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Renato Corsetti

Babiloj kurzas nule aΩ
LaΩdado de komuna prudento

La unua duono de la titolo estas mallerta provo traduki
tre sukan italan esprimon, kies senco estas, ke babiloj
kostas neniom, ke ili estas libere doneblaj kaj libere

riceveblaj. Tio, kio gravas, estas faktoj. Kial mi fißkaptis tiun
italan esprimon? Simple por komenti la multajn, vere multajn
babilojn, kiuj lastatempe diskuris pri la ßan¸oj en la personaro
de la Centra Oficejo. Kiam vi havos çi tiun revuon en la manoj,
eble restos ankoraΩ malmultaj tagoj de de√orado por la nuna
¯enerala Direktoro, Trevor Steele, kaj malmultaj tagoj por la
reenofici¸o de la eksa kaj nun mal-eksa ¯enerala Direktoro,
Osmo Buller.

LaΩ la tradicioj de ia okcidenta √urnalismo pluraj provis
legi çi tiun fakton en amaso da manieroj kaj trovi profundajn
signifojn, kaj fari antaΩvidojn por la estonteco, kaj antaΩvidi
renversojn kaj movojn. ¯enerale ne temis pri tre seriozaj
supozoj, çar ili tute ne tußis la esencan laboron sed limi¸is al
cerbumado pri homoj, kaj çambroj kaj skribotabloj. Mi diru
nun, el mia vidpunkto, ke çiuj laborantoj por UEA kaj en la
Centra Oficejo kaj en la mondo estas same valoraj. Provoj
kontraΩstarigi la unujn (kiel dirus Zamenhof) kontraΩ la aliaj
estas vanaj kaj senbazaj. En çi tiu okazo estas granda ¸ojo
por mi publike antaΩ la membroj danki la forirantan
¯eneralan Direktoron, pro tio kion en malfacilaj kondiçoj li
sukcesis fari en la pasintaj jaroj, kaj danki la revenantan
¯eneralan Direktoron pro tio, ke li revenas. Cetere mi malkaßu
al vi sekreton, kiun liberaj babilantoj ne imagas: en çi tiuj
jaroj la du ¯eneralaj Direktoroj bonege kunlaboris inter si.

Nun, kiam eç la spuroj de personaj kvereloj malaperis, ni
dediçu nin al la vera laboro, pro kiu ni rajtas kun fiero rigardi
niajn neesperantistajn primokantojn, kaj la ceterajn
favorantojn de perfortaj
solvoj de lingvaj problemoj,
al la disvastigo de Esperanto
kaj de ties kulturo.

Parolante pri laboro ni
venas nun al la dua duono
de la titolo. Eble ne çiuj scias,
kaj fakte la afero estas sufiçe
persona, ke antaΩ ol labori
en universitato mi laboris en
banko kaj okupi¸is pri
organizado, komputiloj ktp.
En tiu funkcio foje mi parolis
kun supera direktoro de
komputila firmao, kaj la
parolado estis pri salajroj de
dungitoj. La konkludo estis
ke ne la plej gravaj infor-

madikaj in¸enieroj ricevas la plej altajn salajrojn, sed simple
homoj, kiuj posedas komunan prudenton. Tiuj i¸as la gravuloj
en entreprenoj. Fakte superajn teknikistojn oni facile trovas
sed homojn kun komuna prudento multe pli malfacile.

AnkaΩ ni en la movado bezonas amaseton da komuna
prudento por antaΩenigi nian aferon kaj amaseton da
toleremo. DaΩre mi aΩdas akrajn voçojn de homoj, kiuj krie
kaj ade asertas sian vidpunkton, ekzemple: Esperanto venkos
nur se çiuj esperantistoj mastrumos malgrandajn hotelojn por
turistoj aΩ Nur la originala literaturo estos nia atuto aΩ Nur la
tradukita literaturo valoras aΩ eç La problemo estas ke la
mondo neniam akceptos Esperanton dum ne çiuj adverboj
fini¸as per e, aΩ fine, sed vi çiuj konas multe pli da ekzemploj,
Por Esperanto nur Pekino gravas aΩ nur suda Brazilo gravas.
La cetera mondo sekvos. Nun, ankaΩ se estas en çiuj tiuj
asertoj part(et)o da vero, oni devas je la lumo de komuna
prudento pritaksi ilin kaj precipe siajn proprajn asertojn, kaj
fari¸i pli lar¸vida kaj pli tolerema. Neniu el ni scias vere, kiu
estas la magia formulo por triumfigi Esperanton tuj kaj
senpene. Mi mem tre volonte konfesas tion. Eble ni çiuj
agnosku tion, kaj i¸u pli modestaj. Partaj venketoj estas eblaj
kaj multaj el ni scias kiel atingi ilin, sed neniu perdu la senton
pri la rilato inter vero kaj deziro.

Kaj parolante pri laboro, ni restu çe laboro por Esperanto.
Lastatempe mi aΩdas laΩtajn kriojn, sed tre malmulte da
mallaΩtaj sinanoncoj por i¸i komisiito de UEA kaj labori por
difinita kampo. Niaj lastaj komisiitoj estis grandparte, vere
grandparte, trovitaj nur ekster EΩropo, en Brazilo, en Çinio
ktp. Mi ne volas eltiri tro rapidajn konkludojn el tio, eble tio
signifas nur ke eΩropanoj faras pli multe en aliaj kampoj kaj

ke la tradiciaj laboroj ne tre
altiras ilin (cetere la francaj
esperantistoj, ekzemple,
faras vere multon. Se vi
serças landan asocion por
imiti, rigardu ¸in.). Sed nun
ni serças komisiitojn pri tre
gravaj kampoj (de la
Enkonduko de Esperanto en
Aviadon al la refortigo de la
projekto Indi¸enaj Dialogoj,
ktp, ktp, ktp).

Se vi havas komunan
prudenton kaj ne ßatas
babilojn, kontaktu min. La
Esperanto-movado bezonas
vin.

Renato Corsetti
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Esperantista Semajnofino) okazis en antaΩaj lastaj jaroj en la suda urbo Arad, en
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Trevor Steele kaj Osmo Buller
en la Gotenburga UK dum
“Centra Oficejo respondas”.
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