoj, tuj post la pluvo vigie re venas, en kelkaj 
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dekoj da minutoj sekigas la sablecan grundon, gis granda profun-
deco, kie la herbo pene eltenas. Temas pri unu el la fenomenoj de 
dezertigo. 

En la baseno de rivero Paranao, inter la 15a kaj 30a parale-
loj, sub la kaprikoraa tropiko, antaú 60 jaroj la grundo estis tegita 
de praarbaro je 80%; nun restas malpli ol 5%. Profesoro Helmut 
Schwalm, el la Universitato de Heidelberg, antaú preskaú dek ja
roj prezentis interesajn mezurojn kaj observojn, kiujn mi mem 
akompanis. Temas pri ricega, fekunda regiono, kie cio produkte 
facile kreskas, inkluzive la fama kafo. 

Pasintece la temperatura ce la grundo ne preterpasis 40°C 
kaj ia ventoj neniam atingis pU ol 30 km/h. Nuntempe la tempe-
raturo atingas pli ol 50°C kaj la ventoj kuras je pti ol 80 km/h. 
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Dume la frosto, kiu nur manifestigis en la fundo de la valoj, nun 
atingas la tutan teritorion kaj la kafo ne plu eltenas. Same terura 
estas la erozio. Post longaj periodoj sen pluvo sekvas la pluvto-
rentoj, tempestoj, kiuj versas 150 mm da akvo en duonhoro. Oni 
mezuris, ke en grundo kun deklivo de nur 6%, en ciu hektaro, 
dum 1 jaro, 700 tunoj da fekunda tero estas forportitaj. Temas pri 
plia formo de dezertigo, kiu cetere estas plifortigita de alia fenó
meno. Sub la vigia suno, kies radioj trafas ortangule la teron, en 
vaste plugita grundo sen arboj la tero atingas temperaturon de 
73°C. Je tiu temperatura, la bakterioj necesaj por la kresko de la 
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plantoj mortas. Sub la arbaroj en la plej varmaj kondicoj, je pro-
fundeco de 2 cm, la temperatura neniam preterpasas 30°C. 

Notinde estas, ke en tiu Parana-baseno la arbaroj ankoraú 
tre facile kapablus rekomponigi, ree kreski pro la rica grundo. 
Oni kalkulas, ke se la homoj lasus 30% da arbaroj, la ekologia 
ekvilibro stabiligus laú ciuj konsideroj ankaú por la flaúro 
kaj fauno, kaj evidente estus sufice da kultivagro por la homa 
nutrado. 

Interesaj konstatoj ankaú estas fareblaj rilate al la altebena 
savano, kie kusas Brazilja, la cefurbo de Brazilio (vidu la ma-
pon). De jardeko la homoj intenças profiti gin, tial ili largskale 
detruas la arbustojn de la savano por semi maizon, sojon, k.s. La 
dezertigo jam estas konstatebla, dum la antaúkalkulitaj rendi-
mentoj ne estis atingitaj... kaj kion diri pri la flaúro kaj fauno, kiu 
ne plu havas sian medion? 
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La naturo daúre vengas sin, kiam la homo pro ávido prakti-
kas tiujn gigantajn, absurdajn monokulturadojn: sojo, maizo, triti-
ko, rizo, ktp. Tio ebligas la katastrofan elvolvigon de plagoj: 
akridoj, puloj, ciuspecaj raúpoj kaj belegaj papilioj; ciuj, tiam, 
venkeblaj nur per altaj dozoj da agrotoksajoj, kiuj same detruas la 
kroman iaunon, venenas la grundon, la riverojn kaj la propran 
homon. Tia estas la homa malracio. 

La ekologia rezisto 

De malmultaj jardekoj kelkaj homoj ekmaltrankviligis pro la 
destino de nia planedo: Gaia. De tempo al tempo, kelkaj scien-
cistoj kaj politikuloj kunvenas por taksi la farton de Gaia, tiu 
planedo, kiun oni facile komparas al kondamnita spaco-sipo. 
Kondamnita gi sendube estas pro eventuala eksplodo nekontrole-
bla de la homoj post kelkaj miliardoj da jaroj. Pli kontrolebla, 
tamen sen garantio, estas la arsenalo, kiun ciu el ni posedas: 4,5 
tunoj da TNT, kio ebligas la eksplodon de la Tero 44 fojojn. 
Kompreneble unu eksplodo estos su fica. 

La "studemuloj" kutimas resumi, post iongaj diskursoj kaj 
diskutoj, la diagnozon laú tri cefaj konkludoj: 

1) La troo de pasageroj. La homoj multobligas je aritmetika 
ritmo de kunikloj, kiu kondukas al geometria progresio (revidu la 
grafikajon je pago 56 kaj la ci postan ilustrajon). 

2) La sipo ne havas eblecon de halto por teknikaj riparoj de 
la damagoj aú por reprovizi sin per energio kaj aliaj proviantoj. 
La pretervivado de la pasageroj devas okazi per la ekzistantaj 
rimedoj en la planedo mem. 

3) La politika klaso, kiu estras kaj gvidas la spaco-sipon di-
vidigas en du partoj, en unu ilanko la indiíerentuloj, en la alia 
ilanko la nekompetentuloj. 

Ni observu, ke la ordinaraj homaj animaloj, kiuj profitas 
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senatente de la naturo estas samtempe indilerentaj kaj nekompe-
tentaj. 

La homoj kun iom da ekologia sento, cu aútentika, cu pseú-
da kaj hipokrita, kiuj provas organizi politikan ekologian lukton, 
klasifikas sin en kvar kurentoj: 

1) La "Fundamentistoj", kiuj proponas alternativan socion 
rande la ekzistanta sócio "materiisma". 

2) La "Realistoj", kiuj opinias, ke la transformado de la 
sócio ankoraú eblas kaj defendas la modelon, kies bazo estas la 
malgranda privata proprietado kun kooperado. 

3) La "Ekologi-socialistoj", kiuj opinias, ke la stato devas 
solvi la problemon pere de centrigita planado. 

4) La "Ekologi-kapitalistoj", kiuj kredas, ke la merkato en 
libera ekonomio, helpe de la stato, povas alporti la rimedojn por 
la ekologia problemo. 

Ni bedaúrinde scias, ke la "Fundamentistoj" estas tiuj mis-
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tikaj idealistoj, kiaj la spiritualistoj, kiuj vivas margene de la 
realo. Pri la socialismoj ankritaj sur la stato, ni jam tro spertis la 
rezultojn; same rilate al la avidaj kapitalistoj oni rajtas dubi, car 
gis nun ili estis grandaj kaúzantoj de poluado kaj de medidetruo. 

Postrestas la "Realistoj" kaj eblas aserti, ke la modelo de 
malgranda privata proprietado kaj kooperado povos esti solvo por 
dekoj da aliaj problemoj de nia sócio, kiel ni montros. 
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EL LA ABSURDA ETIKO PRI RAJTOJ KAJ DEVOJ 

La libe reco estas la rajto fari tion, 
kion oni deziras... per tio, kion oni 
havas. 

Henri Lepage 
"helpe de" Murray Rothbard 

La etiko estas la scienco pri la moralo. La moralo estas la 
parto de la I ilo/olio esploranta la principojn de homa konduto kaj 
instruanta pri la celinda bono kaj pri la devoj. La moralo ankaú 
estas la aro de la reguloj, kiuj validas interne de unu sócio, 
societo, klaso aú partio, kaj laú kiuj la normala ano de tiuj hom-
grupoj distingas inter la bono kaj la mal bono. 

Laú la difino, la nocioj pri moralo, pri etiko, pri devoj, bono 
kaj mal bono estas do tre relativaj... kaj i l i , la reguloj, la moralaj 
principoj, la distingo inter bono kaj mal bono venas post la agoj 
de la homoj, en jam fiksita médio, sócia sistemo aú de tc muni ta 
homgrupo kun propraj kredoj kaj religioj. liai mi, en ci tiu libro, 
nur nun prezentas ci tiun capitron pri la absurda etiko, kiu estas 
guste rezulto de la antaúe pre/entitaj absurdajoj, ekde la karakte
roj de la propra homo kun la homaj virtoj gis la konsekvencaj 
kredoj, ritoj, kutimoj, mitoj kun la homa institucio, kiu estas 
ekzemple la stato. 
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Bono/malbono, solidar o/almozo, rajto/devo 

La filozofoj perdas sian tempon, kiam i l i klopodas por 
distingi la bonon de la mal bono, car ciam ekzistas kriterio de 
motivigo por la homaj agoj kaj tiu kriterio apartenas al la homaj 
kvalitoj kaj virtoj. La bono de kristano ne estas la sarna, kiel la 
bono de marksisto, kvankam ec tiuj samaj valoroj povas inversigi. 
Kiel ekzemplon mi eitos (ec nome) la katolikan Cefepiskopon de 
la urbo San-Paúlo, Paulo Evaristo Arns, kiu instigas la "malricu-
lojn" al stelado, t.e. "preni tion, kion i l i bezonas tie, kie ili tion 
trovas"... kaj stelado laú la kristana moralo estas grava peko! 
Eble la Cetepiskopo pravas, car finíine por la individuo, tio, kio 
estas bona, estas tio, kio kontentigas niajn bezonojn, tio, kio ple-
zurigas nin, en egocentra agado. De kie venas tiuj kontentigajoj 
ne gravas! 

Ciuj moraloj aldonas, ke oni devas "ami sian proksimulon 
kiel sin mem"... la egocentra "mi" estas la deirpunkto de ciuj 
vojoj, sendepende de la elektataj agoj. Agoj, kiuj cetere povas 
konduki cu al malriceco, cu al riceco, sen difino de la valoroj, car 
tiuj estas relativaj. Ne nur laú la citita Cetepiskopo, sed ciuj pliaj 
moraloj preíeras apliki la almozon ol praktiki la solidaron. La 
almozo spegulas la homajn malvirtojn. Gi elvokas la "rajtojn". 
La solidaro postulas strecon, kunlaboron, kooperadon de la indi-
viduoj, kiuj plenumas siajn devojn, kaj ci tiujn virtojn la homo 
malfacile posedas. La homo preíeras peti ol doni, pigri ol labori, 
spekuli ol produkti. Ci tio estas la resumo de nia absurda etiko en 
la nuna sociordo. 

La binomo devo/rajto posedas la saman karakterizon, car 
estas multe pli facile depostuli rajton de kolektiva institucio, de la 
propra sócio, de la stato, ol mem plenumi sian homan devon de 
individuo. La homoj en la rajtoj preíeras esti kolektivecaj instru-
mentoj ol per la devoj resti memstaraj, sendependaj individuoj 
kun plena personeco. Ci tiuj faktoj estas konstateblaj, videblaj en 
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ciuj deklaracioj, kodoj, regularoj, legoj, kiujn la homoj sencese 
eldonas. Estas ankaú tio, kion ni vidis en la antaúaj capitroj pere 
de la prezentitaj absurdoj. 

Sendube la rajto, laú unua aspekto, paradokse estas reago al 
la subpremo de la kolektivo, de la stato, car guste nur la kolekti
vo, nur la stato limigas la agojn de la individuoj, ankaú en la 
plenumado de iliaj devoj. La individuaj devoj trovigas direktitaj 
al la kolektivo, al la stato, kio kondukas al la jam analizitaj 
ekspluatadoj, ekzemple en ekonomio, kaj al la limigo de la indi
vidua libereco sub ciuj aspektoj, pro la fakto, ke la individuoj 
estas je la dispono de la stato, laú la homlegoj mem: ni devas pagi 
la impostojn, inkluzive la sangimposton. 
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La fundamento de la devoj kaj rajtoj 

La devoj estas la fundamento de la rajtoj. Sen la plenumo de 
la devoj la nocioj pri rajto tute ne havas signifon. Rajto estas 
konsekvenco de la devoj kaj validas nur post la plenumado de tiuj 
devoj. En mia eseo Moderna Mito: la Kolektiveco, mi transskribis 
la tutan deklaracion pri homaj rajtoj de Unuigintaj Nacioj kaj 
anstatauis kun malmultaj adaptoj la vorton "rajto" per la vorto 
"devo". Mi kredas, ke tiam la teksto vere farigis valida por 
aútenta morala gvidlinio por la homoj kiel individuoj aú kiel 
socieroj. 

En lasta analizo, la homo en sia vivofonto ricevis nur unu, 
ekskluzivan rajton, tiu rajto estas la "rajto pri vivo". Kiel 
konsekvenco, tiu "rajto pri vivo" kondukas la individuojn al ple
numo de devoj... Se la homo ne plenumas siajn devojn, rapide la 
vivofonto nuligas la rajton pri vivo, Le. la homo mortas. Tiu lakto 
estas fundamenta guste por establi eventualan moralon preter la 
falsaj sentoj, preter la hipokriteco, kvalitoj, kiuj kutimas regi en 
niaj normalaj kodoj, reglamentoj, legoj, ktp. 

Tiu talseco prezentigis tuj je la deklaracio pri homaj rajtoj 
de la propra franca revolucio en 1789, kiam aperis la devizo: Li-
bereco, Egaleco, Frateco. Frateco estas vorto, kiu sugestas esence 
mistikan senton. Preter la mistiko, la frateco nur povas elvoki 
respekton de unu individuo al la alia. Tiu respekto inter la indivi
duoj estas cetere sufica por nia homkonforma moralo, kiu al portas 
la solidarecon. 

Pri egaleco, ni tuj diru, ke la vorto estas absolute senvalora, 
car efektive, felice, la homoj ne estas samaj kaj egalaj laú kvalitoj 
kaj kapabloj. La homoj estas nur similaj kaj ekvivalentaj, sekve 
nocio pri absoluta egaleco ce la homoj estas neeblajo, granda ab-
surdajo. Kiel ni tion vidis en la capitro pri ekonomio, kaj pro la 
mito pri kolektiveco, la nura egaleco, la nura "sócia justo", kiu 
povas prezentigi en la sócio, estas, ke ciu havu la saman oportu-
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non, ekvivalentan aú ec egalan eblecon por la plenumado de siaj 
devoj. Jen fundamenta principo. Ni ankaú scias, ke kiam la vorto 
egaleco sin direktas al tiu egaleco de ciu kaj ciuj fronte al la 
homlego, al la statlego, la dramo estas ankoraú pli utopia, car en 
la praktiko la legoj guste provokas la malegalecon pro subteno, 
favorado de homgrupoj rilate al aliaj homgrupoj, kiel korporacioj, 
gildoj, sindikatoj, k.a. 

Pri la vorto libereco, la aferoj konfuzigas ekde la momento, 
kiam la homoj dirás, ke ni estas liberaj agi gis kiam ni ne malhel-
pas nian najbaron, proksimulon... Tial sencese aperis la legoj, la 
homaj reguloj, kodoj de la homaj institucio), kie regas la monstra 
stato guste por eviti la malhelpojn kaj iiksi la limojn. Tiu strebo 
al fikso de limoj nur alportis same kiel pri la egaleco, diskrimina-
ciojn, favorojn de unu homgrupo, klaso, korporacio je la kosto de 
aliaj homgrupoj. En la praktiko la legoj ekzistas por ke oni klo-
podu ilin transpasi. El ago aperas reago ceie al simpla postvivado. 

Sajnas, ke tiu limigo al la proksimulo, kun la respekto, estas 
bone esprimita en la citajo, kiun mi elektis kaj kiu ditinas la libe-
recon: "La libereco estas la rajto fari tion, kion oni de/iras... per 
tio, kion oni havas", laú Henri Lepage kaj Murray Rothbard. Mi 
preíeras diri, ke la libereco estas la devo fari tion, kion oni bezo
nas, per tio, kion oni havas. 

Skizo por homkonforma moralo 

Se la homo ricevas rajton pri vivo, la instinkta vivoforto, la 
esenco de la vivo mem peias la homon al tiu vivo. Por ke la vivo 
okazu, la homo devas kontentigi la vivbezonojn, kaj por konten
tigi la bezonojn la homo devas agi, ion fari, labori, do plenumi 
siajn devojn. 

Por libere (sen malhelpoj el neniu speco) agi, tiu homo de
vas havi spacon, terpecon, kiu guste permesas la produktadon de 
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la vivbezonajoj, de la nutrajoj. Aperas la nocio pri posedo, pri 
proprietado de tiu terpeco, spaco, kiu permesas la produktadon. 
Cetere, la simpla proprietado pli 1 ortigas ce la homo la senton de 
sekureco, de libereco, de sendependeco kaj memstareco. 

Kvankam libere, la homo devas agi kiom eble plej eíike, en 
sia laboro; aperas la nocio pri kapablo, pri kompetento, pri res
ponso. Nur tiel la homo relative facile kontentigas siajn bezonojn. 

Post tiu agado, per tio, kion la homo havas, posedas, tiu 
homo, kiu vivas en sócio (homgrupoj), povas el sia produktado 
apliki, efektivigi kontraktojn pri agado au pri intersangoj de la 
laboro aú produkto. La kontraktoj ankaú apartenas al la libera 
agado kaj fundamentas la liberan agadon en la merkato, en la in
tersangado de produktoj, de servoj. Tiu principo ankaú montras 
kiel la memstara, memsufica agado tute ne signiias plenan izole-
con, sovagan konduton de la individuoj. 

Se ciuj homoj tro vigas en ekvivalentaj, similaj (ne nepre 
samaj kaj egalaj) situacioj de plenumo de siaj devoj kaj agas libe
re por produkti siajn bezonajojn per tio, kion ili proprietas, ili kun 
respekto (fratece) povas laú siaj respektivaj kapabloj kaj kompe-
tenteco, kun plenaj reciprokaj responsoj, plenumi sociajn, kolek-
tivajn agadojn en kooperado por la intersango de ne nur vivbezo
najoj, sed de ciuj pliaj homaj valoroj. Evidente estas, ke ciu kaj 
ciuj homoj devas agi laú sia kapablo kun kompetento kaj respon
so kaj kun respekto por ke la fundamentaj kontraktoj inter la ho
moj aú inter la homgrupoj, kiuj formas la socion, povu efektivigi 
kun valora efikeco en homkonforma moralo. La eventuala mal-
respekto ja eliminas la malrespektulojn; ne estas alia morala sol
vo, krom en la hipokriteco, kiu regas en nia nuna sócio. 

Je tia stadio la akraj konfliktoj ne estas nepre necesaj... sed 
aperas la korolaria aspekto de tiu moralo, ree pro la homaj mal
virtoj, kiujn mi denuncis kaj kiujn nia hipokrita sociordo per la 
rajtoj en juro subtenas. 
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El la hipokriteco de nia nuna sociordo 

Post prezento de la absurdajoj, post skizo de homkonforma 
agado, kiun mi opinias morala, car nur tiel relativa sócia harmó
nio povus establigi, mi nun per malmultaj ekzemploj hirtigos la 
harojn de multaj nekalvaj legantoj, kiuj sin lasis envolvi de la 
hipokriteco ekzistanta en nia nuna sociordo. 

- Se individuo rice vis "rajton pri vivo" sed ne kapablas 
plenumi siajn devojn por postvivi, estas normale, ke tiu individuo 
ne postvivu kaj estu ree sorbita de la naturo, mortu. Per solidara 
agado la pli kapablaj homoj povas evidente helpi gis kiam, se 
eble, tia individuo atingu formon de normaleco. Subteno per al
mozo ne solvas la problemojn de la individuoj, sed nur al portas 
parazitajn sargojn. 

Ni observu, ke plejofte la handikapuloj (en larga senco) 
scias atingi iun formon de normaleco por plenumi sian devon de 
homo, tial specialaj legaj rajtoj krom la simpla respekto restas 
vanaj kaj senutilaj. 

- Bedaúrinde en la naturo ekzistas multaj anomalioj, cetere 
en ciuj specioj; okazas, ke la homo, pro sia egocentrismo ("povus 
okazi al mi!", la homo pensas), tuj sin rekonas, kaj pro lies virtoj 
ne volas akcepti la ekziston de anomalioj, de rubhomoj, kiaj de-
biluloj, sistemaj stelistoj, kiuj perturbas la ordon, atencas al la 
respekto de ciu, do devas esti iel eUrninitaj. Ja rubojn oni devas 
forigi. Mortpuno post hipokrita jugado estas ridinda... sed profe-
sia murdisto (pro anomalio aú konscia memvolo) ne devus post
vivi pro la simpla fakto, ke gi vundas, atencas la respekton, la 
liberon de alia homo, kiu ja ne kulpas pri la anomalio aú malres-
pekta intenco. 

