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Kiu ne estas riĉulo, tiu la perlojn ne malestimu! Tial ankaŭ ni, loĝantojn de malgranda 
lando Ĉeĥa Respubliko, devas pli multe interesiĝi pri niaj elstaruloj. Al la elstaruloj apartenas 
la vojaĝanto Jiří (Georgo) Baum.

Pri ĉeĥa vojaĝanto Jiří Baum eĉ nia popolo jam preskaŭ nenion scias.

Li naskiĝis la 20-an de septembro 1900 en Prago. Lia patro estis riĉa entreprenanto, 
tial  lia  filo  Jiří  povis  studi  kaj  okupiĝi  pri  vojaĝado.  Ekde  infaneco  li  interesiĝis 
pri naturscienco. Liaj gepatroj volis, por ke li studu en ekonomia lernejo. Li ilin obeis, sed 
dum sia vivo li el multe da studaj disciplinoj uzis nur tajpadon kaj stenografion. Sed poste li 
kontinuis sian studadon en naturscienca fakultato de la Karola universitato, kie li en la jaro 
1928 doktoriĝis  (la titolo RNDr. – doktoro de natursciencoj).  Liaj  fakoj  estis  araĥnologio 
kaj ornitologio. La araĥnologio estas scienco pri la klaso araĥnidoj (Arachnida) kun la ordoj 
skorpionoj (Scorpionida), araneoj (Araneida), opilioj (Opilionida) kaj akaroj (Acarina). Jiří 
Baum okupiĝis pri la araneoj. La ornitologio estas la scienco pri birdoj.

1921-1922 Usono 
Jam antaŭ  fino  de  studado   Jiří  Baum komencis  vojaĝi.  Post  komencaj  ekskursoj 

en Germanion Baum en la  jaro 1921 kun sia  amiko Viktor  Mayer  veturis  en Usonon.  Ili 
vojaĝis el Novjorko en la ŝtaton Florido kaj reen. Ili biciklis, sed iliaj bicikloj baldaŭ kolapsis, 
tial ili kontinuis petveturante. Post laboro en farmo, kie ili plantis kukumojn, ili povis aĉeti 
malnovan aŭtomobilon Ford,  sed ankaŭ la aŭtomobilo havis multe da teĥnikaj  problemoj. 
Bonŝance Baum fariĝis stiranto kaj alportis multe da interesaj fotografaĵoj. 

1923-1925 – Brazilo 
Viktor Mayer forveturis en Sudan Amerikon, Baum revenis hejmen. En la jaro 1923 li 

kun sia fratino Anna Baumová-Pollertová (1899-1945) veturis al Viktor en Brazilon. Tie ili 
vojaĝis, laboris en farmobieno en regiono Quilombo, proksime la urbo Campinas, sed kaŭze 
unu el multaj tiamaj revolucioj ili kiel farmistoj ne sukcesis kaj devis reveni hejmen.

1927 - okcidenta Afriko 
En la jaro 1927 Jiří Baum vojaĝis kun botanikisto, precipe fama mikologo Albert Pilát 

(1903-1974) en okcidentan Afrikon. Ili faris multe da ekskursoj, sed kuloj Baumon infektigis 
per malario. Li devis esti kuracata. En Prago li finis sian studadon.

1928 – Malajzio 
En  la  jaro  1928  d-ro  Baum  vojaĝis  en  Malajzio  kaj  ĉirkaŭaj  landoj  (Srilanko, 

Tajlando). Li partoprenis en internacia ornitologa kongreso en Javo. Antaŭ veturado li ĉiam 
konscience lernis, tial li studis ankaŭ malajan lingvon. Kiel unu el malmultaj ĉeĥoj li kapablis 
eĉ traduki malajajn tekstojn. Ekzemplo estas la fabelo Pa Belalang (Patro de Belalang). Ĝi 
temas pri viro, kiu batalis kontraŭ sia malriĉeco per mensogoj kaj ruzeco. Sukcesa popola 
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trompisto.  La  vorto  „belalang“  signifas  ne  nur  nomon de  homo,  sed ankaŭ „tetigoniedo“ 
(insekto).  La  fabelo  multe  similas  al  kelkaj  eŭropaj  fabeloj,  ekzemple  al  franca  fabelo 
pri la virkato, kiu portis ŝuojn. 

1930 – norda Afriko (Ekspedicio Obenberger) 
En  la  jaro  1930  estro  de  Entomologa  Departamento  de  Nacia  Muzeo  en  Prago 

profesoro Jan Obenberger (1892-1964) planis sciencan ekspedicion en nordan Afrikon. Jiří 
Baum ne estis okupita en la muzeo, sed kunlaboris. Laŭ origina plano grupo de ĉeĥoslovakaj 
zoologoj  povis  ricevi  bonan  aŭtomobilon  de  ŝtato.  Bedaŭrinde  kaŭze  de  intrigoj  de unu 
enviema kolego multe da planoj fiaskis. 