Ni scias, ke potenciale ni ciuj kaj ciu el ni estas murdisto, 
sed ni devas deteni niajn libidojn por apliki la respekton, kiun ciu 
kaj ciuj "rajtas". 

- Car ni parolis pri libidoj, anomalioj ce rubhomoj, ni devas 
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mencii la problemon de drogado, kie guste la anomalioj manifes-
tigas helpe de la homa hipokriteco. Sendube la homoj drogas sin, 
car i l i Iremdigis en sia vivmedio, kiel ni vidis, sed cu la malper-
mesoj per legoj helpas al la solvo de la problemo? Evidente, ne, 
des pli ke la drogoj pro la malpermeso igis en monkapitalismo 
rarajoj, do varoj multekostaj, kio kondukas al la nunaj krimoj. La 
solvo? Gi estas simpla, ni lasu la rubhomojn uzi la drogon laú-
place, ili rapide ekstermos sin mem. Ni lasu la produktadon, la 
komercadon de la drogoj en la libera merkato, gi tangos tiom ía-
cile acetebla, ke la krimoj malaperos... Ciamaniere la hipokritaj 
legoj nenion solvas. Kaj la gepatroj, kiuj havas idojn, sciu zorgi 
pri tiuj idoj, cu ne? Cu edukado ne estas pli facila ol kuracado, ol 
katenado? 

- Nedubeble, ke ciuj homoj, kiuj atencas konscie au ne al 
aliaj homoj: la rabstelistoj, la teroristoj, la ostagistoj kaj ciuj ho
moj, kiuj rifuzas plenumi sian homan devon kaj malrespektas la 
vivon de aliaj homoj, ne devus gui sian rajton pri vivo. Ni ne be
zonas hipokritan jugadon, la simpla fakto de atenco per si mem 
jam estas kondamno. Mi ec opinias, ke mortpuno estas tro mil da 
puno. Cetere morto kiel puno laúdiline estas sensenca, pro la 
fakto, ke demeto de vivo, aú ceso de vivo (morto) ne povas esti 
puno (sufero pro mafpermesita faro). La morto neniel povas esti 
sufero ec se oni suferas dum la ceso de V vivo. Nia nuntempa ab
surda sócio, kun la tiel nomataj amnestiaj organizajoj nome de 
"homaj rajtoj" (ne de "homaj devoj", kompreneble!) atingis per 
siaj hipokritaj sintenoj la aberacion, kie la banditoj havas pli da 
rajtoj ol la viktimoj. 

- Por ke la leganto ne pensu, ke mi estas akra fasisto, nazio 
(fakte mi nur estas modesta sed konvinkita anarkiemulo), mi al-
donas, ke evidente ciu homo *rajtas" esti vagabondo, pigrulo, 
nenifaranto, parazito, k.s. kaj ke gi "rajtas" uzi sian kapablon laú 
iu ajn maniero, sed kun la kondico, ke gi ne ateneu al la integre -
co, al la respekto de la aliaj individuoj. Ni períekte scias, ke se 
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nuntempe ni devus eurnini ciujn parazitojn, vagabondojn, speku-
listojn, k.s. kiuj ekzistas, pli ol la duono de la homaro devus esti 
koncentrita en la "gulagoj" kaj amasmortigejoj! Kaj tion mi vere 
ne deziras kaj ne pensis. La fakto, ke mi pensas, ke la duono de 
la homoj estas aútentaj parazitoj kaj hipokrituloj, konforme al la 
guste hipokrita nuntempa moralo, iel estas malrespekto al tiu 
duono de la homaro, sed mia penso tute ne damagas al i l i , dum 
iiia paraziteco iel alportas damagojn, car la alia duono, kiu sin 
strecas por plenumi siajn devojn ankaú devas elteni, subteni Lies 
parazitecon. 

- Menciinda, hipokrita sinteno kaj konduto estas tiu de 
multaj "pacistoj", kiuj por celi la pacon manifestacias en ciuj 
stratoj de nia mondo kun banderoloj, kantadoj kaj kriadoj. Evi-
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dente tiaj agadoj nur povas esti vanaj, kaj la pacistoj devus 
rememori, ke por konstrui pacon la kondico necesa kaj sufiêa es
tas ne prepari, pretigi armilojn, militojn. Se la pacistoj estus vere 
sinccraj, ili tute simple forlasus siajn sovinismojn, religiajn fana-
tikismojn, kaj postulus la definitivan fermon de ciuj íabrikoj, kiuj 
produktas bombojn, armilojn, misilojn, tankojn, k.s... Tio repre-
zentas nur pli ol 10% de la tutaj ekonomiaj agadoj! 

- Estas konstateble kaj nedubeble, ke la homa reprodukto 
okazas pere de seksrilato de masklo kun femalo, viro kun virino. 
Tiu seksrilatado, preter la funkeiado de glandoj, estas stimulita de 
erotiko, aú ec de pornografia sinteno, tamen ne estas dubo, ke vi
ro kiu nur satãs meti sian penison en la pugtruon de alia viro, aú 
celas roli kiel virino, suferas pro grava anomalio. Kaj reciproke 
rilate al la inoj. Ke la sócio solidarc helpu al la normaligo de tiuj 
homoj per forigo de la anomalio, tio estas morala konduto, kiam 
tiu sarna sócio prezentas favorajn rajtojn por tiu nenormala kon
duto, tiam gi adoptas hipokritan sintenon kaj agas kontraú la 
naturlego de simpla homa reprodukto. 
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- La morala hipokriteco en nia nuna sociordo, rilate al seks
rilatado kaj rajto pri vivo kondukis al la plej grava dramo de la 
homaro: temas pri la demografia eksplodo, kiun mi insiste pre-
zentis en la capitro pri ekologio. Nia morala nuna sinteno nepre 
devas adaptigi al la realo, la homo ne povas blinde reproduktigi, 
kaj simpla subteno al la gejo ne estas solvo! 

Tiel iradas niaj devoj kaj rajtoj en nia absurda mondo. 
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INTER EVOLUO KAJ DANGERA MALEVOLUO 

La plej granda puno por la homoj, 
kiuj ne havas intereson pri politiko, 
estas, ke ili estas regataj de la ho
moj, kies intereso estas politiko. 

Arnold Toynbee 
(Brita historiisto) 

La citajo de Toynbee montras la iníluon de politika agado, 
kiu estas ja puno por la homoj, kiuj eble nur pensas pri hom
konforma sinteno kaj agado. Verdire la politiko en largsenca 
kompreno tute ridele spegulas la absurdajojn, kiujn ni vidis... ab-
surdajoj kreitaj de la propraj homoj danke al Lies karakterizoj kaj 
virtoj. Tiel - kaj tio estas la konsekvencoj de la absurdajoj - nia 
homa sócio okulfrape, de kelkaj jaroj, tro vigas en dangera mal
evoluo. 

Evoluo kaj malevoluo 

Eble necesas, ke ni bone komprenu la nociojn pri evoluo kaj 
malevoluo. Per evolui, ni komprenas iompostiome disvolvigi, 
kreski, plibonigi. Malevoluo estas do malkresko, malprogreso, 
regre so. 

Por la sócio kaj la homoj, kiuj formas tiun socion, evolui 
estas akiri pli bonan vivstadion kun suíicaj, placaj nutrajoj, estas 
atingi pli da komforto en sia agado, kun malpli da sueca laboro... 
eble posedi aúton, domon, televidilon, k.s.; estas havi facilan 
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eblecon de sana prizorgo, de bona instruado, de agrabla libertem-
pado kaj emérita vivo. Finíine, evolui estas kiom eble plej senpe-
ne kontentigi siajn bezonojn. Sajnas ke, tamen, tiuj bezonoj ne 
povas esti senlimaj, kaj la konsumismo de tiuj iastaj jardekoj 
montris, kiom absurdaj, suprajaj ofte, estas tiuj kreitaj bezonoj. 
Sed la nocio pri evoluo restas ileksebla, kaj oni ec povus establi 
kompromison por ne kompromiti la kornforton, kun la kontentigo 
de bazaj bezonoj, la socian harmónion kaj la ekologian ekvili-
bron, ekzemple. Guste estas tio, kio tute ne okazas, male ni tro-
vigas je sojlo de dangera malevoluo, el la konsekvencoj de la jam 
viditaj absurdoj. 

Kigardo al la malevoluo 

En ci tiu malevoluo, estas necese, ke ni unu íojon plian 
konsciu pri la dangero de la demografia eksplodo. Supozante, ke 
la homoj ekde nun aú ekde la jaro 2 000 decidos kontroli la hom-
kvanton, la homnaskadon, estas facile observi en la ci posta 
grafikajo, ke almenaú gis la jaro 2 200 la homkvanto pliigos gis 

jarol jaro 1000 jaro 1850 Juro 2000 jaro 2500 
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minimumc 6 800 milionoj... kaj estas malfacile imagi tiujn 6 800 
milionojn da homoj vivantajn en "evoluo", en la aludita komtor
to... Kiom da foruzo, detruo, poluo en nia kompatinda planedo! 

Iam mi imagis (temas pri imago, kiu facile povus efektivigi 
pro la homoj mem) katastroion, kie granda proporcio el la homoj 
pereus... kaj tiam povus aperi elsava konsciigo! (Hipotezoj en la 
kurboj.) 

Ekde nun, dangera migrado de azil-petantoj al okcidenta 
Eúropo komencigis (vidu la ilustrajon). 

La dangero kusas en la fakto, ke la lulilo de nia civilizacio, 
de nia evoluo, rica Eúropo, kiu scias kontroli sian naskokvanton, 
akceptas homojn, kiuj tion ne scias, ne volis fari. Estas facile 
konstati, ke gravaj r^rturboj jam prezentigas, malfelice temas pri 
procezo, kiu estas nur en la komenco, kun kulturaj koiifliktoj pro 

AZILPETANTOJ en okcidenta Eúropo - 1989 - en mil 
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soko de homaj valoroj. Mi, kiel ièrvora sennaciulo, scias, ke la 
homaj valoroj estas interpiekteblaj (temo longe traktita en mia l i 
bro Sennaciece tra nia mondo), sed tio ne facile okazas pro la 
konataj tanatikismoj kun naciismoj, religioj kaj ec rasismoj. 

Kaj cu eblas paroli pri evoluo, kiam tiuj acefalaj (nepen-
santaj) homaj masoj estas analfabeta), ekzemple en la tu ta 'I "ria 
Mondo? 

La statistikoj restas malreale favoraj, car ja en Brazilio la 
elcento da anallabetoj estas multe pli ol 20%... homoj, kiuj nur 
scias desegni sian nomon ne povas esti konsiderataj kiel kleraj al-
fabetsciaj homoj. Ne estas dubo, kiam temas pri evoluo, ke anal
fabetismo estas la plej grava problemo, kaj ankaú ne estas dubo, 
ke la solvo de tiu problemo ne estas facila, kiam la homkvanto 
triobligas en la mallonga tempo de 35 jaroj (de 50 al 150 milionoj 
en Brazilio). Sekve la plej grava problemo ree estas la demografia 
eksplodo. 
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La malevoluo estas okulirapa per simpla rigardo al la mal-
gravigo de la Malneta Nacia Produkto (MNP) en Latinarneriko. 

Malgravigo de la Malneta Produkto (MNP) 
por Ciu homo, de 1981 a l 1 9 9 0 - e n % -
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Average 10^ da malricigo estas konstatcbla de 1981 al 
1990 kaj bedaúrinde la procezo akceligas. Ankaú kelkaj ciferoj 
kiel ce Kubo (pluso de 31%) ne respondas al la nuna realo. Same, 
nur en Brazilio, la jaro 1990 alportis laú la oficialaj statistikoj 
(tonto: FGV) redukton de -4,6% ce MNP, dum multaj aktivecoj, 
precipe en industrioj, falis je 40% (vidu la grafikajon je pago 87). 

Kiel ni provos montri, la kaúzoj de la malevoluo estas mul
taj kaj ofte tre malfacile oni perceptas ilin preter la abisma kom-
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paro inter la evoluinta mondo kaj la Tria Mondo. Post la dua 
mondmilito, kiam cetere íinigis la koloniepoko, la evoluinta mon
do (okcidenta Eúropo, Usono) parolis pri helpo al la ekskolonioj, 
al la Tria Mondo, por ties evoluo... Oni eê hipokrite celis ne plu 
uzi ofendajn vortojn, "Tria Mondo", sed ia belajn vortojn "evo-
lulandoj" aú "landoj evoluantaj"! En la praktiko, la helpo efekti
ve estas pli almoza ol solidara, kaj la imperiismaj agadoj estas 
evidentaj, ekzemple en la ilustrajo pri fugo de dolaroj el Latin-
ameriko. 

Fu^o de dolaroj el Latinameriko 
al Usono, Eúropo, Japanlo k.a. 

La miliardoj ci tie montritaj estas la eliro minus la eniro, kio 
evidentigas la bonan profiton de la tiel nomata helpo. La fugo de 
la dolaroj pli kaj pli gra vigas, samproporcie kiel la mizero kaj 
subevokio 

La sciencistoj, kiuj studis la problemon, scias, ke pli grava 
ol la laborilo mem estas la pretigo de la mano, kiu u/os la ilon... 
kaj ni konstatas, ke la nesciaj homoj el la mizero almoze akceptas 
la iison, sed tute ne volas uzi la fiskaptilon (labori), jen la abis
mo, kiu kapablas kònduki al katastrofa ekspluatado, al profunda 
mizero, al malevoluo. 
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Aparta rígardo al evoluo/malevoluo en Brazilio 

Ni scias, ke en nia mondo povas ekzisti, kaj fakte ekzistas, 
malricaj landoj kun ricaj popoloj; kiel ekzemplon, mi satãs citi 
Aústralion, kiu similas al Brazilio laú teritoria amplekso, latitudo, 
koloniigado, k.s. Same ekzistas ricaj landoj kun malricaj popoloj, 
kaj guste Brazilio estas la ekzemplo, kaj mi aúdis diri, dum pres-
kaú 40 jaroj, ke Brazilio estas la lando de la estonteco... Kompre-
nu la vorton kiel specon de venonta paradizo. En la nuna evolu-
maniero de nia mondo, kaj de Brazilio aparte, mi racie ne povas 
kredi, ke tiu paradizo konstruigos. Mi ekzempligos mian kredon 
per analizo de la evolukurbo de la produktado en mia propra en-
trepreno, kune kun la kurbo de la katastrofa inflacio. Temas do 
pri realajo en periodo de 20 jaroj: 1970 al 1990. Mi konfesas, ke 
mi establis tiujn kurbojn, por ke mi mem provu kompreni nian 
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evoluon/malevoluon. Mi ankaú kredas, ke tre malfacile la legan-
toj trovos similan analizon ílanke de la ortodoksaj ekonomikistoj 
aú politikistoj, kaj ne hazarde mi donis la citajon de Arnold 
Toynbee en la komenco de ci tiu capitro. Por faciligi ia interpre-
tadon de la faktoj, mi situigis la cefajn okazajojn en la tempo per 
markoj de 1 al 8. 

La evoluo-kurbo de produktado, kiu estis establita laú la 
produktado de mia fabriko de manekenoj (en cento da pecoj en la 
monato), ankaú respondas al la evoluo de multaj produktoj, el in
dustria agado aparte, kiel vestoj, pordomaj elektro-aparatoj, k.s. 
La skalo de inflacio ne estas plene proporcia, sed kvazaú ekspo-
nenciala, car gi entenigus en nenia paperfolio! 

Ni unue povas observi, ke la kreskado (pozitiva evoluo) de 
la produktado okazis sen videblaj anomalioj proporcie al la po-
pulacio (laú la homkvanto) gis 1980. Gis 1984 nia fako daúre 
kreskis, sed tiam nur pro favora situacio de modismo rilate al ma
nekenoj. La jaro 1986 estis nura akcidento (tre grava laú ekono
mia analizo) pro la heterodoksa "kruzado-plano". Postsekvis la 
katastrofa malevoluo, pro la akumulado de la sociaj, stataj 
problemoj facile lokigeblaj sur la inflacia kurbo. 

Notinde estas, ke post la dua mondmilito, Brazilio celis la 
industriigon, tiel ke iu ajn iniciatema, entreprenema homo kun 
relativa lacilcco povis sukcesi en sia entreprenado, car la libera 
iniciatado estis fakte libera, te. sen apartaj premoj tare de la stato 
aú de pliaj trustoj, monopoloj k.s. Tio okazis cetere sendepende 
de la tiamaj politikaj regimoj, cu pli, cu malpli diktatorecaj. Kiu 
plantis (laboris), tiu rikoltis! La lego de 1' merkato, t.e. de mendo 
kaj oferto, estis la plej aútentika lego. Tamen, tuj post la komenco 
de la tiel no ma ta d ik ta luro de la militistoj (1964), la sia ta politiko 
celis pli kaj pli statigi la entreprenadon, pere de gigantaj investa-
doj el eksterlanda monkapitalo. La situacio estis tamen kontrolita, 
kun inflacio de malpli ol 50% jare gis 1978. 

Gis 1973, (1) kiam la jara inflacio ne atingis pli ol 30%, la 
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interezoj de monkapitalo ne povis preterpasi 12% en la jaro. Kiel 
cie en la mondo, ciuj pliaj interezoj estis kondamnitaj kiel uzuro. 
Tamen kase jam eblis pruntepreni monon je interezo de 5% mo-
nate kaj eblis repagi kaj amortizi tiun monkoston sen pliaj pro
blemoj... Neniu pensis pri linancaj kostoj de 30% en la monato! 
Ekde 1974, (2) pro la unua grava krizo de petrolo (spekulado de 
la arabiaj produktantoj precipe), la brazila stato, kiu grave eksve-
ligis, jam minacis per emisio de plia mono: temis pri sovinisma 
ek/altado kun akrigo de statigado por, laúdire, elsavado de la 
nacio; tiam oni ekzemple iniciatis la anstataúon de benzino per 
alkoholo el kano, cio per malavaraj subvencioj. La statigado (na-
ciigado) (3) de la cefaj bazaj industnaj aktivecoj largskale kreskis 
(gis 70% de la tuta ekonomio) kaj en 1978 (4) ankaú kun la no
mataj laraonaj planoj de la stato, la uzuro ne plu estis krimo, ia 
interezoj ne plu restis ce 5% monate, sed rapide iris al 12% aú 
pli. Oni tiam parolis pri demokratio kun pli bonaj sociaj kondiôoj; 
la marksisma, komunisma "mikrobo'' disvolvigis. La inflacio, kiu 
jam estis rutina, estis indeksita al la tuta ekonomio, kaj la tekno-
kratoj jam estis inventintaj la absurdan "monkorektadon". La 
rezulto estis, ke tuj la inflacio iris al 100% en la jaro, (5) dum la 
stataparato dangere sveligis por cie intervém en la ekonomio, cu 
donante malavarajn subvenciojn al privilegiuloj, cu kreskigante la 
impostojn por la aliaj... nome de la fama "sociala justo" en utopia 
distribuado de la ricajoj. Kaj oni sopiris al politika libereco, al 
demokratio (6), tiel ke ekde 1982 la inflacio saltis al 200% en la 
jaro. La sindikatoj cie agitadis, cie oni ekstrikis... kaj komprene-
ble konkeris sociajn avantagojn, malpli da laboro, pli da ferioj, 
pli da salajro, laú la konataj principoj de la tiel nomataj komu-
mstoj aú aliaj marksistoj, kiuj tiom sopiris al iom da povo!... ne 
da laboro! Ou me, la nepotismo, la korupto cie kreskadis kadre de 
la monstra aparato: stato, laú la objektivoj de la politikuloj (vidu 
la ilustrajon je pago 24). Intertempe la tiamaj impostoj (malpli ol 
20) ne suficis kaj gis 1990 oni kreis 30 pliajn! Kompreneble plii-
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igante la respektivajn kvotojn de 10% al 18% por la komerca im
posto, ekzemple. Samtempe, la emisio de monpaperoj igis nekon-
trolebla, t.e. ne plu kon tro lata de la propra e mi sian to, la stato... 
kio estas la kaúzo (prcskaú ekskluziva kaúzo, kiel ni vidis) de in
flacio. En 1986, la stataj (aú statemaj) teknokratoj iniciatis seríon 
da tiel nomataj stabiligaj planoj. La anomalia "kruzado-plano" 
(7) restis je neortodoksaj vidpunktoj instruoplena. Car la stato per 
dekreto reduktis la interezojn je la nivelo de 12% en la jaro, la 
spekulistoj decidis investi sian monon en produktadon, tiel ke la 
produktado efektive akceligis gis plus 30 al 40%. Tio, do, de-
monstris, ke pli ol 30% el la ekonomiaj agadoj estis eksluzive en 
monspekulado. Tiam la mendo estis pli forta ol la oferto. En mia 
entrepreno, ni klopodis dungi pliajn laboristojn (tute ne fakajn); 
kvankam ni longe anoncis, neniu laboremulo prezcntigis dum la 
marksistaj sindikatanoj en demagogiaj plendoj daúre anoncis, ke 
postrestis 10% da senlaboruloj... Ni do facile deduktis, ke en 
Brazilio 10% el la laborpovaj homoj estas pigruloj, kiuj tute ne 
volas labori. Car la mendo estis tro forta, en regimo de t rostigitaj 
prezoj, car la stato ankoraú helpis la spekuladon de bankoj, car la 
stataparato mem daúre sveligis kaj car la presado de mono longe 
preterpasis la tridekprocentan pligravigadon de produktoj, rapide 
instaligis ekonomia haoso, sub premo de kasita inflacio. Rapide la 
stato rezignis pri la plano, la interezoj, la inflacio kaj ciuj kon-
sekvencaj malbonajoj de la stato eksplodis. La hiperinflacio 
ekinstaligis (pli ol 2 000% jare) kaj la tuta ekonomio senapelacie, 
sinke reduktigis guste laú la kurbo. La teknokratoj prezentis 
pliajn planojn, ec kun konfisko de la girkapitalo de la jam sufe-
rantaj entreprenoj (8); derrua regreso instaligis, dum la inflacio 
restas neeltenebla, car la svelinta stato pagas siajn suldojn per la 
falsa mono, kiun gi emisias. Dume, la demagogaj popolismaj po
litikuloj promesas la "socian juston" kun sufokigaj pliaj impostoj 
kaj kontroloj ce la entreprenistoj, kun malpli da laboro sed kun 
pli da salajro por la "kompatindaj" laboristoj, inkluzive de 5 l i -
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beraj tagoj por rigardi la naskigon de ido... por la demografia 
eksplodo. Nekredeble, sed vere. 

Resumo pri la malevoluo 

Pli traía ekzemplo pri malevoluo ol la ci supra eble estus 
malfacile trovebla. La historio montras, ke por evolui, la homo 
devas produkti, do labori. Estas la vigia, libera intersango de 
la produktoj, kiu kondukas al pligravigo de la riceco, al evoluo. 
Felice ni havas bonajn ekzemplojn pri tio en la relative nova his
torio de la homaro post la dua mondmilito. Ekzemple la "malami
koj" Germanio kaj Japanio estis preskaú entute detruitaj. Ili vigie 
eklaboris, rekonstruis siajn respektivajn landojn, naciojn, ekono-
miojn; kaj estas nuntempe unu el la plej ricaj laú la Malneta Nacia 
Produkto (MNP), do la plej evoluintaj. Aliflanke, post tiu sarna 
dua mondmilito, ciuj landoj, kiuj akceptis por la tiel no mata "só
cia justo" la marksismajn modelojn ene de la mito "kolektiveco", 
restis en dangera malevoluo, te. rande de profunda mizero. Kio 
estas pruvo, ke tiu "ideala" sistemo ne estas efektivigebla ec ce 
normale laboremaj homoj. Kiel ekzemplon ni ree citu orientan 
Germanion kompare al Okcidenta Germanio, kie estis la sarna 
gento, ankaú en la iamaj potencaj industrioj de Dresden kaj Lei
pzig. 

Cilio en tiuj lastaj 20 jaroj prezentas plian historian ekzem
plon, kiu cetere okazis paralele al tiu de Brazilio, kvankam inver-
se laú instalo de la politikaj regimoj. La "socialismo" de la kva-
zaúa matiro Salvador Allende ne sukcesis instaligi, la homa sango 
tro rapide fluis el la mito sub la diktatora reaga rego de la famega 
Pinochct. La iom-post-ioma reveno al libera, individua iniciatado 
(nun sub relative malgrava kontrolo kaj interveno de la saio) ta
men rekondukis la landon al evoluo de +9,2 (Tabelo je pago 85), 
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ciiero ja pli aútenlika ol tiu de Kubo aú ec de Kolombio, se oni 
preteratentas la produktadon de kokaino. 

En la sistemoj, same dangera estas la spekulado de monka
pitalismo, kaj ec Usono, la ekzemplo por kapitalismo kaj libera 
iniciatado, estas minacata (vidu la ilustrajon). 

Ni do povas aserti, post analizo de faktoj, ke la cefaj kaúzoj 
de malevoluo estas: 

- Demografia eksplodo kun la konsekvenca analfabetismo, 
kiuj provokas mankon de adapto al la modernaj teknologioj kaj 
sciencaj konkeroj. 

- Influo de la moderna mito: kolektiveco, kiu venigis la 
ekscesan statismon, la komunismojn, la socialismojn sub ideolo-
gioj kiel marksismo. Statismoj kaj komunismoj, kiuj induktas la 
homojn kiel individuojn al ne akcepto de responso, de iniciato, 
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kaj kondukas al mallaboremo, al burokratismoj, al koruptaj nepo-
tismoj. 

- Sumulado de spekulado sub ciuj eblaj formoj ene de mon
kapitalismo, ene de statismoj kun parazitismo, kaj ec de komu
nismoj, kio kondukas la homojn same al plia mallaboremo kaj al 
margenaj agadoj, kiel ludado, vetado gis stelado kaj pliaj krimoj, 
entute al atencoj al la individua respekto. 

Tiu capitro ne devas íinigi en esprimo de profunda pesimis-
mo, cio ne estas perdita, pro tio ni devas prezenti kontraústaran 
kurbon de evoluo, ekzemple pri produktado de grenoj en Brazilio. 

Ni tiel vidas, ke niaj idoj el demografia eksplodo ankoraú 
havas esperon pri deca nutrado... se ni supozas, ke ci tiu produk
tado ne efektivigas sub la nura konsidero de borsoj en tutmonda 
spekulado! 

Ankaú laú internada produktiveco, Brazilio kaj la ankoraú 
komunisma Sovetio multe povas plibonigi sian produktadon, se-
kve atingi pli bonan vivstaton por siaj popoloj (vidu la ilustrajon). 
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Bedaúrinde, plibonigo de produktiveco dependas de homoj, 
de teknologio... kaj de zorga streca apliko de tiuj teknologioj per 
"laboro", kiel ekzemple en Usono, kiu estras la indicojn de pro-
duktiveco en ciu hektaro. Kaj ni ne forgesu, ke en Usono nur 3% 
el la logantaro produktas tiujn nutrajojn. Entute prezentigas mul
taj paradoksoj en la homa evoluo/malevoluo. 
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LA VERAJ PENSULOJ DE NIA MONDO 

Ni, la esperantistoj, preter niaj 
idealoj, provu agi normale... 

Clara de Hess 
(dum la 61a SAT-kongreso en Cam

pos do Jordão - Brazilio) 

Kiam tiu simpatia sinjorino Clara de Hess esprimis la supran 
citajon, generala rido trai is la ceestantaron... kaj farigis malfacile 
diri kial. Cu efektive la idealistoj ne agas normale? Cu guste ni 
kutimas agi tro normale, t.e. ideale? Mi kredas, ke Clara (kies 
ideojn mi konas, almenaú en sia kuirarto) volis uzi la vorton 
"normale" en la senco de homkonforme... kaj tion malofte la ho
moj farás; malofte la homoj estas veraj pensuloj, te. pensas kaj 
agas konforme al la homa esenco, en la konstrua senco de kon-
tormeco, de esenco. Car mi promesis, en la komenco de la libro, 
ne enkonduki vortjongladon, mi resume dirás, ke ne ciuj ideolo-
gioj, idealoj estas homkonformaj, konstruaj. En lilozofio okazas 
ec la kontraúa fenómeno. La lilozofio de la "konstruivistoj" en la 
pensmaniero de, ekzemple, J.-J. Rousseau kondukis al detruo 
kiam oni establis, ke por la tiksita ceio ciuj rimedoj estas taúgaj, 
kiel ce komunismo post marksismo, kiel ce la franca revolucio, 
kiun ni jam supraje analizis (je pago 72). Tio signifas, ke la tilo-
zorio de Rousseau estas eble ideala sed tute ne homkonforma, car 
gi povas konduki al detruo. Rousseau ja d iris, ke la homoj nas-
kigas "bonaj" nur la sócio koruptas ilin. Verdire la homoj estas 
nek bonaj nek malbonaj, ili nur posedas la virtojn kaj karakterojn, 
kiujn ni vidis, konforme al la blinda esenco de nia ekzisto. Niaj 
sintenoj kaj agadoj, kiujn ni dezirus "konstruaj" devus esti, tiel, 

95 



homkoriformaj... normalaj. Tio sendube estus la vera pensado... 
kaj Rousseau ne estis "vera" pensulo, des pli, ke li mem agis tute 
inale al siaj propraj diroj. "Fani tion, kion mi dirás, kaj ne tion, 
kion mi farás" estas la kondamno de la falsaj pensuloj. 

Car ci tiu libro estos legata nur de Esperanto-sciantaj homoj, 
mi povas citi Zamenhof kiel veran pensulon, almenaú rilate al la 
lingvo Esperanto. Estis pro la gentaj, lingvaj problemoj, kiujn ni 
ciuj konas, ke Zamenhof iniciatis kaj iakte kreis Esperanton... 
lingvo konstrua, do homkonforma, kiu kapablus (se aplikita) solvi 
ciujn lingvajn problemojn (eviti lingvajn, ec intergentajn 
koníliktojn) en la tuta mondo. El la pensado, aperis la konstrua 
instrumento de tutmonda, universala komunikado, Zamenhof estas 
vera pensulo, kiu ne restis en abstrakto. Por resti en la sarna 
ekzemplo de Zamenhof, oni povas diri, ke la elpensado de Hile-
lismo kiel homaranismo ne plu estis konkreta agado, temis pri 
mensa subjektiveco ne normale aplikebla sen mensa indukto, sen 
interpretado, do ne sisteme homkonforma sed nur homversajna, 
tiam ne plu temas pri vera pensado. 

Por ke nia homa mondo, sócio, evoluu pozitive, konstme, 
estas necese, ke la homaj pensoj (fruktoj de la intelekto, mensa 
kapablo, kiuj pro homa malsupereco ne plu estas mstinktaj) restu 
ligitaj al la faktoj, al la realaj okazajoj; inter ili estas la absur-
dajoj, kiujn ni analizis. La vera pensado estas tiu pensado, kiu 
kapablas porti nin al agado kun la minimumaj konlliktoj, al plena 
respekto inter la individuoj kaj sen atenco al la individuaj inte-
grecoj, kiel ni tion analizis en la capitro pri etiko. La vera pensa
do estas tiu pensado, kiu konscie gvidas nin al la plenumo de niaj 
devoj kiel individuoj, kiuj volas postvivi sian naskigon sen aten
co, sen malrespekto al la vivo de aliaj individuoj, aú sen esti 
atencitaj de la aliaj. Tio estas formo de vera pensado; sed tiu for
mo de pensado por fakte esti vera, devas havi praktikan aplika-
don, gi devas rezulti je faktoj en la ciutaga agado, kaj ne resti en 
la abstrakto de la pura lilozofio, de la idealistoj. 
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Estas konstateble, ke la ciutaga agado konstante evoluas, 
pro tio, paradokse, la "evoluiva" pensado konstruas dum la 
"konstnúvaj" konceptoj detruas. (Pliaj detaloj estas legeblaj en la 
verkoj de la bibliografio citi ta en la tino de ci tiu libro.) 

Estas tre malfacile prezenti tiun pensmanieron sen ke la 
"normala" leganto tuj pensu pri utopio, pri io ne efektivigebla, el 
alia mondo, kiu ja ne estas la homa mondo. Mi tamen kredas, ke 
se la homoj ne kapablas pensi en intima rilato kun la faktoj, kiuj 
cirkaúas ilin, kaj tiel korekti la absurdajojn el la faktoj kaj agoj, 
kiujn ni vidis, nia homa mondo estas pereonta. Eble ekzistas di-
versaj manieroj por atingi tiun veran pensadon, mi persone opi
nias, ke la solvo kusas ce la tero. Mi pensas, ke la homoj devas 
returni al la tero ellasante la formon de artefariteco, kiu donis al 
ni la absurdajojn jam prezentitajn. Tiam pli facile ol oni povas 
supozi la problemoj solvigos... kaj la homaro plu vivos. 
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INTERVALO 

La problemo de la maldekstruloj 
(revoluciuloj) estas ke la málamo, 
kiun ili havas rilate al la burguloj, 
estas multe pli grava ol la amo, 
kiun ili havas rilate al la popolo. 

Cristóvam Buarque 
(Ekonomiisto-verkisto, 

"maldekstrulo") 

Por ciu kaj ciuj laboristoj (ne devige laboremaj laborantoj, 
sed dungitaj salajruloj), la mas troj, la bienposedantoj, la industri-
ístoj estas acaj aviduloj, kondamnindaj ekspluatantoj. 

Ci tiu konstato same valoras kiam hazarde la laboristoj igas 
mastroj. 

Konkludo (laú simpla dialektiko): ciuj homoj estas pli mal
pli same acaj kaj avidaj. 

Korolaria, logika dedukto: devus ekzisti nek mastroj nek 
dungitoj, sed nur sensalajraj, memstaraj homoj. Nur tiel la homoj 
kapablus mildigi siajn malvirtojn kaj malbonajn kvalitojn. Nur tiel 
la homoj povus reintegrigi en sian vivmedion. Nur tiel la homoj, 
ankaú en la sócio, kapablus grandparte cviti la koníliktojn. 

Se la pregado, strikado kaj balotado estus etikaj, nia sócio 
estus en perfekta ordo, car estas tio, kion la homoj plej taras. 
Restas al ni la trovo de pliaj alternativoj. Kial ne al la tero retur-
ni? 
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AL LA TERO RETURNE 

El la tero ni venis 
Al la tero ni reiros. 

(Tutmonda popoldiro) 

Ci tiu fundamenta popoldiro, kredeble u/ata en la tuta mon
do, estas univcrsalc akceptata en sia primitiva signiío. Gi apli-
kigas al cio vivanta sur la tersurfaco, nenio kaj neniu eskapas, cu 
rica, cu malrica, cu bela, bona, cu malbela, malbona... Gi ciam, 
cie validas, preter la kredoj pri eterajoj kiel spiritoj, animoj, reen-
karnigoj, k.s. Gi do montras la gravecon de la tero, same por la 
vivo, kiel por la morto (morto, kiu estas laú matéria konsidero 
nenio plia ol daúrigo de la vivo en aliaj formoj), car cio ja okazas 
ce la tero, en la tero. 

Ni nur volas konsideri la gravecon de la tero kiel vivofonto, 
kiu kapablas ja solvi la homajn problemojn post la homaj de-
vojigoj, kiujn ni analizis. Estas sendube malfacile kontesti, ke la 
tero estas nia vivofonto. Same nekontestebla estas la fakto, ke la 
homo uzas gin malracie, detrue; konsekvence, la reveno al la tero 
nur povas esti solvo por la problemoj, por forigo de la absurdoj, 
kiujn la homoj vole nevole lereis en ciuj kampoj de agado. "Al la 
tero returne" estas speco de korolaria voko korekte al cio tio, 
kion ni jam montris en ci tiu libro. Nur la returno al la tero, en 
plena konscio, kapablos e Isa vi la homaro n de pereo fronte al la 
tro grave detruaj evolustadioj, kiujn ni prezentis. Estus do necese, 
ke la leganto bone asimilu tiun revenon en sia tuta amplekso por 
kompreni kiel tio povus esti solvo al niaj individuaj kaj sociaj 
problemoj de homo. 

Notu bone, ke ni parolos pri "returno", car ja nur antaú 
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malmultaj jardekoj la homoj entrcprcnis la absurdan migradon; 
antaú 50 jaroj, en 1940, ekzemple en Brazilio, 69% el la homoj 
ankoraú logis en la kamparo (vidu la grafikajon je pago 31), sek-
ve ci tiu capitro prezentas nenion revolucian, cksterordinaran, kaj 
la nunaj politikaj bataloj por la tiel nomataj "senteruloj" en 
la agrara reformo tre klare montras la problemon preter la dema-
gogiaj subjektivecoj. Ne estas la minimuma dubo, ke tiu agrara 
reformo devos okazi, ne estas dubo, ke la homo devas reveni al 
la tero, por ke tiu homo sukcesu solvi siajn problemojn de preter-
vivado, de individuaj ekvilibroj, de sócia, relative harmonia, kun-
vivado... kiel tio okazis antaú miliardoj da jaroj en la historio de 
nia ekzisto. 

La teknikaj eblecoj de reveno 

La strukturo, kiu jam ekzistis gis antaú la dua mondmilito, 
en la kamparo, montras, ke la reveno tute ne prezentus proble
mojn, car la vilagoj ankoraú postvivas, ekzemple en Eúropo. Ali-
ílanke, ne ekzistas barilo inter la nocio pri vilago kaj urbo. La 
sveligo de urbo gis sufokigo estis akcidento en la homara evoluo 
pro la motivoj jam analizitaj; eble ioma konsciigo flanke de la 
homoj povus revenigi ilin al la tonto, la tero... Suficus malkovri 
la instigilon; eble la naturamikaj, ekologiaj movadoj, kiuj 
nuntempe kreskas montrante la neceson de vivplibonigo, de viv-
kvalito fronte al poluado, detruo, tion povus atingi. Eble la tiel 
nomata senlaboreco, sensalajreco, kun la konsekvenca mizero, 
malsato, povus indukti ce la homaj mensoj, ke je la tero ne 
ekzistas malsato (aú ne devus ekzisti), ke oni ne nepre bezonas 
salajron por vivelteni; ce la tero suticas, ke oni laboru por si 
mem. 

Kvankam la reinstalo de la homoj en la kamparo, en la 
"novaj landoj" de la Tria Mondo estus pli malfacila, estas kons-
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tateble (ekzemple en Sudameriko), ke jam ekzistas suiice grandaj 
retoj en la komunikiloj (vojoj, radio, televidiloj, servoj de posto, 
komunikadoj per satelitoj) por ke tiuj instaloj de agraraj reformoj 
efektivigu. Sajnas, ke la nunaj latifundioj de grandaj bienpose-
dantoj estas nuraj politikaj problemoj. La veraj problemoj estas, 
ke la homoj (plejofte) volas posedi la teron por spekuli, sed tute 
ne por labori, kaj oni atendas, ke la Stato donacu la tutan sub-
strukturon, inkluzive de ekonomia ludo en la merkato de monka
pitalismo. Evidente tio estas neeblajo; temas pri falsa agrara 
reformo. 

En la teknika ebleco, ni ne devas forgesi unu fojon plian la 
demografian eksplodon. Pri kiom da tero ni "rajtas", por ke ni 
eliru de la klaso de la senteruloj por tangi terposedantoj? La 
kalkulo estas simpla. La tersurfaco havas pli malpli 510 milionojn 
da km2; car du trionoj estas akvo, oceanoj, restas 170 milionoj da 
km2, kaj car almenaú la duono estas malfacile profitebla pro 
montaroj, dezertoj, k.s., ni facile povas dedukti, ke ni, la homoj 
(la 5 miliardoj), nur povas proíiti, posedi proksimume 85 000 000 
km2. Per simpla divido (kaj trata lokigo de la nuloj), ni konstatas, 
ke ciu el ni posedas (rajtas) 17.000 m 2, t.e. 1,7 ha. Estas efektive 
tre mal multe en strukturo, kie ni devos lasi iom da arbaroj kaj 
virga naturo por la ekvilibro de la ekologio, de la flaúro kaj 
fauno... Estas tre malmulte fronte al la demografia eksplodo! Ali-
flanke, la situacio ankoraú ne estas plene katastrofa se ni konside-
ras, ke en 1 ha ni facile povas produkti 5 000 kg da rizo (vidu la 
ilustrajon je pago 94), kio donas 13 kg en la tago, kaj tion unu 
homo ne kapablas mangi. 

En la teknikaj eblecoj de strukturo, ni ankaú devas konsideri 
la fundamentan strukturon de la sócio: la familio. Ni scias, ke an
kaú la familio suferas, distalas, pro la gisnuna ruinigo de nia so
ciordo, tamen ne estas dubo, ke la familio estas la nura aútentika 
nukleo de la sócio, pro kaj por la propra el volvo de nia vivo. Es
tas la Iami lia strukturo, la gepatroj kaj la gel iloj, en la sinsekvo 
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de la generacioj (sen demografia eksplodo, tio donas de 5 al 7 
homoj en ciu familio: paro + 2 gefiloj + respektivaj gepatroj), 
kiu kapablas funkciigi la agadon ce la tero pro la família ligiteco. 
Estas la família ligiteco, kiu normale kondukas al spontanea koo-
perado kaj tiel ne permesas la detruan, absolutan individuecon. 
La família strukturo estas la sócia nukleo, kiu efektive kapablas 
atingi la memsuficecon, la memstarecon (preter ciuj formoj de 
servuteco, kie nia homaro gis nun vivis, de la sklava, de la íeúda 
al la stata) en ciuj terenoj de homa agado kun homa harmónio. 
Kiel dirite, se tio ne plu okazas en la nuna stato de nia misevoluo, 
estas pro la absurdaj anomalioj jam prezentitaj. 

Ni observu, ke la ekzisto de familio jam ebligas la ekziston 
de bieneto de 10 ha, kun logejo, legomejo, fruktejo, bredejo, ktp. 
La kunigo de 10 al 100 familioj donas la nociojn pri vilago gis 
urbeto, lati la necesoj de pliaj aktivecoj. 

La strukturo ce la tero: skizo por nova ordo 

Ni jam aludis, ke la vivo ce la tero tute ne sigmfas, ke la 
homoj devus reveni al primitiva vivsistemo. Male, estas facile 
konstati, ke ciuj modernaj tcknologioj estas aplikeblaj same en la 
agrikulturado kiel ce aliaj brancoj de homaj agadoj, kiel en 
industrio aparte. La industríoj ankaú ne bezonas esti instalitaj 
en urboj, nuntempe oni tendencas instali ilin guste en kampoj. 
Sendube individua u/o de alta teknologio ne estas aplikebla en 
individua bieneto de 1,7 ha aú ec en família kun 10 ha, sed en 
koopera formo tute ne estas problemo. Estas tamen necese imagi 
la kooperativojn en sia esenca funkeiado kaj tute ne en la aktualaj 
sistemoj de statismo, de korporacioj, de monkapitalismo, kun 
komerca misfunkeio, kun nepotismo kaj avideco en spekulado. 

Post la familio, la plej granda organiza funkeia strukturo kiu 
aperas estas la kooperado ene de kooperativo en libera, memad-
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ministra societo. Nepre necesas, ke ciu kooperativano partoprenu 
la admimstradon de la kooperativo, por ke la kooperado estu 
efektiva. Laú la difino "kooperi" estas partopreni en. Se tiel ne 
okazas, kiel en niaj nunaj sistemoj, kie intervenas komercaj 
reguloj, kie intervenas la burokratoj de superaj instancoj kiel la 
stato, ni devas konfesi, ke ne temas pri aútentika kooperativo. La 
kooperado estas la nura maniero per kiu la homoj povas intersan-
gi la fruktojn de sia laboro sen ke okazu sistema homekspluatado, 
kaj tio validas por ciuj fakoj. En loka, vilaga kooperado (koope
rativo), povas same eniri legomproduktantoj, mdustrifabrikantoj 
de vestoj, mebloj, radiaparatoj, cerealproduktantoj, kuracistoj, 
edukistoj, taksisoforoj, ktp. Tiu strukturo de la kooperativo ta
men nepre devas esti relative mal granda, tiel ke ciu kooperanto 

povu superrigardi, kontroli la tuton, la tutan agadon de la koope
rativo; nur tiel la homaj malbonaj virtoj estas eviteblaj, nur tiel la 
spekulado estas forigebla... nur tiel la homoj efektive devas mon
tri sian produkton por gui la produkton de aliaj sen ekspluatado 
kaj laú establitaj kontraktoj inter la kooperantoj. 

Estas facile kompreni, ke tia vilaga limigita kooperado en 
lokaj kooperativoj devas ampleksigi per kooperado inter aliaj ko-
operativoj. Establigas interkooperativaj kontraktoj, kontrolitaj 
rekte de la kooperativoj, en senfinaj cenoj, kiuj en la intersangado 
de la produktoj povas atingi tutan landon... kaj kial ne la tutan 
mondon... sen stataj institucio), sen naciaj bariloj kun impostoj, 
kun doganoj, kun burokratoj... kaj kial ne sen mono? sen komer-
co? (Vidu la organigramon.) 

Estas facile imagi, ke la leganto, fronte al tiuj diroj el sajna 
"utopio" kaj simpligo de staikturo, ridetis kaj ne plu emas daúri-
gi la legon de ci tiu libro. Tamen ne forgesu, ke antaú malmultaj 
jardekoj, ce la tero la kuracistojn oni pagis per varoj, same la 
metiistoj kiel meblofarantoj, forgistoj, muelistoj uzis la simplan 
intersangon de laboro, servoj, produktoj per aliaj produktoj. Mi 
devas konfesi, ke mi mem, bedaúrinde pro la dua mondmilito, ce 
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ORGANIGRAMO PRI KOOPERADO C E LA TERO 

Kooperantoj 
Laúvole sod laúeble el Ciu Kaj Ciuj lamllloi 

M I M 1 M i l 1 

Munlcipa Kooperaiivo 
Plenuinkomltalo 

Aútoillato (okskluziva) 

Ckstormunlclpa kooperado 
(lutlanda, lutmonda kooporado) 

Kooporaj agadoj: Produklado-sorvoj 

CL 

lokaj kompleksoj 
Industrio 

contra Inter&inQado 

la tero travivis mtersangon, pro tio mi povas aserti, ke gi es
tas perfekte efektivigebla el loka stnikturo ce la tero gis la tuta 
mondo. Mi same povas atesti, ke la spekulistoj, stelistoj, pigruloj, 
ekspluatemuloj tiam estas facile identigeblaj, rekoneblaj kaj for-
igeblaj el nia sócio. El mia sperto en 40-jara agado en industrio, 
mi scias, ke unu homo kapablas kontroli, akompani la agadon, la 
produktadon de 150 al 200 aliaj homoj... do ree malkovri la 
pigrulojn, la mallertulojn, ktp. En la praktiko la kontrolo de 
malgranda enrrepreno funkcias kiel kooperativo ec se la celoj kaj 
sistemoj estas aliaj. 

Tiel mi prezentas la ci postan skemon de principo por struk
turo ce la tero. 

Temas pri skemo de principo, do nenio estas definitiva, ri
gore aplikebla, male, la fleksebleco devas ekzisti lau la lokaj cir-
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SKEMO DE PRINCIPO POR STRUKTURO CE LA TERO 
Municipo Ce 30 fanilioj en •» vilagoj Ci 500 homoj) 
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konstancoj, laú la profiteblaj aú ne grundoj, laú riveroj, montoj, 
aú ec lokaj kulturoj (kulturo en la du signifoj: ku Uivado kaj homa 
klerigo). 

Eble tiu skemo aspektas kiel imago de fantazia paradizo, 
tamen tiaj skemoj jam estis sporade aplikitaj, kaj kun la nunaj 
teknologioj (per la homa laboro) ili povus fakte igi speco de homa 
surtera paradizo; tio dependas nur de nia homa volo. 

Observu, ke mi skizis por ciu familio proprietadon de tereno 
de 50 x 100 m (5 000 m2); tio permesas komfortan izolecon, sen-
dependecon... kaj preskaú memstarecon por vivtenado, se tiu fa
milio elektus vere simplan (mizeran sed sen malsato) vivon. Kiel 
mi jam diris, tiu strukturo devas lasi al la homoj plenan libere-
con... inkluzive de tiu pri mizera vivo kaj morto. Ankaú en la ko-
operativa komplekso ciuj fakoj de produktado kaj servoj povas 
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esti metitaj, kiel deponejoj, magazenoj, oficejoj, atelieroj, ktp. 
Kompreneble la instruado, la kulturaj agadoj, distroj, sportaj ale-
roj, sanaj prizorgoj, estas jam nepraj en tia strukturo. Industria 
komplekso kun energi-produktado devas libere ekzisti sub la 
prizorgo de la lokaj kooperantoj... Metiista, industria agado (la 
industria agado postulas profesian lertecon, konon, kiel por la 
metiistoj) estas ciam bonvenaj laú liberaj iniciatadoj de ciuj. 

Analizante la organigramon estas facile kompreni, ke la 
povo, la regado apartenas plene al la kooperantoj mem, al ciuj 
familioj, kiuj libervole kooperas. La kooperado okazas pere de 
kontraktoj; per la vorto "kontrakto" ni komprenu: interkonsento, 
akordigo, limigita en la tempo aú ne, kiujn la individuoj inter si, 
parole aú skribe, decidas establi por plenumi taskojn, por 
produkti aú mtersangi la produktojn, servojn, ktp. Por eviti mis-
agadojn, miskomprenojn kaj konsekvencajn konlliktojn, la gravaj 
kontraktoj povas esti faritaj ce municipa plenumkomitato, kie la 
estrado (kunordigado) estas farita pere de elektitaj kooperantoj 
kiuj laúvice, laúperiode plenumas la ordigon sen pliaj avantagoj 
kiel monkompensoj. La municipa aútoritato estas la kooperantoj 
mem. Superaj instancoj, institucioj kun apartaj legoj estas do tute 
ne necesaj kaj ne devas ekzisti, car la sócio konstruigas de la 
malsupro al la supro. Ni ripetas, la malbona funkciado de koope
rativoj el niaj nunaj sistemoj okazis pro la bedaúrinda interveno 
de la stato aú pro ne respekto de la kontraktoj ene de la koopera
tivoj. La malmultaj kooperativoj plene sendependaj, kies koope
rantoj preter spekulemo respektas la kontraktojn establitajn, ciam 
kontentige funkcias. Pli ampleksa strukturo montrigas tute ne ne-
cesa, kaj kiam gi aperas gi nur povas esti parazita, ekspluata, kiel 
en niaj nunaj sistemoj. Estas la tuto de la malgrandaj, sendepen
daj strukturoj, kooperativoj, kiuj formos la grandan strukturon en 
kooperado inter la kooperativoj. 

La agadoj, laboroj povas kompreneble esti faritaj en kun-
laboro, ekzemple la terkultivado povas okazi per la masinoj de 
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la kooperativo, kie pluraj kooperantoj kunlaboras por simpligi, 
rapidigi la produktadon en pli etika produktiveco. En industria 
agado, fabrikado de masinoj, laboriloj, aparatoj la kunlaboro de la 
kooperantoj estas nepre necesa. En ciuj okazoj la kunlaboro de la 
kooperantoj kondukas al memmastrumado de la koncerna fabriko 
aú de la kultiva agado. Mi ci tie devas mencii en propra sperto, ke 
en la nuna sociordo la memmastrumado ne funkcias, car la homoj 
unue pensas pri spekulado, tuja profito, kaj tute ne pri intersango 
de produkta laboro... Kaj aliflanke, ree proprasperte, estas pli 
facile regi, es tri kaj proliti de la nesufice memstaraj homoj ol 
memstarigi ilin... La memstarigo nur povas verti per individua 
konsciigo. 

En ciuj okazoj, ni ne forgesu, ke en ci tiu nova strukturo la 
homoj ne plu ricevas saiajron por horoj de laboro, sed intersangas 
la fruktojn de la laboro, la produktojn mem laú interhomaj kon
traktoj. Kompreneble la intersango povas okazi pere de "mono", 
kiun la kooperativoj de la municipo mem emisias aú reterias laú la 
kvanto de produktoj. Konvenas, guste por eviti la spekuladon, ke 
ciu municipo havu sian propran monon. Estas evidente, ke in
tersango de produktoj en landa skalo, en tutmonda nivelo guste 
valoras pro la produktoj mem, ne pro la mono. Estas ankaú facile 
kompreni, ke la produktadoj (la oferto) ne plu okazas pere de 
borsoj (kiuj okazigas la rarecon por altigi la prezojn), sed per 
analizo de la realaj bezonoj (mendo) de la homoj en ciuj partoj de 
la mondo... (Jen almenaú unu utileco por la komputiloj!) dum la 
prezoj ne plu havas spekulan signifon. Se determinita varo, 
produkto igas rara, maio 1 ta (do tendencas akiri altan valoron 
pro malofteco) rapide la memregula merkato instigos la entrepre-
nemajn homojn gin produkti. Ni ne forgesu, ke ne plu ekzistos 
konzernoj, trustoj, karteloj, monopoloj, oligarkioj aú aliaj formoj 
de akaparado kiel ce monkapitalismo kun stataj protektoj. La 
merkato mem, konkurence, libere agos kaj sin régulos ne en rare-
co sed en abundo. Ni ne forgesu la legon de la konkurenco: plej 
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bone, plej bele, plej malmultekoste! Do, plej favora mtersango! 
Menciinde ankaú estas, ke la "investado" (kreado de novaj 

teknikoj, inventado, plibonigo, evoluo) okazas per kroraiaboro de 
la homoj, te. la homoj laboras pli ol por la simpla kontentigo de 
siaj normalaj bezonoj, kiel tio cetere ciam okazis antaú la veno de 
la derrua monkapitalismo kun ciuj pliaj spekuladoj... Aú cu la 
homoj ne plu sukcesos reakiri "amon" al siaj laboroj, taskoj, cu 
la homoj ne plu rehavigos al si tiun profesian konsciencon kun la 
plezuro rigardi sian plenumitan taskon, produkton? Cu la homoj, 
kiuj ne plu estos senlaboruloj, ne plu ha vos mastron (krom even-
tuala teknika gvidisto pro komplikaj teknologioj), ne plu havos 
sindikaton aú korporacion, ne plu havos dungon, ne plu havos 
salajron, ankoraú bezonos rigardi la horlogon, kiam ili devos la
bori? Mi esperas, ke ne. Ciamaniere, kiel tion skizis Paul Ber-
thelot en sia libreto La Evangelio de la Horo, estos kajero (... 
prefere, nuntempe, komputilo!), kie cio, kion ciu kaj ciuj al portos 
kaj forportos estos notita, la bilanco estos facila. La kreemuloj, 
iniciatemuloj, laboremuloj prósperos, dum la pigruloj, spekule-
muloj, trompemuloj senapelacie vegetos kaj mortos, car la lego de 
la naturo estos la nura, kiu funkcios kaj la artefarita homlego, ne 
plu necesa, felice malaperos. En tiu strukturo, ciuj homoj, kiuj 
celos kiel statoficistoj, advokatoj. miliústoj, sindikatistoj, tisk-
kontrolistoj, politikistoj, negocistoj, "vendi" sian senutilan varon, 
fiaskos. 

Mi esperas, ke la leganto bone komprenis la abisman dife-
rencon inter la koopera strukturo skizita kaj la kolektiveca struk
turo, kiel komunismo kaj statismo, ekzemple. Ci tie la "socialis
mo", la "sócia justo" ne okazas pro egaleco de guo, en neebla, 
simpla distribuado, sed pro egaleco en la oportuno ion produkti. 
La interhelpo, la solidareco evidente, spontanee okazos por ho
moj, kiuj klopodos ion fari kaj eventuale pene sukcesos, sed la 
almozo espereble estos delinitive kondamnita, same kiel la infera 
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paraziteco, kun korupto kaj nepotismo de niaj monkapitalismaj, 
stataj sistemoj. 

Mi kredas, ke la skizita strukturo estas, en la nuna stato de 
la homa evoluo, plene homkonforma por alporti la solvojn al la 
homaj problemoj, cu je individua nivelo, cu je kolektiva, sócia 
skalo, cu por la postvivo de nia propra planedo. 

Reveno al la tero: solvo por individua integrigo 

Same kiel la absurda migrado venigis problemojn al la 
homoj kiel individuoj, estas kl are, ke la simpla reveno al la vivo-
tonto demetos tiujn problemojn, el ciuj kategorioj. Unue, ce la te
ro, la homo ne sin sentos fremda en sia vivmedio, do la plejparto 
de la psikaj traúmatoj malaperos. Se paranojulo, skizofreniulo 
estas dangera frenezulo en dense logata urbo, tiu sarna homo en 
vilago kun malmultaj homoj estas konsiderata kiel amuza stran-
gulo, kiu cetere ankoraú kapablos iel efike, produkte, agi. Ce la 
tero la homa spirito malfacile falas en streson, ec en peniga, 
streca agado. Ce la tero, la homoj ne bezonas komplikajn distri-
lojn, la propra naturo estas saniga distrilo, kun aú sen la klasikaj 
casadoj. La naturaj anomalioj nature akiras formon de normaleco 
kaj la konlliktoj igas malpli oltaj ol en amaslogado. Kun la mini-
muma eduko kaj instruo (aú ec sen nenia instruo) la homo scias, 
ke l i devas agadi por pretervivi, la homo, por uzi la popoldirojn, 
scias, ke "nenio falas el lacielo", do la homo spontanee agadas, 
laboras. La tero mil digas la homajn malvirtojn guste kiel la mal-
laboremon, kiel la spekulemon, la avidecon, la facilan guemon, 
ktp. Ce la tero, la homo spontanee komprenas la interhoman 
respekton inter la individuoj, car la individueco ne diluigas en 
anomman amason, kiel tio okazas en la urboj. Ce la tero, la indi
viduo ne plu estas simpla instrumento de sócio, sed fakte homo, 
kaj pro tio la kontraktoj, la interkonsentoj per simplaj vortoj estas 
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pli valoraj ol abstraktaj paperajoj subskribitaj ce notarioj. Ce la 
tero, la falseco malaperas; ce la tero, la hipokriteco stompigas kaj 
pro respekto mildigas; ce la tero, la homo reakiras naturan íiere-
con kaj ambicion; ce la tero, la homo mastras sin kaj kun respekto 
konservas la establitan ordon, la tradicion. Ce la tero, la familio 
reakiras sian forton de sócia ceio. Ce la tero, la atenculo, la mal-
respektemulo, la stelisto, la bandito estas tuj identigitaj kaj nuli-
gitaj ec sen mortpuno. 

Kompreneble la faktoj (proprasperte konstatitaj) ci supre 
cititaj validas nur por homoj, kiuj naskigis ce la tero kaj tute ne 
por homoj, kiuj vivis en urbegoj, en faveloj, kiuj naskigis en la 
betonaj turoj. Nenio tia validas por homoj, kiuj estis detrue kon-
tagitaj de la kolektiveca mito, kun ideoj pri komunisma sócio kaj 
malreala sociala justo. Pro tio la problemoj de agraraj reformoj, 
en nia nuna sociordo, malfacile solvigos por homoj, kiujn oni 
volas deporti post tiom da kontago. Aliflanke, la motivo) (serco 
de modernajoj, pli facila vivo en urba industrio, ktp), kiuj instigis 
la homojn al la absurda migrado al la urboj ne plu ekzistas, la in-
dustrioj estas saturitaj same kiel la urboj, kaj la celitaj moder
najoj, komfortajoj, distroj, edukajoj estas perfekte aplikeblaj ce la 
tero, ec kun pli da facileco ol en la urboj pro simpleco de la 
substrukturo. Konsekvence, la integrigo de la homo al la tero, la 
returno al la tero, nur dependos de la homo mem per propra kon-
sciigo. 

Reveno al la tero: 
solvo por sociaj, kolektivaj problemoj 

La solvo de la sociaj, kolektivaj problemoj estas simpla 
konsekvenco de la solvo de la individuaj problemoj ekde la mo
mento, kiam la homoj konscias, ke la sócio, la kolektivo, konsis-
tas el individuoj, ekde la momento, kiam la individuoj konscias, 
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ke eventualaj kolektivaj institucioj estas je ia servo de la indivi
duaj interesoj... kaj ne inverse, kiel ni longe montris, ekzemple en 
la monstra statismo kaj pro la mito: kolektiveco. Bedaúrinde, en 
la homa historio ne aperis sistemoj, kiuj kapablus alporti harmo-
nion sen ekspluatado, sen servuteco, sen sklaveco, krom la siste
mo de la libera kooperado inter la individuoj kiel ni provis skizi. 
Se la homo, kiel individuo, estas nenies proprajo krom de si mem, 
ne estas dubo, ke ne povas esti kolektivaj premoj, ne povas esti 
vasaleco pere de senjoroj, regoj, dioj, k.s., la homo ne povas esti 
instrumento de stato. Ekde la origino la koncepto pri stato tre kla-
re montris, ke la stato havas intereson pri la individuoj, car la in
dividuoj devas esti nur mstrumentoj de la propra stato (en la kon
cepto pri kolektivo). Stato, kies interesoj ciam pravigas la blindan 
uzon de la individuoj sen ebleco de malobeo. La stato estas ne-
koncepteblajo en la strukturo, kiun ni prezentis, car gi ne povas 
havi funkcion. Permesu, ke mi ne donu la diiinon de stato ci tie, 
tion mi jam faris tro ofte en mia vivo, do bonvolu trankvile legi 
gin je pago 1070 de PIV, kaj mi esperas, ke se vi ne terurigos, vi 
almenaú konscios pri ties absurdo, pri ties senutileco ce la tero. 
Ce la tero, la regantoj estas la propraj logantoj de la vilago, de la 
municipo (la limdifina teritorio), kie la tuto de la trud- kaj pun-
fortoj kaj sociorganoj ne bezonas certigi regadon al ekonomie su-
peranta klaso super aliaj pro la simpla fakto, ke superanta klaso 
felice ne povas ekzisti, car en kcopera sistemo ciu devas regi sin 
aú perei sen ia ajn trud- kaj pun-forto krom la torto de la naturo 
mem. La stato de juro estas en la sinteno de la propraj homoj, la 
depostulo de rajtoj estas en la plenumo de la devoj. 

La riceco aú malriceco rekte dependas de la individua kapa
blo de ciu en libera agado, car, kiel ni montris, nur la individuoj 
proprietas sian terpecon, laborkapitalon kaj uzas gin laúvole an
kaú en kooperado. La sócio, kiel tuto, guste nenion proprietas. 
Ciu homo, kiu naskigas ce la terpeco de la familio sisteme tangas 
kunproprietulo de la koncerna terpeco kaj laborkapitalo sen re-
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gistrado en notarioj. Ni ne forgesu, ke laborkapitalo havas valo
ron nur kiam oni uzas gin, produktas per gi. Car la mono estos 
nura intersangilo, nenia rrrcnkapitalismo havos eblecon de ekzis-
to. Eventuala akumulado de mono (sparo), ekskluziva rrukto de 
produktado, nur povos ha vi valoron en mtersango de aliaj pro
duktoj. La trezorigo estas sen valora kaj neebla. 

La nura postulo de la sócio (tuto de la homoj) estas, ke la 
individuoj respektu la socion ne atencante al la individuoj, kiuj 
formas tiun socion... Evidente, ke la atencanto, la "krimulo" ne 
bezonos plian jugadon ol la konstato de la atenco per la fakto 
mem. La eventuala puno nur povas esti sensigniía laú juro, des 
pli ke morto povas esti ankaú liberigo (ne puno) cu por la sócio, 
cu por la malrespektema nenormala individuo mem. La interpre
tado de tiuj detaloj dependas nur de la evolustadio de la koncerna 
sócio sendepende de antaúestablitaj moraloj aú malkongruaj 
homlegoj, kiuj ja ne ekzistos en la skizita sociordo ce la tero. La 
jugfstoj estos la tuta logantaro de la municipo, kio validos por kiu 
ajn eventuala konllikto... kiam espereble la homlego estos la sarna 
kiel la naturlego de ciuj vivspecioj, cetere sen kodoj. 

Estas evidente, ke tiu vivsistemo, danke al universala, tut-
monda kulturo, establigos (devos establigi) en la tuta terglobo, 
kie ciuj homaj valoroj el lokaj kulturoj, tradicioj, kutirnoj, libere 
interplektigos sen detruoj, car jes, la homaj valoroj povas esti 
"sennaciecaj" kaj ne bezonas esti posedajo de apartaj gentoj, 
posedajo defendenda per milito. Estas facile kompreni, ke en 
tutmonda kulturo per tutmonda komunikado, interkomprenado 
per, ekzemple, Esperanto, la homoj ne plu bezonos sin fermi en 
nacioj kun rigidaj landlimoj. Ciuj lokoj de la mondo ne estas sa
maj, sed tute ekvivalentaj kaj same "amindaj". Same rilate al la 
kredoj, al la religioj, supozeble la tiama kulturnivelo de la homoj 
pruvos, ke ankaú ili estas ekvivalentaj, kaj ke tiel ciu individuo 
aú grupo da homoj povos kontentigi siajn mistikajn sentojn sen 
atenci al la mistikaj sentoj de la aliaj. Ci tiu kulturnivelo ankaú 
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montros la ekvivalentecon laú la raso kaj ciu gento, ciuj gentoj 
povos elekti sian vivmanieron laú eventuala] kutirnoj, tradicioj, 
ritoj, k.s. kun loka kooperado nur aú tutmonde, car ja ne plu estos 
motivo por "superecaj" konfliktoj de rasismo. Evidente, ke tiam 
la tiel nomata analfabetismo ne ekzistos sur la tersurfaco, krom 
eble ce kelkaj mensdebiluloj. Oni povas tiam facile kompreni, ke 
relativa sócia harmónio povos spontanee establigi... almenaú la 
absurdaj motivoj por militado estos for, kio garantios pli ol 10% 
da laborsparo por ciuj kaj la "sangimposto", kiun oni donacas al 
sia pátrio por detrui, povos esti uzata por konstrui nian surteran 
paradizon. 

La solvo por nia kompatinda Gaia: nia Tero 

La homoj, kiuj pensas pri ekologio, malkovris kvar manie-
rojn por elsavi nian planedon (vidu p. 67), unu el ili estas tiu de 
la "realistoj" kun malgranda proprietado kaj kooperado, do temas 
pri la strukturo, kiun ni guste skizis (vidu la skizon je pago 107). 
Observu, ke ni science konscias pri la neceso konservi alme
naú 30% (unu trionon) de la tero kiel virga, natura vegetajaro kun 
arbaroj. Tio per si mem estos elsavo de la ekologio, de la surtera 
vivo. 

Vi ankaú observu la terkultivadon en alterna sistemo post la 
kondamno de la spekula largskala monokultivado, kio redonos la 
ekvilibron de la propra grundo, malpli da erozio, malpli da agro-
toksajoj, sen detruo al la flaúro kaj fauno. 

La ekvilibro en ekologio (kaj mi dirás tion por la falsaj 
ekologiistoj) ne signifas, ke ni ne casos plu la troajn kuniklojn, la 
didelfojn, kiuj invadas la kokinejojn, la ratojn, la vulpojn, k.s. 
Aliflanke, por ke la kokcineloj ne mangu la foliojn de orangarboj, 
ni nur bezonos arangi aliajn foliojn, kiujn ni ne profitos kaj kiujn 
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la kokcineloj satãs frandi... kio sufice facile okazas en la naturo 
kiu libere elvolvigas. 

Kaj, jen, malaperos la kloakegoj de la urboj, kiuj venenas la 
riverojn, ja ciu domo povos havi sian puteton kun trinkebla akvo, 
dum sen problemoj la ekskrementoj ree estos sorbataj de la tero 
sen poluo, car 5 000 m 2 por ciu familio estas areo pli ol sufica. 
Kaj ciuj pliaj ekskrementoj de breditaj bestoj, same kiel ciuj res-
tajoj el vegetajoj, plantoj, ruboj el niaj propraj mangajoj eniros la 
komposton, kiu produktos rican sterkon por kultivado, ec se ni 
devos aldoni iom da kemia sterko. Por la samaj falsaj ekologiis-
toj, mi aldonas, ke kemia sterkado estas ofte necesa, kaj tute ne 
dangera en racia uzado... car, tinfine, kemia sterko estas nur 
komponajoj el NPK, te. azoto, fosfato, potaso, ciuj el ili normale 
troveblaj ce la tero, guste necesaj por nutrado de la vegetaloj. 

Pri la industrioj, nu, ciuj teknikistoj scias, ke per la moderna 
teknologio, kun la tiltriloj, kun la laviloj, kun dekantiloj kaj ciu
specaj krakadoj, la industria produktado ankoraú poluas nur se la 
homoj tion volas. Dume la lokaj industria) kompleksoj restos re
lative malgrandaj... Espereble post nelonge oni ne plu trouzos la 
petrolon (felice, post kelkaj jardekoj, gi cetere estos elcerpita). La 
nuklea energio (fisio - fuzio) estas neelcerpebla energifonto, kaj 
male al la kredoj de tiuj, kiuj ne havas nociojn pri teknikajoj, gi 
ne estas pli dangera ol aliaj fontoj, kiam oni uzas gin kun la nece
saj zorgoj. Francio, ekzempie, produktas pli ol 70% el sia energio 
per nuklea tisio, kaj ciuj fakuloj scias (mi persone havas amikojn, 
kolegojn, kiuj laboras en tiu fako), ke ciuj akcidentoj, kiuj okazis 
aú okazos estas eviteblaj je 99,99%. En ekologio, ec en la plej 
perfekta, "ideala" strukturo, oni devas akcepti certan riskon, car 
ciam, cie, iom da risko ekzistas en la homa agado. 

Kaj estas la ventoj, estas la suno (dangera), estas riveretoj 
cie... kaj ja la maljunaj arboj, kiujn ni anstataúos per novaj, sed 
povos racic utiligi ne en detrua bruligado sed en inteligenta disti
lado kaj produktado de celulozo, kiu kapablas ec nutri nin! Kaj 
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kial la plastoj, se guste la celulozo suficos? Kial ne reprofiti la 
vitron, la paperon? En la nova strukturo, en nia realismo "realis
ta" sistemo, ne timu. Gaia, ni facile elsavos vin de tiu absurda 
homa detruo. 
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PRAKTIKAJ EKZEMPLOJ DE RETURNO 

Ne estas grave esti, havi aú aspekti. 
Plej gravas fari, konstrui, elvolvi. 

Adolpho Bloch 
(entreprenisto) 

Mi estas certa, ke la antaua capitro pri returno al la tero ne 
persvadis la legantojn pro manko de praktikaj ekzemploj. Tiuj 
praktikaj ekzemploj, laú la strukturo prezenti ta, malte lice ankoraú 
ne plene ekzistas en nia mondo, tamen multaj homoj, konscie aú 
ne, estas veraj pensuloj, kiam iliaj agoj kongruas al la homkon-
formeco, kiun ni prezentis. Temas pri anonimaj agadoj, kiuj mak-
simume aperas kiel sensaciajoj en la gaze taro, kaj la propraj 
agantoj ofte ne konscias, ke tiuj agmanieroj entenas esencon de 
homkoníormeco... Ili tutsimple farás, konstruas, elvolvas sen pen-
si pri la aspekto, la havo, la esto. Ili restas aútentikaj ec kiam la 
jurnalistoj kaj reporteroj bezonas beligi la kadrojn por la publiko, 
car ci tiu publiko nur celas esti, havi kaj aspekti. 

Tiom bona ke aspektas songo 

Ci tion opiniis la tri agronomoj, kiuj en 1983 iris studi la 
instalon de terkulturistoj ce valo Ribeira en sudo de stato 
San-Paúlo, en Brazilio. Ília studado okazis en la projekto de la 
"agrara reformo" por la "senteruloj", la fama, falsa problemo, 
kiu prezentigas en la politika kadro de la du lastaj jardekoj. 

La teknikistoj konstatis, ke tuj post kiam la "senteruloj" 
farigas proprietuloj de la grundo, bieneto, kiun ili ricevis, ili tuj 
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revendas gin por rei ri al la urboj... car tiuj terkulturistoj ec ne 
sukcesis dece nutri la tamil ion! Kaj tio en régio no, kiu produktas 
bananojn, teon, rizon, maniokon, ktp. Cu la bienoj de 40 ha ne 
estas suficaj por ciu familio, estis la demando. 

La studoj direktigis al familia memsuticeco por 5 personoj 
(paro kun tri infanoj), kaj nutradisto cstablis la menuon laú la 
eblaj produktadoj de la regiono. Oni tuj malkovris, ke per malpli 
ol 5 hektaroj eblas produkti cion, kion la familio bezonas... krom 
la saio! 

Eblas kultivi la suficecon pri rizo, fazeoloj, maizo (ankaú 
por la bredo de bestoj), manioko, sukerkano (por la sukera siro-
po) kaj kafo. La legomgardeno estis antaúvidita en areo de 10 m2 

por ciu persono, kie ciuj brasikoj, terpomoj, patatoj, karotoj 
povas kreski. La teknikistoj planis fruktarbejon de 550 m 2, kiu 
produktas papajon (136 kg jare en 30 m2), bananojn (151 kg jare 
en 250 m2), plus orangojn, citronojn kaj ciuspecajn mandarinojn 
por tutjara produktado. 

En la bredejo (malpli ol 1 ha), ili instalis 35 kokinojn kun 3 
kokoj por produkti 2 800 ovojn en la jaro, 2 520 por mango kaj 
280 por produkto de kokidoj, kiuj donas 105 kg da viando. Oni 
ne forgesis la porkojn por la viando kaj graso, ne malpli bona ol 
la modernaj oleoj. En tiuj provoj, la agronomoj rezignis pri bovi
no, sed instalis 6 kaprinojn kun 1 kapro, tiel ke ili produktis 
1 800 litrojn da lakto jare, kiam ili uzis 69 litrojn por fromago kaj 
453 litrojn por butero. 

Evidente la agronomoj ne celis sklavigi la familion kaj kal-
kulis la laboron je 300 tagoj kun 8 horoj, sed por ciuj (gepatroj 
kaj infanoj). Ili konstatis, ke post la plenumo de la memsuticeco 
ankoraú restis jare 546 labortagoj por la 2 viroj (patro kaj filo), 
kiuj povus esti utiligataj por plia produktado de bananoj (la plej 
facila produktado de la regiono) en 9 ha, kio donus, en la malalta 
produktiveco de la loko, 200 tunojn da bananoj en la jaro. Per la 
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vendo de tiuj bananoj, la familio facile povus provizi sin per 
vestoj kaj pagi la laborilojn. la edukadon, k.s. 

La agronomoj ankaú kalkulis, ke la memsuticeco estas je 
30% pli avantaga ol uzi plenan monokultivadon kun plena aceta-
do de cio necesa... aú ol simpla vendo de sia laboro (la fama 
salajro). Kaj la agronomoj rekonis, ke tio okazas en malfavora 
kultivado sen masinoj. Ankaú ili ne uzis kemian sterkadon sed 
nur organikajn kompostajojn. 

Evidente la provo estis sukcesa, car la agronomoj konstante 
orientis, gvidis la familiojn kaj instruis ilin dum i l i pelis ilin al la
borado. La konkludo ankaú montris, ke en proprietado de bieno 
kun malpli ol 30 hektaroj: 5 ha por memstara vivo, 9 ha por eks-
tera produktado (povus esti koopera anstataú esti pure komerca) 
kaj 15 ha por la konservo de la natura médio, la agrara reformo 
povus efektivigi. 

La problemo ne estas la tero sed la homo. La teknikistoj de 
la stato opiniis, ke la eksperimento estis tiom bona, ke gi aspektas 
songo... sed ili konfesas, revenante al sia rolo de burokrataj tek
nokratoj, ke la songo (la plano) atende estas en la tirkestoj... Oni 
bezonas nur gin eltiri kaj uzi. Estas guste tio, kion la homoj ne 
volas fari, ankaú ne la demagogaj politikuloj, kiuj agitas en la 
tuta mondo por la falsa problemo de la "senteruloj". 

Cu estas tiom malfacile al la tero returni? 

Duobla agado: tero kaj industrio 

La plej trata ekzemplo trovebla (eble en tuta Sudameriko) 
estas la vivsistemo en valo de Itajaí, en stato Sankta Katarina. Ci 
tie, ekde la duono de la lasta jarcento gis la komenco de la nuna, 
instaligis elmigrintoj precipe el Germanio sed ankaú el Pollando, 
ltalio, Nederlando, k.a. Il i kolonie organizis sian novan vivon 
kun ciuj konoj cu de metiistoj, cu de terkultivistoj, k.s. Ili rapide 
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kreis ciujn necesajn substnikturojn kaj prosperis en tre propra 
tradicio de memsuticeco. La homoj konservis siajn bienetojn 
(93,5% estas malpli ol 50 ha) kaj estas interese noti, ke en 
1 150 000 ha logas 716 998 homoj, kio donas guste 1,6 ha por 
ciu homo, kiel ni jam establis. La logantaro dividigas preskau 
duone jen en la urboj, jen en la vilagoj, kaj se ekzistas 47 735 ru-
raj bienetoj, ankaú estas 4 868 industrioj; inter i l i , 587 produktas 
metalajn varojn kaj 384 estas tekstilaj. Kvankam la demografia 
kresko jam tro dividigis la bienetojn, en ciu tiu valo, la homoj ne 
pretendas sveligi la urbojn, kaj la monokulturado, la latirundioj 
ne proletigis ilin, male al tio, kio okazis en similaj koloniigadoj. 

En Stato Rio Grande do Sul, kie okazis samepoka koloni-
igado, la bovbredado, la sojo, la rizo, en grandskala kultivado. 
derruis la kamparan vivon. La sarna fenómeno estas konstatebla 
en pli nova kolonio, ekzemple en Entre Rios (apud Guarapuava, 
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stato Paranao). En 1950 proksimume 800 germanaj familioj estis 
instalitaj en 5 vilagoj, ciu familio propríete rice vis bienetojn kun 
pli malpli 40 ha por koopere (pere de Agra Kooperativo de Entre 
Rios) produkti cerealojn, precipe trítikon. Rapide la masinoj de 
monokultivado postulis "grandajn" bienojn (pli ol 500 ha) dum la 
"kooperativo", kiu pensas pli pri borsa spekulado ol pri efektiva 
koopera produktado, estis akaparita de la lertuloj... tiel ke kelkaj 
el tiuj "lertuloj" ne scias kiel elspezi sian fortunon en Germanio, 
dum la multaj aliaj devis fugi al la urbegoj aú mizere proletigi! 
Estas la analizo de tiuj fenomenoj, kiu valorigas la tradician sis-
temon en valo de Itajaí kiel ekzemplon de returno al la tero. 

Cu eblas kompari la bienetojn de la vitkulturistoj ce valo de 
Reno en Germanio kun tiuj de valo Itajaí, estas malfacile seu, 
kvankam la bicro, kiu elversigas ekzemple en urbo Blumenau 
dum la "oktobra festo de V biero", kapablas alporti envion ce 
multaj germanoj. Rura gazeio (Globo rural, januaro 1990) citas 
íamilion Fischer (paro kun du geiiloj) kiel idcalan vivon inter la 
kampo kaj la industrio, kaj montras la ekvilibron de la vilaga (aú 
urbeta) vivo sen la malhelpoj de substrukturo en urbegoj. 

S-ro Fischer, de la 10a horo vespere gis tagmezo de la alia 
tago estas laboranta mastro en la bieneto de 25 ha, kiun li pro
prietas. De la 13a gis la 22a horo, li estas laboristo, salajrulo, kiu 
zorgas pri teksmasino en tekstila industrio, 12 km-ojn for de sia 
logejo. Je la tagigo ce la tablo, la matenmango: lakto el unu el la 
tri bovinoj, same kiel la iro mago kaj butero, kiujn la e d/i no farás. 
La panon oni bakas ci tie, sed ne produktitaj en la bieno estas nur 
la faruno, la sukero kaj la saio... kaj kompense, oni vendas la tro-
on de la produktado: fazeoloj, ciuspecaj legomoj, fruktoj, ovoj, 
ktp. Laboro ne mankas por la kvar familianoj: semi, planti, saiki, 
rikolti kaj ree plugi... melki, kuiri... sed la ritmo estas saniga. 

Je la 13a horo, S-ro Fischer kaj la filino traías la aútobuson 
de la fabriko... kvazaú en ripo/a promenado. La salajron oni uzas 
cu por pretigi la baldaúan novan íamilion (la filino jam acetas 
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siajn domajn bezonajojn), cu por aceti novajn vestojn, novajn 
masinojn, novan aúton, plibonigi la domon. Cetere cio tavore 
acetebla en la konsumkooperativo de la tabriko... Tamen en ci 
tiuj kooperativoj, la laboristoj tute ne acetas la industrie prepari-
tajn mangajojn, ili preíeras prepari mem siajn proprajn el siaj 
tresaj produktoj. Logike. 

La industriistoj cetere preíeras dungi tiujn laboristojn (ter-
kulturistojn), car ili estas pli laboremaj ol la kutimaj urbanoj. Tiuj 
samaj mdustriistoj tamen maltrank viligas pro la troa laborsargo de 
tiuj laboristoj, kiuj ja ne klasbatalas por atingi nur 30-horan 
laborsemajnon! Oni ec sugestas al tiuj laboristoj, ke ili ne tiom 
kultivu, sed pensu pri bredado de abeloj, de íisoj, aú zorgu pri 
vitoj, kio donas multe malpli da laboro, sed tiuj homoj malfacile 
sin lasas korupti! 

En nia nuna mondo, labori kaj vivi mcmstare, memsufice, 
libere ja estas sublosajo, car la homoj al la tero ne volas returni. 

Sub influo de J . -J . Rousseau 

lnteresa vilago estas la vilago Yuba proksime al urbeto Mi
rando polis en stato San-Paulo, kie vivas 26 lamilioj ja en provo 
por memsuliceco ne en individua respondeco, sed male en kolek
tiva agado sub regado de patriarko. La intereso kusas guste en la 
kontrasto rilate al la antaúa ekzemplo pro la mistika sinteno cl re-
ligia iundo... aú inspiro kolektiveca de la filozofo J.-J. Rousseau, 
se gi efektive ekzistas. 

Mi persone vizitis la vilagon por konstati la funkciadon. Tiu 
kolonio instaligis antaú 65 jaroj, kiam S-ro Yuba elmigris el Ja-
panio kaj kunportis la verkon de Rousseau La sócia kontrakto. 
Tiam estis 7 lamilioj... kiuj nun atingis (laú demografia evoluo) la 
26 familiojn el la sarna grupo. Teorie ciuj povas lasi la vilagon, 
aú povas al gi memvole veni, tamen nur kelkaj "artistoj", kiuj 
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sercas specialan inspirou en la naturo, sukcesis resti. Kvankam 
ciuj membroj estas japandevenaj kaj la unua lingvo de ciuj estas 
la japana, la religio estas la luterana-kristana. Ciuj membroj devas 
praktiki la kultojn kaj ritojn, aparte okaze de la komuna mangado. 
La hierarkio restas rigor a; kiam la maijuna Yuba mortis, la ceio 
aútomate farigis la filo Yuba... ec se li estas (laúdire) malpli bona 
reganto. 

Pri la lilozofio de Rousseau, estas alia afero; laú S-ino Sati-
ko Yuba, malmultaj gin konas, la vorto restas kiel la vorto "dio", 
cu ne? Dio, Rousseau kaj la patriarko (juna) regas, car en la ko
lektivo reganto estas necesa, car tiel estas pli facile, estas pli 
oportune resti kiel simpla instrumento. 

La vilago proprietas proksimume 60 ha, kie la subtena pro
duktado estas produktado de gujavoj: 7 000 arboj. La traktado dc 
tiuj gujavarboj permesas produktadon dum la tuta jaro, kaj oni ti
veras ilin cu por konsumado kiel tresaj fruktoj, cu por íabriki la 
klasikan (en Brazilio) gujavajon (marmelado el gujavoj). La 
tabriko, en proksima urbeto, parte apartenas al la vilago. La tuta 
laboro ne okazas koopere, sed entute kolektive; la kunlaborado 
estas de viga kvankam, laúdire, oni toleras la mal laborem uloj n. La 
monon, frukto de vendado al la ekstervilaga mondo, neniu vidas 
krom la ceio... Tiu ceio kompense acetas cion, kion la vilaganoj 
bezonas el tiu ekstera mondo: vestoj, laboriloj, distriloj, ktp. La 
fakto, ke la vilaganoj ne ricevas monon, salajron por sia laboro ne 
estas aparte grava, car estas afero de eduko, de konsciigo, de ku-
timo. Oni tamen iníormis, ke la homoj, kiuj jam ha vis kontakton 
kun la ekstera mondo, ofte dubas cu ne temas pri ekspluatado! La 
konsciigo devas esti pli forta, dirás Satiko... sub mistika influo, 
cu de Rousseau? 

Por la memsuliceco pri nutrado, fakte estas legomejo, bre-
dejo de kokinoj, bovinoj, sed ne tre bone zorgitaj il i estis, la 
memsuficeco restas duba, tute ne kompleta... multaj homoj, ceie 
virinoj, sidis en ne ml arado. Ciuj lamilioj havas sian dometon, por 
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laúplaca, individua vivo... sed neniu uzas tiun privatecon, ciuj 
iras mangi en la komuna mangejo... estas pli oportune, malpli 
laborige, kaj komune oni pregas kaj sin (listras per kantado, mu-
zikado, dançado, pentrado. Estas biblioteko por infanoj kaj 
plenkreskuloj, plej parte la libroj estas en la japana lingvo... ja la 
portugalan lingvon de la ekstera mondo oni lemas nur en la ekste-
ro. 

Entute la relativa komforto estas primitiva, la eíikeco, pro-
duktiveco okulfrape restas malaltaj... Ci tie oni vidas, ke la ek-
zistanta formo de konscio ne atingis la individuon, sed la mistikan 
miton: kolektiveco... kaj oni ec dirás, susure, ke preter Rousseau, 
kelkaj, kiuj kuragas pensi per si mem, tendencas sin turni al 
Voltaire... sen iluminismo! 

Ni retenu tamen la ekzemplon de returno al la tero. 

La returno de Joakimo 

S-ro Joakimo estas portugalo, kiu de Portugalio al Brazilio 
plenumis longan returnon al la tero en la spirito de ci tiu libro, en 
homkonformeco ce la tero, kvankam l i sendube neniam racie 
pensis pri tio. 

Li naskigis kaj travivis siajn junulajn jarojn en la kamparo 
de Algarvo (Portugalio), sed li devis migri al aliaj agadoj: porti 
stonojn, korkojn, disdoni prospektojn... dum l i songis pri reveno 
al la tero. Li trapasis la oceanon kaj ekvivis en Brazilio: vendis 
aútojn, estis pordisto en kazino, lakeo ce grafo... acetis vendeje-
ton kaj sparis, kaj sparis gis l i , kompatinda senterulo, sukcesis 
aceti la bieneton de V songo: preskaú 10 ha en rica sed dekliva 
grundo. 

La duono, 5 ha, estas netusebla vegetajaro por la ekologia 
ekvilibro, la aliaj 5 ha estas la produktilo, kie Joakimo dum pli ol 
10 jaroj penis gis la atingo de memsuficeco. La memsuticeco 
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konsistas el tio, ke ciuj homoj (12 laboristoj) sukcesas vivi per la 
produktado de la mal granda bieno, kvankam Joakimo pagas "sa-
lajron" al la laboristoj, kun ciuj laúlegaj avantagoj. Ciuj familioj 
havas legomgardenon kaj fhiktarbojn, ricevas krome 1 litron da 
lakto en la tago, 1 kokidon en ciu fino de semajno kaj porkidon 
okaze de kristnaskaj festoj. Joakimo acetas kaj revendas sen pro
fito al siaj kunlaborantoj la sukeron, la salon, la oleon kaj ciujn 
pliajn necesajojn ne produktitajn en la bieno. 

Kompense la cefaj produktoj venditaj (en lerta prolitodona 
intersango) al la eksterbiena mondo estas: lakto, kokidoj (5 000 
monate), bovidoj, porkoj, krom legomoj kaj ovoj. Ci tie nenio 
perdigas, la produktado estas nekredeble intensiva... por vivigi 
tiom da breditaj animaloj (ankaú homoj!), inter ili 16 bovinoj! Kaj 
la furagoj plejparte estas kultivitaj en la bieno (kanaaj herboj) kaj 
produktitaj en la loko mem en fabriketo de 250 m 2. Ciu kvadrata 
metro estas plene prolitita kaj oni renkontas cion eblan, ciujn le
gomoj n, brasikojn, cajotojn, terpomojn, patatojn, kukumojn, sen 
forgesi la bazajn maizon, fazeolojn kaj rizon. 

Ankaú estas facile komprenebla la fakto, ke kun tiom da vi
vo en tiom malmulte da spaco, la reciklado de la vivo estas nepre 
necesa, Le. la fekundiga renovigo de la grundo okazas nur per 
natura sterkado. La variado de la plantoj ankaú ne permesas la 
largskalan elvolvon de parazitoj, tiel ke oni tute ne bezonas uzi la 
kutimajn agrotoksajojn... kaj la liero de Joakimo estas la bone 
flegita lageto kun físoj, anasoj kaj anseroj. Proksime, figoj, pru-
noj, persikoj apudas papajojn, bananojn, mangojn, vitojn kaj 
kafarbojn (25 piedoj nur). Tio estas ja sukcesa returno al la tero. 

Subfosa kultivado 

La ekzemplo de agrónomo Nasser estas ekzemplo, kiu fakte 
celas la "veran pensadon" kun efektiva praktika aplikado. Nasser 
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malkovris nenion plian ol la fakton, ke en la agronomiaj studoj 
oni tutsimple lernigas la malon de tio, kio okazas en la naturo. 

"Jen la entomologoj prezentas parazitajn insektojn de la pa-
priko, kie ne ekzistis papnko", malkovris Nasser. Li tuj deduktis, 
ke en la naturo ne ekzistas parazitaj insektoj sed malsatantaj in-
sektoj, kiuj evidente bezonas sin nutri en sia propra médio. Se la 
homoj detruas tiun medion por praktiki siajn malraciajn kultiva-
dojn, la insektoj, la aliaj specioj, kiuj vivas en tiuj medioj nature 
provas adaptigi al la modilita médio; kaj ni no mas ilin parazitoj, 
kaj ni provas veneni ilin kiel plagojn! 

Estas en ci tiu spirítostato, ke Nasser instalis sian bieneton 
de 10 ha proksime al Cachoe iro de Itapeminm en stato Espírito 
Santo, Brazilio, bieneto, kiun la urba administrado disponigis kun 
la pli ol necesaj laboristoj... ja tute ne temas pri memsuficeco... 
oni ja ci tie povas pagi salajron sendepende de la produktado! 
Nasser vere ektimis pro fiasko, car kiel agrónomo, kiu jus ricevis 
sian diplomon en klasika fakuitato, kie oni lernigas la uzon de 
agrotoksajoj kaj de kemiaj grasumoj, l i ne povis kredi, ke tiuj 
jaroj de studado povus esti tiom vanaj. 

Post kelkaj monatoj la sukceso ekmontrigis dum kurage li 
instalis siajn hortojn, legomgardenojn alterne, apud la sovage, 
libere kreskanta vegetajaro. Rigardante la tuton oni ec havas la 
impreson, ke la sovagaj herboj sufokas la legomojn, sed tute ne. 
Li fiere montras orangarbojn kun fruktoj gis rompigo, kiujn la in
sektoj ne atakas, car apude estas aliaj kreskajoj, kiujn la homo ne 
prontas, sed kiujn la koleopteroj sategas vori... La solvo estas nur 
P Ian ti ilin tute proksime al la orangarboj, klarigas Nasser. 

Pri la sterko, Nasser satãs montri la naturan funkeiadon de 
kompostoj en la tiel nomata putro de la plantoj, de ciuspecaj 
kreskajoj ok a/ anta pere de centoj, miloj da vivoformoj, kie s var
inas la insektoj, tervermoj kaj nevideblaj bakterioj gis kiam for
migas la fekunda humo. La 650 kunikloj ci tie breditaj plibonigas 
la kvaliton de la sterko. 
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En la legomejo laboras 12 homoj, kiuj kapablas produkti le
gomojn por nutri (laúdire - car mia s uri ok a rápida vi/i to lasis min 
en dubo!) 10 mil personojn! La produktiveco estas pli ol la du-
oblo de la normal a: po 100 tunoj da betoj en ciu hcktaro, kiam 
average oni rikoltas nur 40 tunojn, pri la orangoj la produktiveco 
estas 9 kestoj (de 40 kg) el ciu arbo, kiam la aliaj rikoltas nur 1,9 
keston. La malpli bona rezulto okazas rilate al la tomatoj, nur 3 
kg je ciu piedo, dum normale ciu planto donas 5 kg... sed tiam 
oni 50-ioje sprucigas venenon. "Cu ne temas pri multa veneno 
por malmulta rezulto?" dirás Nasser. 

Kaj la profesoroj pri agronomio, kiuj intencas viziti la bie-
non, kutime ne iras gis la fino de la vizito por ke i l i subfose ne 
bezonu sangi la akiritajn teoriojn! 
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LA EKSPERIMENTO MACU PIKCU 

Iu ajn povas esti laboristo, ofícLsto 
kaj multaj povas esti misiístoj, sed 
farigi entreprenisto estas tre malfa-

Roberto Campos 
( e k o n o m i k i s t o j 

Mi kredas, ke mi ne estus havinta la kuragon skribi ci tiun 
libron, se efektive mi ne estus farinta la eksperimenton "Macu 
Pikcu". Estas tiu eksperimento, kiu certigis min pri la ebleco de 
returno al la tero, al la vivofonto, ceie al la solvo de la individuaj 
kaj sociaj problemoj en homkonforma agado sen detruo de la 
vivmedio. Estas tiu eksperimento kun la plej diversaj provoj (an
kaú sen la necesaj spertoj kaj konoj), kiu permesas al mi diri, ke 
la returno ai la tero povus esti solvo por nia vivo en ekvilibro, sen 
la fremdigoj kaj absurdoj prezentitaj. La returno al la tero povus 
esti realajo preter la utopio. 

Estas ankaú tiu eksperimento, kiu montris al mi la verecon 
de la ci supra citajo, ke estas pli facile farigi laboristo, ankaú es
tas facile esti misiisto, ekzemple prediki la homaranismon k.s. de 
la esperantistoj, sed entrepreni, praktiki la idealon estas ja alia 
afero, car temas pri agado preter la simpla abstrakto. Kaj ju pli 
"ide ala" estas la entre pre no, des pli mal Iaci la gi estas. Mi ek
zemple en mia agado de industriisto multon entreprenis sen senti 
specilajn malhelpojn, car mi restis en la ekzistantaj sistemoj. Pri 
la eksperimento Macu Pikcu estis tute alia afero guste car mia 
agado fugis de la normalaj sistemoj, normoj, kutirnoj. 
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El la ekzemplo de la Inkaoj 

Estis kiam mi vizitis Peruon kaj aparte la urbon Kusko kaj 
Macu Pikcu, ke mi komprenis la forton de la inkaa civilizacio 
fronte al la detruaj (por la Inkaoj) civilizaciaj valoroj de la hispa-
naj "civilizistoj". Ne estas dubo, ke Macu Pikcu estis rifugejo de 
la Inkaoj en aparte maltaúga monto, kaj tiam mia menso rice vis 
sokon, kiam mi komparis mian entreprenon de fugo, ritugo en 
Campos do Jordão (Brazilio) al Macu Pikcu de la Inkaoj. Kaj mi 
decidis doni la nomon "Macu Pikcu" al mia bieneto pro la analo-
gio. 

De 1972 mi posedis domon por ripozi en tiu privilegiita lo-
ko, kiu estas Campos do Jordão, je 1 700 m de altitudo kun aparte 
placa kvankam malvarmeta mikroklimato. Tiu domo estis (kaj an
koraú estas) kasita en sovaga vegetajaro, kiu tamen ne plene 
apartenis al mia areo, do mi rapide acetis la apudajn terenojn por 
la elsavo de la naturo. Dume mi longe revadis pri la najbaraj tere-
noj en granda deklivo, kie malrica herbo kreskis sur tofa grundo. 
Mi pensis pri la Inkaoj, kiuj produktigis siajn montojn! Iom post 
iom mi acetis tiujn najbarajn terenojn dum en mia menso deseg-
nigis mia frenezula plano: fruktigi ci tiujn 11 280 m 2 en ekologia 
ekvilibro... Jam estis sovaga, natura vegetajaro, estas suno, estas 
akvofontoj; la kromon la homa mano, per laboro, kapablas fari. 
Jen la entreprenado! 

La kontraúkapitalisma konstruo 

En 19.83 mi komencis la laborojn... Ciuj ridis pri mi, pri mia 
freneza plano laúdire neefektivigebla. Evidente mi aplikis miajn 
konojn de ingeruero kaj el la frenezajo ni dum pli ol 6 jaroj kons-
truis 3 600 m2 da muroj por subteni pli ol 10 000 m J da tero, da 
tofo, kiujn buldozoj tien kaj reen peladis gis la taúga loko ce la 
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muregoj, kies alteco variis de 2 aú 4 al 8 m. Ni prilaboris 48 
tunojn da fero, 7 000 sakojn da ce mento, 47 000 cementajn bri-
kegojn de 20 x 40 cm, sen paroli pri la stonetoj kaj sablo de la 
betono! Ci tie dum tiuj 6 jaroj de 4 al 5 familioj havis fonton de 
salajro por sia vivtenado. Ci tie laú monkapitalisma vidmaniero ni 
vane senprofite enterigis fortunon. Ci tie laú laborkapitalismo, kaj 
la kvanto da laboro ne havas fundamentan gravecon, ni konstruis, 
kreis produktaparaton. Tion, iam, diris al mi simpla preterpasanto, 
kiu rigardante cion tion, opiniis, ke la entrepreno donis laboreble-
cojn, viveblecojn... kio estas multe pli bona ol la parazitaj intere
zoj el monspekulado. En ci tiu tago mi felicigis, car almenaú unu 
homo anonime komprenis la esencon de ci tiu agado. La mono 
unu fojon plian reprezentis potenciale la laboron, tamen ne estas 
la mono, kiu gravas, sed la laboro. Estas la laboro, kiu konstruis 
la murojn, kiu venigis la ebenajn profiteblajn platformojn en de-
kliva, neuzebla tereno... Sekve, estas la laboro, kiu konstruas, ne 
la mono. 

Evidente, ciuj normal aj homoj re zonas monk apitai is me: 
250 000 dolaroj je interezo de 10% jare donas profiton de 25 000 
dolaroj... kio ebligas vivadon sen nenia laboro. Nur ke pliaj labo-
rantoj devos produkti la ekvivalenton de la interezoj, de la 25 000 
dolaroj, la parazita mono de monkapitalismo, kaj tio estas efekti-
va homekspluatado, kiun mia konscienco rit uzas apliki 

Kaj ni konstruis cisternojn por trinkebla akvo, por irigacia 
akvo, ni instalis pumpilojn, tubojn, kiuj cien kondukis la akvojn. 
Ni zorge konstruis elfluejojn por pluvakvoj por eviti la erozion, 
kaj lageton por la anasoj, kaj lageton por la trutoj, kaj sur la tofaj 
platformoj de pli ol 6 000 m 2 ni stemis tavolon de 20 cm al 30 cm 
da humo, kiun kamionoj en pli ol 500 sargoj alportis! Je la supro 
de murego, kies estetiko ne placis al mi, mi konstruigis laúlonge 
de la muro betonan markezon kun largeco de 3 m kaj longeco 
de 65 m, tiel ke prezentigis pendgardeno sendube enviinda de 
Babilono... Car, jes, preter la fantazio, preter monkapitalismo, la 
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laboro kun la homa scipovo cion kapablas konstrui... kaj limoj ne 
ekzistas por la eventuala plibonigo de la homa vivo; la limoj 
situigas en la spekulado de monkapitalismo kaj en la manko de 
homa entreprenado. 

La 1 unkciado de la mikro-bieno 

La ceio de la mikra bieno, kiel dirite, estis unue eksperi-
menú la realajn eblecojn de reveno al la tero ec en la plej malfa-
voraj cirkonstancoj kiel en dekliva kaj malfekunda grundo. Kiel 
ni jus vidis, la malfavorajn kondicojn povas venki la teknologio 
de la homa scikono, konstruante la necesajn substnikturojn. En la 
aparta kazo de tiu bieno, kiu situas en privilegia loko, la platior-
moj post uzo en kultivado por memsuíica eksperimento povos esti 
proíitataj en la normala kapitalisma sistemo por konstruo de 
logejoj... 

El la 11 280 m 2, ni uzis 1 000 m 2 por 3 domoj kaj instalajoj, 
inkluzive de staloj por la breditaj bestoj. Por la ekologia konsor
vado, ni las is la originaian vegeta jaro n kun belaj araúkariaj pinoj, 
kelkaj pli ol 100-jaraj, en proksimume 3 000 m 2, kaj preskaú 
1 000 m2 pliaj estas plantitaj de fruktarboj kun herbo, kie cetere 
la breditaj kokinoj (pli malpli 50) libere cirkuladas kaj mangas 
herbon kaj insektojn por ricigi la ovojn. Restas do iom pli ol 
4 000 m 2 (horizontale) por la kultivado. Mi diris "horizontale", 
car vertikale ce la muroj ni planos, krom la hederoj, kiuj kasas la 
betonajojn, la famajn cajotojn, kivi-fruktojn (cinaj grosoj aú akti-
nidioj) kaj pliajn grimpantajn favojn. En la supro de la muroj, ni 
facile formis hegojn el arbustoj la plej diversaj, cu por ornami, 
kiel rozoj, cu por fxuktoj, kiel framboj kaj rubusoj. Cio tio ebligas 
la faradon de jeleoj kaj marmeladoj. 

Por la kultivado, multaj provoj estis faritaj pro la fakto, ke 
neniu estis vera fakulo... des pli, ke laú loka antaújugo, ci tie nc-
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nio kreskas. Ni do devis rnalkovri, ke preskaú cio kreskas... 
plantante! Evidente, pro la montara klimato, kie rrostas dum la 
vintro, ni devis eviti la sentemajn tropikajn plantojn. Kompense, 
multaj vegetaloj el eúropa deveno adaptigas, kiam oni sukcesas 
proksimigi la vivkondicojn. Ni ekzemple havis bonan rezulton pri 
la "flajoleto-fazeoloj", pri betoj, sed la aveloj riruzas doni la 
masklajn llorojn samtempe kiel la te mal ajn, la cerizarboj vegetas, 
car ili ne vintras kaj mi devis rezigni pri la fabrikado de kasiso, 
car la nigraj riboj, kiujn mi plantis ankoraú ne decidis kreski. 

La granda problemo ciam estas la energio, kiu estas malfa
cile havebla en tiom malgranda bieno sen akvofalo kaj kun mal-
multa vento. Restis ja la sunpaneloj por varma akvo; ni ankaú 
pro vis funkciigi biodigestoron, kiu ja povus produkti, krom bone-
ga sterko, gason el la ekskrementoj de cio vivanta en la bieno. 
Bedaúrinde, por bona funkciado, la temperaturo en la biodigesto-
ro devas esti de 25 al 30°C, kaj la loka temperaturo estas multe 
pli mal alta (* 15UC), tiel ke en la praktiko ni elspezis pli da ener
gio por la varmigado ol la biodigestoro produktis. Ni devis rezig
ni, sed la teknika eksperimento estis ja tre valida kaj valora. La 
biodigestoro estus racia solvo por la organikaj ruboj kaj la eks
krementoj el la urboj. 

La atingo de memsuficeco 

Kiel ni jam analizis, por ke oni atingu memsulicecon, estus 
necese, ke oni produktu cion necesan por la vivtenado, kio ja ne 
eblas en tia malgranda bieno, aú ke la produktado estu suliéa por 
ekonomia ekvilibro en intersango kun la eksterbiena mondo. Tio 
ankoraú estas praktike neebla pro la fakto, ke la valoroj de 
produktado ce la tero ne respondas al la valoroj establitaj de nia 
kapitalisma mondo (vidu la konsiston de valoroj je pago 36). En 
malgranda bieno, neniel la valoro de la produkto povas respondi 
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al la valoro ec de malalta salajro... Pro tio la kelkaj laboristoj, 
kiuj laboris en bieneto Macu Pikcu kaj ricevis salajron, ne volis 
konsumi sian propran produkton... i l i preferis cion aceti en la 
vendejoj per kiom eble plej alta salajro postulata en klasbatalo! 
Eble estas malfacile kredi, ke tio povas okazi, sed tiel estas. La 
sistemoj kun la mono funde koruptas la pigran homon gis detruo 
de la valoroj. Laboro kaj produkto ne plu havas rilaton en nia ab
surda mondo, car la valoro de unu ne respondas plu al la valoro 
de la alia. 

Tamen, se oni kalkulas la energion de la produktoj (se oni 
ne plu povas doni rilaton, valoron inter la produkto mem kaj la 
intersangilo, la mono, ne estas alia solvo ol konsideri la ener
gion!), oni konstatas, kiom rapide oni povas farigi memsuíica en 
2 500 nr aú malpli, kiel tion jam atingis la cinoj por ciu familio. 
Gis nun la mikra bieno Macu Pikcu estis tute ne plene profitita 
kaj oni jam sukcesis produkti 19 630 kaloriojn en la tago; se oni 
kalkulas, ke 2 500 kalorioj estas suíicaj por ciu homo en la tago, 
tio signifas, ke ni jam sukcesis nutri 8 personojn... kaj unu fami
lio kun 4 personoj normale agemaj, kiuj ne celus perlabori sala
jron sed produktojn, varojn, facile povus funkciigi la tuton. 

Mi ja nun prezentas la jaran produktadon de la cefaj varoj 
kun la respondaj kalorioj kalkulitaj proksimume laú la tabeloj de 
Sherma Kõnig publikigitaj en Lm Jaro, la praktika poskalendaro 
de maga/mo Monato. 

Jara produktado: 
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kalorioj 
- 2 000 kg da terpomo (en la realo ni produktis la 

duoblon, kiun ni uzis por la breditaj bestoj, 
porkoj, ktp) 1 660 000 

- 500 kg da cajotoj (eblus produkti trioble 
pU) 200 000 

- 1 000 kg da diversaj legomoj, kiel brasikoj ciu
specaj, kukurboj, rafanoj, karotoj, tomatoj, spina-
coj, ktp (en la realo pli ol la duoblo estis ja pro 
duktita kaj uzita por la breditajoj aú rikoltita sen 
kontrolo) 250 000 

- 30 kg da fazeoloj % 000 
- 200 kg da cepoj % 000 
- 200 kg da diversaj fruktoj: persikoj, cina groso, 

framboj, rubusoj, k.a. 90 000 
- 30 kg da mielo (en nur 2 abelujoj, kie la kompa-

tindaj abeloj laboris sen homa 
zorgo) 98 000 

- 200 kg da mezgrasa viando de 
porko 800 000 

- 50 kg da porka graso 450 000 
- 150 kg da safida kaj kaprida vian

do 300 000 
- 80 kg da trutoj (ni povus produkti multe 

pli) 4° 000 
- 250 kg da kunikla, anasa kaj kokida vian

do 50 000 
SUME 4 136 000 

Tio estas en ciu tago 11 330 cal 
+ 10 titroj da lakto 6 100 cal 
+ 1,5 kg da ovoj 2 200 cal 
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ENTUTE 
Le. energio por 8 personoj plenkreskaj. 

19 630 cal, 

Por kompletigi la nurrecon de la mangajoj, por la breditaj 
bestoj mi otte acetis furagon, sed en vere racia uzo de la eblecoj, 
tio ne estus necesa. Fakte, ni ne uzis plene la eblecojn de 2 aú 3 
rikoltoj en la jaro, ankaú la semado de maizo kaj kanaaj herboj ne 
estis tre racie plenumita dum la grundo tute ne atingis punkton de 
kontentiga produktiveco... pro manko de vere kapablaj homoj. La 
íòlibrasikoj ne ciam produktis kun la tuta torto, des pli, ke la afi-
doj atakis la foliojn, kiam ili eksentis ties debilecon; same tre 
mal regula estis la produktado de la terpomoj, de karotoj, de to
matoj, de artisokoj, ktp... ja pro manko de kapablo de homoj laú 
ciuj aspektoj... Ne facile estas kovigi anasinon, ne facile estas 
plene eviti malsanon ce kuniklidoj, inflamon ce bovina mamo, 
parazitojn ce helikoj... 

Kompense, kia plezuro estas vidi cion tion kreski, naskigi, 
elvolvigi en ci tiu natura svito, kie la vivsukoj intcrmiksigas por 
transdoni al ni la tutan forton de 1' vivo. Cio ci tio sendube estas 
preskaú kruela agado... kaj tre facile kompreneblaj estas la emo-
cioj dc la vegetaranoj, kiuj nur vidas la rugan sangon de 1' porko 
kaj tute ne la blankan sangon de la laktukoj... Ja la ekvivalenteco 
de la homaj valoroj cie, ciam, ciei post vivas. El la porko ni ab
soluto nenion perdas de la na/o al la vosto, por la budeno gis la 
lardo! Kaj la hepataj pastecoj, kaj la sinkoj, la femurajoj kun 
saúrkraúto, la kotletoj! Sub la tropikoj, se vi ne havas kastanojn, 
vi uzu patatojn por la farado de viaj budenoj, la marona gusto 
estas la sarna... Car, jes, cio tio estas returno al la tero, al la mem
suíica agado, kiun kun plezuro mi ree eksperimcntis... nur por ree 
senti, por ankoraú esti certa, ke morto pro malsato estas homa 
honto... 

Mi parolis pri la lakto nur en la konsidero de la kalorioj, sed 
kiom da gustumindaj varoj oni povas produkti per lakto: la kremo 
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mem, kaj la butero, kaj la 360 fromagoj de la francoj!... Evidente, 
la produktado de tiom da fromagoj en subtropikaj klimatoj estas 
de tio, kie ja mankas la tekniko... la konoj! Sed cu en nia etoso de 
1' tero la kazeo mem ne estas suíice kontentiga, eventuale kun 
iom da kremo, iom da ajlo? Ce la tero, preter la industriigo, la 
fantazio transdonas la naturan forton de la vivo en sia fonto mem. 
La varoj estas kondukitaj en la plej favorajn punktojn de produk
tado, laú la gusto, la sato, en nia deziro... ne laú la vidpunkto de 
kiom eble plej a mo n profito. Mi aparte tion faris pri la produktado 
de viandoj... Kiajn anasajn fileojn, kiajn salidajn kotletojn, kiajn 
kokidajn rostajojn ni produktis! Kaj cio tio ankaú estas la avan-
tago de memstareco, de memsuficeco en la produktado laú sia 
propra deziro. 

Kaj mi amuzigis en produktado de helikoj, de fazanoj, de 
blankaj kolomboj (... de 1' paco!). Kaj kiom da tempo estis distre 
perdita, ne al kaptado de la trutoj sed en simpla rigardo al ilia 
saltado de 1' vespermango! Kaj la grajnoj de la araúkahaj strobi-
loj, kiuj sole faladas... Estas nur nkolti! Kaj la bedoj por ciuj 
imageblaj tizanoj: mento, meliso, kamomilo, fenkolo kaj dekoj da 
aliaj, kiujn mi ne eitos, car ec la nomon mi ne scias, kia ajn estas 
la lingvo. Mi ripetas, cio ci tio estas vivo, ne plu deviga tasko, 
kie oni antaúkalkulas la salajron, la profiton, kun horlogo en la 
mano! Cu vere la homoj ne plu kapablas rehavigi al si tiajn valo-
rojn... de simpla agado en sia vivofonto, ce la tero? Cu vere tiuj 
homoj preíeras malsate morti? 

Ekologiaj konsideroj por "teoriemaj naturistoj" 

La returno al la tero en la nuna stadio de nia evoluo kun 
troo da homoj tute ne povos okazi sen uzo de la rácio kaj konse-
kvence sen uzo de ciuj formoj de teknologioj disponeblaj. Estas 
ni, la uzantoj de la tcknologio, kiuj devas taksi per nia rácio, kie 
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estas la taúgeco, valoro aú ne de tiuj teknologioj, kie estas la 
konstruo, kie estas la detruo. Tio devas okazi ekskluzive per rá
cio, kaj tute ne per subjektivaj emociaj manifestacioj, kiel tio 
okazas nuntempe en la pseúdoekologiaj teonoj, en la agadoj de 
naturamantoj el betonaj kabinetoj, kie la homoj manifestadas sur 
la bitumaj soseoj de la urboj. 

Mi humile konlesas, ke en mia agado ce Macu Pikcu mi ofte 
tendencis obei, kredi je la kabinetaj teonoj de la teknokratoj. Fe
lice la praktiko devigis min rezoni profunde kaj preter la simple-
caj teorioj. Mi ci tie aludas pri la sterkado, car tiu problemo funde 
prezentigis. En la bieneto, kiel mi jam diris, ni devis "konstrui" 
fruktodonan grundon sur sabloza tofo per alporto de humo, de 
ciuj organikaj elementoj kaj eventuale pliaj saloj nepre necesaj 
por la kreskado de la plantoj. En agro no mio estas tre facile anali-
zi tion, kio estas fekunda grundo... sekve estas relative facile ko-
rekti, algustigi la grundon gis atingo de determinita fekundeco. 
Estas tiu algustigo, kiun oni taras per sterkado, kemia aú ne. En 
tola grundo, ekzemple, la acida faktoro pH kutimas esti tro alta, 
estas do necese almeti kalkon. Ankaú la humo (puré organika 
ma te rio) ne estas suíica por nutrado de vegetaloj. La plantoj be
zonas aparte azoton (N), fosfaton (P), potason (K), kalcion (Ca), 
magnezion (Mg), dum troa alumínio (Al) estas veneno, ktp. Tiuj 
elementoj kutimas ekzisti en natura sterko (komposto + animalaj 
ekskrementoj), sed ofte ne estas sulícaj, kaj aldono de tiuj ele
mentoj per kemiaj sterkoj tute ne povas esti detrua ago... Temas 
pri racia, teknologia algustigo, kies kondamno en suprajaj pseú-
doteoríoj estas ridinda. Evidente, ke la ci tiea rezono havas 
nenion vidi kun la rezono en monokuitivado, kiu guste derruas 
la ekvilibron de la ekzistantaj grundoj. Ni devis "konstrui" la 
grundon. 

Same, la homoj ankoraú ne bezonas atingi plenan ekscesan 
artefaradon, kiel tiuj agronomoj, kiuj produktas tomatojn, laktu-
kojn, pizojn, ktp per "hidroponio", tio estas sistemo, kie ciuj nu-
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do, oni ne plu uzas teron sed penditajn plastajn muskojn malseki-
gitajn per tiaj dissolvitajoj. 

La simpla kondamno de forcejoj ankaú estas malracia, car 
racia povas esti la kreo de mikroklimato sub plasta (aú vitra) teg-
mento por faciligi la kreskadon de detenninitaj vegetaloj. Ce la 
bieneto Macu Pikcu, normale la tomatoj ekzemple tute ne sukce
sis elvolvigi pro troa humideco aú malvarma temperaturo, en 
"plastokultivado" (forcejo), ni sukcesis belajn fruktojn kun gran
da produktiveco sen apliko de toksajòj kontraú fungoj, la fifama 
melduo. 

Car mi parolis pri la melduo, mi devas konfesi, ke la 
problemo ne estas simpla. Ni ekzemple plantas terpomoj n en au
gusto, kiam la humideco estas tre malalta; tiam, gis la rikolto en 
novembro, neniu fungo, parazito prezentas sin. Kiam ni plantas la 
terpomojn en la húmida sezono (februaro), tuj la melduo aperas 
kaj la apliko de veneno kontraú fungoj estas neevitebla... krom se 
oni rezignas pri la produktado, kaj ja ne temas pri ekologia 
malekvilibro sed pri klimata natura fenómeno. Ni devas konscii, 
ke se la vitkulturistoj ne aplikus iujn "bordozo-kacojn" (venena 
kupra sulfato) ce la vitoj, ni neniam mangus vinberojn aú trinkus 
vinon. Estas do necese ne tro radikale analizi ci tiujn problemojn, 
kaj, unu fojon plian, ni devas akcepti riskojn. 

La blinda protektado de la naturo ankaú estas tre relativa en 
la celado de la ekologia ekvilibro. Ce nia Macu Pikcu, en nia vir-
ga arbaro (3 000 m2) kompreneble vivas serpentoj, sciuroj, multaj 
birdoj, strigoj, ktp sed ankaú estas ratoj kaj didelfoj (la didelfoj 
estas en Sudameriko kiel la vulpoj en Eúropo kutimaj vizitantoj 
de kokinejoj) kaj la ekvilibro ja ne ekzistas, ne estas dubo ke sen 
atenta casado la ratoj kaj didelfoj rapide vorus la kokinojn, la 
kolombojn... kaj nin mem, sen atento al la diskursqj de la "teoriaj 
naturistoj". 
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EPILOGO 

Ne estas car la aferoj estas malfa-
cilaj, ke ni ne kuragas alfronti ilin, 
sed car ni ne kuragas iniciati, tial 
cio Igas malfacila. 

Seneko 

Ci tiu simpla citajo, guste eldirita antaú 2 000 jaroj, kiam ja 
Seneko ec ne povis pensi pri nia nuna demografia eksplodo, kiam 
la kompatinda homo ankoraú ne sciis, ke nia planedo Gaia estas 
globo, per si mem estas epilogo pli ol sufica por ci tiu verketo, 
car mi ne havas pliajn pensojn, pliajn faktojn por esprimi sen re
veno al la fundamento de la nunaj homaj problemoj, sen ripeto de 
la prezentitaj faktoj. 

La epilogo (ne nur de ci tiu libro sed eble ankaú de la homa 
ekzisto) tute klare estos la konsekvenco de niaj agoj, tiuj homaj 
agoj, kiuj cu, post mallongege, tindetruos Gaian, nian planedon 
kun la tuta surtera vivo kaj ni mem, cu revenos al konscia hom-
koniormeco, do al la tero por racia uzo de tiu tero en harmónio 
kun Gaia. Ne ekzistas aliaj alternativoj, ec se pluraj vojoj estas 
ankoraú alireblaj. Mi nur prezentis unu el tiuj vojoj, kiun dum 60 
jaroj mi provis, se ne plene sekvi, almenaú kompreni... al la tero 
returne. 

(La ideoj kaj faktoj esprimitaj en ci tiu libro maturigis en 
mia menso dum jardekoj, sed mi surpaperigis cion de augusto 
1990 al julio 1991.) 

Eldono: januare 1992. 
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BIBLIOGRAFIAJ ALDONOJ 

Díri la veron havas unu plian avan
tajo n: oni ne bezonas memorí tion. 
kion oni dirís antaúe. 

Jorge Luis Borges 
(Verkisto) 

Mi supozas. ke la pensuloj, kies verkojn mi kuragas 
komentarii ci poste, sin esprimis en la spirito de J. L. Borges. 
Verdire la faktoj (relativaj) per si mem estas formo de vero (an
kaú relativa). El ciu kaj ciuj deirpunktoj la objekto estas la sarna, 
temas pri tiu diabla homo, kies rezultoj de agadoj kaj sintenoj 
plenigis la pagojn de ci libro. 

Bruno Vogelmann, La Nova Realismo, eldono de Flandra Espe
ranto-Ligo, 1989 (esperandingva). 

Sendube la aútoro strebis al nova pensado, por ke la homo 
reintegrigu en siajn vivmediojn en aútcnta homa sócio sen dogmoj 
kaj pliaj katenoj. Kvankam mi persone opinias, ke la ideoj estas 
prezentitaj tro filozofie, en ekscesa vortjonglado kaj abstraktado, 
kaj evidente sub influo dc troa mistiko, la principoj de Vogel
mann iras al la direkto de homa reekvilibro en la homaj valoroj. 
Aparte rekomendinda estas la analizo pri la "fremdigo", kiun mi 
mem pre/entis ci tie. 

Mi ankaú bedaúras, ke Vogelmann sin esprimis kun troa 
komplikeco... Ekzemple, daúre sokis min la vorto "kogno", kiu 
ne povas havi alian signifon ol la konata "kono". Kiu legos la 
libron prijugu mem. 
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André Lorulot, Kial mi estas ateisto - el la franca originalo 
esperantigis Valo. Eldonis SAT-brosurservo, 1990. 

Mi ne povas preterlasi la mencion de tiu verketo de Lorulot, 
majstre tradukita de Valo (Raymond Lavai, escepte klarvida kaj 
konvinkita esperantisto). Tiu verko guste montras, ke eblas pensi 
alidirekte, preter la katenoj de mistikisrno, preter la simboloj. La 
aíítoro facile evidentigas, ke per siaj absurdaj paraboloj la dikre-
dantoj ne povas pruvi la ekziston de la absurda nenecesa dio. 
Preter la mistiko estas tre facile esti ateisto... ec se ekzistas nur 
unu nomo tia el cenL Opinio de plimulto, simileco ce la homoj 
neniam, iel estis pruvo, kaj sciencaj faktoj ja ne aperas en misti
ko. 

Daniel Halévy, Visites aux Paysans du Centre /Vizitoj al la 
Kamparanoj de la Centro ide Francioi/, eldono Bernard Grasset, 
Collection Pluriel, 1978 (franclingva). 

Vivoplena analizo de la migrado el la kamparo al la urboj de 
la komenco de la 20a jarcento gis 1935, antaú la dua mondmilito. 
La aútoro konstatas la absurdan migradon kaj denuncas la malla-
boremon. Li ankaú konstatas la ricecon de la tero, kiam la homo 
amas sian taskon en sia vivofonto. Bedaúrinde la "laboro", el 
"tripalium" en la latina, ciam estis por la homo instrumento de 
torturo! La homo farigis kamparano nur pro absoluta bezono. 

Halévy prezentas ankaú la evoluon de la klasbataloj, kun la 
provoj de sindikatoj en la komenco de la jarcento... En la vizitoj 
li jam facile malkovris, ke la "komunismo" fugis de la ceio pri 
harmoniigo de la sócio. 

Evidente, la aútoro demandas al si mem, cu tamen la homo 
ne devos reveni al la tero? 
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Guy Sorman, Les vrais penseurs de notre temps [La veraj 
pensuloj de nia tempo], eldono Fayard, 1989 (franclingva). 

Sendube grava en ci tiu libro de Guy Sorman estas la klo-
podo malkovri la homojn, la pensulojn, kies ideoj estas praktike 
aplikeblaj, tiel ke ili ebligas veran evoluon de nia mondo. La 
aútoro paroligas 28 tiajn pensulojn, kiuj nedevige estas gravaj 
premiitoj, sed ciuj transdonis ekzemplojn, kiuj skuas nian socior-
don... al liberigo, evidente. Mi persone plezure retrovis James 
Lovelock, la klarvida ekologiisto, Murray Rothbard, la aútenta 
anarkiisto, Octávio Paz, kiu sentas la dramon de la Tria Mondo, 
Friedrich von Hayek, la traia ekonorniisto por nia tuja estonto, M. 
S. Swaminathan, kiu clsavis Hindion el malsato per dekobligo de 
agra produktiveco, ktp. Estas ja tiaj pensuloj, kiuj pelas nian 
evoluon per efektiva ekzemplo preter la simpla abstrakto. Estas 
tiuj veraj pensuloj, kiuj eble kapablus rekonduki la homojn sur 
vojon, kie la propra homo ne sentos sin plu en fremda irado. 

Edgard Pisani, La main et 1'outú [La mano kaj la laboriloj, 
eldono Robert Laffont, 1984 (franclingva). 

Jen sendube verko de teknokrato, longe laboranta por la 
franca stato. Tamen, en sia oficado, li restis lúcida almenaú rilate 
al la Tria Mondo. Li facile malkovris, ke ne sufiôas doni la labo-
rilon al la homoj, pli grava estas la mano, kiu uzas la labori Ion. 
Se tiu mano ne estas preta, edukita, por ricevi la ilon, cio restos 
vana. Bedaúrinde, la homoj ne volas la íiskaptilon... ili preíeras 
ke oni donacu la fison! Pisani scias, ke la hipokrita helpo al la 
Tria Mondo ne estas edifa solidara, sed nur koruptiga almozo... 
kaj tio ne temas pri evoluo, sed pri malevoluo, malevoluo 
bedaúrinde pli kaj pli videbla. 

147 



Paulo Martinez, Reforma agrária: questão de terra ou de gente? 
[Agrara reformo: êu afero de tero aú de homoj?], eldono Editora 
Moderna Ltda., 1987 (portugallingva). 

Paulo Martinez, en malampleksa libro, analizas la gravan 
problemon en Brazilio, tiun de la "senteruloj". Li klare montras, 
ke la tero ne estas problemo... ja la problemo kusas ce la homoj, 
kaj la reveno al la tero ne estas facila post la absurda migrado. 

La agrara reformo prezentigas kiel politikajo, kie ciuj agi-
tistoj krocigas. Evidente, la stataj monopoloj, la kapitalismaj oli-
garkioj preíeras la gigantajn latifundiojn, ec nome de 1' sociala 
justo, kies signifon neniu scias, ankaú ne la eklezioj. 

Paulo Martinez tolice, sed timide, agnoskas, ke ia reveno al 
la tero devus esti cent-procenta, ja por la solvo de la homaj 
problemoj. 

Henry Maksoud, Ensaios sobre a liberdade lEseoj pri la libere
co]. eldono Visão, 1981 (portugallingva). 

La aútoro en la plej diversaj arúkoloj donas en praktikaj, 
ciutagaj ekzemploj la evoluon de nia sócio submetita al blindaj 
statoj, kie premgrupoj, "lobioj" agadas en politiko. Li ne forge-
sas evidentigi la demagogion pri "sócia justo", l i montras la 
dangeron de naciismo, de la hipokritaj eklezioj. Por Maksoud, 
"distribuismo" estas maikonstrua utopio, iluzio. Fine l i deman
das, cu ni bezonas socion, kiu protektas la homajn animalojn? 
Unu fojon plian necesas distingi la almozon de la solidaro. 

Pierre Lemieox, Du libéralisme à lanarcho-capitalisme [De la 
liberalismo al la anarki-kapitalismoj, eldono de Presses Universi-
taires de France, 1983 (franclingva). 

Sendube la aútoro prezentas en ci tiu preskaú didaktika libro 
la samajn faktojn kiel mi, rilate al la homa libereco, por ago en 
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ciuj kampoj. Li facile demonstras, ke la kolektivaj rajtoj estas 
mito, same kiel la sócio kiel homa institucio, kie cetere regas la 
monstro: stato. Cu la anarki-kapitalismo estas io alia ol la labor
kapitalismo aplikita al ciu kaj ciuj memstaraj homoj? 

La bibliograíio de Lemieux facile montras, ke ni ne plu be
zonas reveni al Markso, Prudono, Bakunino kaj pliaj klasikuloj 
por kompreni la modernan anarkion, por kompreni, ke la libereco, 
en konscio (mi dirus: "sennacieca"), kreas la ordon... eble la 
"Novan Ordon Internacian" pri kiu ciuj pensuloj komencas (iom 
malfrue) priparoli. 

Friedrich von Hayek, Os fundamentos da liberdade, portugal
lingva traduko el la anula "The Constitution of Liberty", 1960 
[La tundamentoj de la libereco], eldono Visão, 1983. 

Unue ni devas rememori, ke kiu legis Hayek sciis, ke la 
"konstruiva" komunismo rapide iam d is talos. La dis talado oka
zis. Guste, Hayek montris, ke la fundamento de la libereco estas 
en la libera homo, en la jura rajto de la individuo, kaj ke la kolek
tiveco estas mito. La lego estas en la homo kiel individuo, ne en 
la homo kiel kolektiva mstrumento. Tiel Hayek analizas cion 
socian rilate al ekonomikaj faktoroj. Li montras la negativajn 
influojn de la "monismo", de la moderna plenzorga stato, kiu 
estas nur preminstrumento super la individuo. Sen Hayek, la nuna 
evoluo al libera sócia agmaniero ne estas konceptebla, la homa 
emancipigo gis memstareco... eble kun reveno al la aútentika 
vivmedio, al la tero, ne estas kompreneblaj. La verkoj de Hayek 
estas science profundaj, ili meritas studadon, ne nur simplan le-
gadon, por kompleta asimilado. Pere de Hayek oni estas certa, ke 
la individuoj konsistigas la socion.. kaj ne inverse, kiel en la 
komplikaj mitoj komunismaj, socialismaj. 
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Guy Sorman, La no me lie richesse des nations [La nova riceco 
de la nacioj], eldono Fayard, 1987 (rranclingva). 

Guy Sorman konlesas, ke same kiel Adam Smith l i pro vis 
montri la devenon, la kaúzon de la riceco en la nacioj (... aú mal-
riceco!). Li prezentis precipe la problemojn de la Tria Mondo. 
Amuze estas, ke li preskaú farís la saman itineron kiel mi en mia 
libro Sennaciece tra nia mondo. La granda diferenço estas, ke 
dum mi nur rigardis kaj silente observis, l i daúre klopodis inter-
vjui la "gravulojn" de nia mondo en ekonomio kaj socipolitiko. 
Felice liaj konstatoj kaj konkludoj estis la samaj kiel la miaj... 
almenaú kiam temas pri la profito de la disponeblaj ricajoj, kiujn 
la homoj per laboro kapablas kaj devas produkti. 

Documento FIESP (diversaj aútoroj), Livre para crescer [Libera 
por kreskil, eldono Cultura Editores Associados, 1990 (portugal
lingva). 

Temas pri interesa studo pri ekonomio, eldonita sub influo 
de la sindikato de la mdustriistoj (al kiu mi vole nevole aparte
nas!). Evidente, gi estas konforma al la reganta monkapitalismo, 
kaj la aútoroj pene duonkondamnas la inlluon de la stato, kiu ja 
li migas la liberecon. La libera iniciato devas esti por ciuj, sed la 
aútoroj analizas la laboríorton kiel simplan kapitalon sub la pose-
do de kelkaj... pli entreprcnemaj! Sekve tre gravas la kondicigado 
(formado) de la homa kapitalo... sub respondeco de 1' stato! 

Oni tamen objektive konscias pri la demografia eksplodo kaj 
pri ia konsek vença ekologia malek vi libro... ec se konkretaj solvoj 
malfacile aperas en homkonformismo. 

Albert Jacquard, Inveníer 1'homme [Inventi la homon], eldono 
Editions Complexe, 1987 (franclingva). 

Jacquard, unue ekonomikisto, poste genetikisto, en ci tiu l i -
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bro, kvankam science, prezentas niajn homajn problemojn en la 
sócio laú maniero facile komprenebla. La demografia eksplodo, la 
rasismaj problemoj, la homaj krizoj pro tempokupo kaj tro rápida 
teknika evoluo, kaj ec la hipokriteco de la stataj eduksistemoj, cio 
estas belege analizita... kaj pro ciuj tiuj problemoj Jacquard opi
nias, ke la homo devas reinventi sin. 

Mi supozas, ke tiu reinvento estas nenio plia ol realgustigo 
al sia médio... post la fremdigo esprímita de Bruno Vogelmann en 
La nova realismo. Oni nur povas konkordi pri la fakto, ke la 
homo devas relerni ludi sian rolon de homo. 

Alain Mine, Lavenir en face IFronte al la estonteco], eldono 
Editions du Seuil, 1984 (franclingva). 

La aútoro tamen rigardas iom tro lian estontecon en la nun-
tempo. Li detale analizas la ekonomiajn krizojn. Cie elstaras la 
protektema, intervenema, plenzorga stato, la monstro, kiujn la 
homoj kreis. Mine montras la reagon de la "civila sócio", kiu ka
pablas readaptigi al novaj valoroj preter la stato. Bedaúrinde, tiuj 
analizoj restis tro limigitaj je la prismo de Francio, ekzemple ri
late al la demografia problemo, kiu evidente estas tre diferença en 
Francio kompare al la Tria Mondo. Plie, kiam li pretas akcepti la 
liberecanajn principojn, li umas pro sia akirita konlormismo... sed 
la "liberaj merkatoj" superigos la krizojn, ankaú tiujn de la homa 
intimeco, de la "fremdigo", ec kiam, laú l i , anarkio similas al 
fasismo! 

Henri Lepage, Pourquoi la propriété IKial la proprietadol, eldo
no Hachette, Collection Pluriel, 1985 (franclingva). 

Post la rápida disfalo de komunismo, frukto de la moderna 
mito: kolektiveco, la lego de tiu libro de Henri Lepage (skribita 
antaú la disfalo) estas vere refortiga kaj kuragiga. La aútoro ana-
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lizas kun klareco kaj objcktiveco ciujn aspektojn, kiuj kondukas 
al la neceso de indvidua proprietado por la ekzisto de aútentika 
homa sociordo. Li bedaúrinde ne sukcesas denunci la falsan pro-
prietadon de monkapitalo (por li mono estas legitima formo de 
posedajo) sed l i trafe montras la historian, la etikan evoluon de 
proprietado, kie l i elstarigas la valoron de la individuaj kontraktoj 
kaj responsoj. Li facile montras la iluzion de planado en stataj aú 
kolektivaj formoj, inkluzive de ''memmastrumado" aú "kunmas-
trumado" ankaú sub povo de sindikatoj. La tuta libro konvergas 
al la argumentoj de Hayek, Pierro Lemieux, Murray Rothbard, 
Guy Sorman, cititaj en ci tiu bibiiografio, ceie al libereca soci
ordo. 

Jacques de Brochard, A miragem do futuro [La mirago de la 
futuro], eldono Nova Fronteira, 1991 (portugallingva). 

La lego de ci tiu libro post kiam mi finskribis la manus-
kripton de Al la tero returne vere kuragigis min, car mi plene re
tro vis ciujn faktojn, ciujn konstatojn kaj deduktojn, kiujn mi mem 
prezentis. La aútoro trafe prezentas la evoluon de nia geopolitiko 
gis la statismo. Li abunde citas ciíerojn pri koruptado, pri kulisaj 
manovroj ankaú pri trafiko de drogoj kaj armiloj. Li tre klarvide 
montras la falsajn etikojn de mono kun la fama Keynes, kiun li 
scnkompate kondamnas, l i bonege klarigas la inflacion kaj ciujn 
detruajn etikojn de mono (falsa kreo de ricajoj sen produktado!) 
en la kolektiveca stato, ankaú ce la socialismoj, komunismo kaj 
ciuj pliaj ideologioj kaj religioj, kiuj senescepte tiaskis en prakti-
ka aplikado. Kvankam li prezentas sian "Novan Ordon Interna-
cian" kiel mirago n al la es tonto, per racia, plena logikeco en kvar 
iníluzonoj: la dolaro, la ekuo, la rublo kaj la eno, li konkludas 
iom tro mistikc, astrologie, ec se li apogas la dividon en la ek
zemplo de la traktato de Tordesillas en 1494 sub regado de iu 
Borgio... papo Aleksandro VI. 
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Por la legantoj, kiuj havas intereson aparte pri la problemoj 
de la Tria Mondo, mi rekomendas la franclingvajn verkojn: 

- Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, Le radeaux de Mahomet [La floso 
de Mahometo], eldono Lieu Commun, 1983. 

- Pierre Biarnes, L'Afrique aux Africains [Afriko al Afrikanoj], 
eldono Armand Colin, 1981. 

- Bertrand Schneider, La révolution aux pieds nus [La revolucio 
je nudpieduloj], eldono Fayard, 1985. 

- Alain Touraine, La parole et le sang [La parolo kaj la sango], 
eldono Odile Jacob, 1988. (aparte rckomendinda!) 

- Yves Lacoste, Contre les anti-tiers-mondistes [Kontraú la 
kontraú-tria-mondistoj], eldono Editions de la Découverte, 
1986. 

- Jean-Christophe Rufin, L'Empine et les nouveaux Barbares [La 
império kaj la novaj barbaroj], eldono J. C. Lattès, 1991. 
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GLOSOJ (ne PIV-aj vortoj) 

Araúkario speco de pino ei brazilia aitebenajo, kies stro-
bilaj grajnoj estas mángebiaj. 

Cajoto pirofonna legomo el la familio de kukurbacoj 
(chayota edulis). 

Favelo kabanacaro el lad-tabul-pecoj en Brazilio. 
Flajoleto speco de fabo, fazeoleto el Provenco. 
Gaia ina nomo karese uzata por nia planedo Tero. 
Gulago prízona koncentrejo en Sovetio. 
Hidroponio akvokulturo, sistemo de kultivado, kie oni ne 

uzas teron sed akvon kun dissolvitaj kemiaj 
nutrajoj. 

k.c. kaj ceteraj. 
k.m.a. kaj multaj aliaj. 
Kivi-frukto cina groso, aktinidio. 
Kverdenkero (germanismo) homo, kiu pensas alidirekte ol la 

popolamaso. 
Lobio premgrupo en socipolitika agado ce stato. 
Macu Pikcu nomo de monto en Peruo, iama rifugejo de In

kaoj. 
Perestrojko restauro, plibonigo (de marksismo, en Sove

tio). 
PIV Plena Ilustrita Vortaro (SAT-eldono). 
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TABELO DE LA ILUSTRAJOJ 

1. Celoj de la politikuloj 24 
2. La absurda migrado 27 
3. Urbegoj en la jaro 2 000 29 
4. Fugo el la kamparo 31 
5. Konsisto de valoro en monkapitalismo 36 
6. Evoluo de valoroj 41 
7. Malkresko de agrikulturo en Brazilio 45 
8. Graveco de agrikulturo en la mondo 46 
9. Kosto de mangajoj 47 

10. Fenómeno inflacio 49 
11. Demografia eksplodo 56 
12. Tutmonda homa fekundeco kaj mizero 58 
13. Mapo pri abortigo 58 
14. La gravaj riskoj 61 
15. Tropikaj arbaroj en dangero 63 
16. Ekologiaj regionoj en Brazilio 64 
17. La sufero da Gaia 65 
18. La tro sargata Tero 67 
19. Alegorio pri la monstra stato 71 
20. La hipokrita kolombo de 1* paco 71 
21. Erotika troigo 78 
22. Hipotezoj pri demografia eksplodo 82 
23. Migrado de azil-petantoj 83 
24. Analfabetoj en la Tria Mondo 84 
25. Malgravigo de la MNP (Malneta Nacia Produkto) 85 
26. Fugo de dolaroj el Latinameriko 86 
27. Evoluo/malevoluo en Brazilio 87 
28. Usona ekonomio en valo 92 
29. Produktado de grenoj en Brazilio 93 
30. Internada produktiveco 94 
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31. Organigrarno pri kooperado ce la tero 106 
32. Skemo de strukturo ce la tero 107 
33. Valo de Itajaí (Sankta Katarina, Brazilio) 122 
34. Mikrobieno Macu Pikcu - Plano 134 

La ilustrajoj plejparte estis ellaboritaj aú kompilitaj de la aú
toro kun laúebla indiko de la fonto. Kelkaj, kun la marko 
"Globus", aperis en la magazino Monato. 
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TABELO DE LA ENHAVO 

1. Dedico 5 
2. Enkonduko 9 
3. La plej malsupera vivspecimeno: la homo 13 

- La homa inteligento 14 
- La homa mistiko 14 
- La homa pseúdolego de 1* plimulto 15 
- Kial la homo estas la plej malsupera ento inter la 

vivantoj? 15 
- Kia malsupera animalo! 17 

4. La plej malvirta animalo: la homo 21 
- La bazaj malvirtoj de la homoj 21 
- La sociaj konsekvencoj de la malvirtoj 22 
- El la travivitaj malvirtoj 23 

5. La veraj problemoj de la homoj 25 
6. La absurda migrado 27 
7. La absurda ekonomio 33 

- Ekonomio: fundamenta kampo de agado por la ho
moj 34 

- Kiel plenumi la ekonomian agadon 34 
- La taksado de valoroj 35 
- La mono: cu intersangilo, cu spekulilo 37 
- Laborkapitalismo - Monkapitalismo 38 
- La absurda graveco de la stato 44 
- La fenómeno inflacio 48 
- La marksisma ekonomio: socialismo 50 
- De la sindikatoj al la konzernoj 52 

8. La ekologia dramo 55 
- La demografia eksplodo 56 
- La vengo de V naturo 60 
- La ekologia rezisto 66 
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9. El la absurda etiko pri rajtoj kaj devoj 69 
- Bono/mal bono, solidaro/almozo, rajto/devo 70 
- La fundamento de la rajtoj kaj devoj 72 
- Skizo pro homkonforma moralo 73 
- El la hipokriteco de nia nuna sociordo 75 

10. Inter evoluo kaj dangera malevoluo 81 
- Evoluo kaj malevoluo 81 
- Rigardo al la malevoluo 82 
- Aparta rigardo al evoluo/malevoluo en Brazi

lio 87 
- Resumo pri la malevoluo 91 

11. La veraj pensuloj de nia mondo 95 
12. Intervalo 99 
13. Al la tero returne 101 

- La teknikaj eblecoj de reveno 102 
- La strukturo ce la tero: skizo por nova ordo 104 
- Reveno al la tero: solvo por individua inte-

grigo 111 
- Reveno al la tero: solvo por sociaj, kolektivaj pro

blemoj 112 
- La solvo por nia kompatinda Gaia: nia Tero 115 

14. Praktikaj ekzemploj de returno 119 
- Tiom bona ke aspektas songo 119 
- Duobla agado: tero kaj industrio 121 
- Sub influo de J.-J. Rousseau 124 
- La returno de Joakimo 126 
- Subfosa kultivado 127 

15. La eksperimento Macu Pikcu 131 
- El la ekzemploj de la Inkaoj . . 132 
- La kontraúkapitalisma konstruo 132 
- La íunkciado de la mikra bieno 135 
- La atingo de memsuficeco 136 
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