Fotisto  Václav  Jan  Staněk  (1907-1983)  rezignis  kaj  restis  hejme.  La ekspedicio 
komenciĝis  tiel,  ke profesoro Obenberger  ne partoprenis kolektinte insektojn nur dum sia 
propra libertempo en suda Francio, aliaj kvar partprenantoj – Josef Mařan (1905-1978), Albert 
Pilát,  Jiří  Baum  kaj  Karel  Táborský  (nask.  1906)  veturis  en Afrikon  per  trajno  kaj  nur 
en Afriko ili aĉetis malbonan, malnovan francan aŭtomobilon Renault. Veturado kaj laboro 
estis malkomforta. Kvankam tio bravaj ĉeĥoj en norda Afriko (Alĝerio, Tunisio) kolektis pli 
ol  130 000  ekzemplerojn  da insektoj  kaj  multe  da aliaj  bestoj  por  Nacia  Muzeo. 
La aŭtomobilon stiris Táborský kaj Baum. Por Jiří Baum tio estis sinsekva sperto de stirado 
en ekstremaj kondiĉoj. Profesoro Obenberger al honoro de sia kunlaboranto nomigis kelkajn 
nove priskribitajn speciojn de insektoj per familia nomo de Baum (baumi).

Kelkaj insektaj specioj, kiuj estis nomitaj al honoro de Jiří Baum („baumi“)
Ordo Grupo (familio) Scienca nomo de la specio 
Skaraboj - Coleoptera Buprestoj (Buprestidae) Anthaxia baumi Obenberger, 1928 

Aphanisticus baumi Obenberger, 1928
Brachycoraebus baumi (Obernberger, 1929)
Endelus baumi Obenberger, 1928
Habroloma baumi (Obernberger, 1929)
Iridotaenia baumi Obenberger, 1937
Lampetis commixta baumi Obenberger, 1937
Selagis baumi (Obernberger, 1956)
Sphenoptera baumi Obernberger, 1928

Karaboj (Carabidae) Orthogonius baumi Jedlička, 1955
Himenopteroj  - 
Hymenoptera

Formikoj (Formicidae) Myrmicaria baumi Forel, 1901

1931 – trans Afriko – el Aleksandrio en Kaburbon
En la jaro 1931 Jiří Baum kun skulptisto František V. Foit veturis per la aŭtomobilo 

Tatra 12 en Afriko. La aŭtomobilo estis plena da skulptistaj studioj de Foit, tial la veturado ne 
estis komforta. La vojaĝantoj iris el egiptia urbo Aleksandrio trans Kairo kaj preter la rivero 
Nilo  suden.  Ili  trairis  Egiption,  Sudanon,  sudanan  urbon  Ĥartumon  kaj  kongan  urbon 
Kisangani. Poste ili kontinuis iradon en Ugandon kaj Kenjon. En Kenjo ambaŭ vojaĝantoj 
provis supreniri la monton Kilimanĝaro (5895 m), sed ili revenis el la altitudo 5500 m, ĉar ili 
suferis  de  manko  da oksigeno.  Trans  Tanzanio  kaj  Rodezio  ili  alvenis  en  Sudafrikon. 
La ekskurso finiĝis en Kaburbo. La vojaĝo estis bonega provo de moravia aŭtomobilo Tatra 
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12. Ĝi estis la unua aŭtomobilo kun peraere fridigita motoro, kun kiu oni sukcesis transiri 
tutan Afrikon sen teĥnika difekto. 

Aŭtomobila  fabriko  Tatra  (fondita  en  la  jaro  1850)  situas  en  nordmoravia  urbeto 
Kopřivnice.  Ekde  la  jaro  1897  oni  tie  fabrikis  aŭtomobilojn  (la  unua  aŭtomobilo  estis 
Präsident). Fama ĉefa konstruktoro Hans Ledwinka (1878-1967) havis sukcesan koncepton 
de peraere fridigita motoro kaj tuba spina framo kun pendolmovantaj duonradaksoj.  Al Baum 
la aŭtomobilo tre plaĉis, tial li uzadis la tatrojn por ĉiuj venontaj vojaĝoj.

Posteŭloj de Baum, ĉeĥoslovakaj vojaĝantoj Jiří Hanzelka (1920-2003) kaj Miroslav 
Zikmund uzis spertojn de Baum. Ili uzis por sia vojaĝo en Afrikon kaj sudan Amerikon (1947-
1950) la aŭtomobilon Tatra T87 (Tatraplán) kaj por la vojaĝo en Asion kaj Oceanion (1959-
1964) du aŭtomobilojn Tatra 805.

1932 – Hispanio, Latvio, Litovio, Estonio, Skandinavio 
Ekde la jaro 1932 Jiří Baum veturadis kun sia edzino Růžena Baumová, kun kiu li 

renkontiĝis en Hispana Klubo. Ili kune vojaĝis en Hispanion. La dua vojaĝo celis en ĉebaltajn 
landojn (Latvio,  Litovio,  Estonio)  kaj  Skandinavion (Finlando,  Svedio,  Norvegio,  Danio). 
Geedzoj Baum por ambaŭ siaj vojaĝoj uzis la aŭtomobilon Tatra 54.

Jiří  Baum volis  vojaĝi  ankaŭ en Sovetunio,  sed li  neniam ricevis  permeson. Kial? 
Soveta registaro sciis, ke Baum ĉion priskribas objektive. Ili akceptus nur la vizitanton, kiu 
skribus pri Sovetunio nur pozitive (kiel ekz. la komunistoj Julius Fučík kaj Rudolf Luskač), 
ne objektive.

1935-1936 – vojaĝo ĉirkaŭ la mondo 
Post siaj sukcesoj la geedzoj Baum planis vojaĝon ĉirkaŭ la mondo. Jiří Baum estis tre 

konscienca  vojaĝanto.  Li  diradis,  ke  „aventuroj  dum  vojaĝo  estas  kaŭzataj  nur 
per malbona preparado“. Tial li antaŭ ĉiu vojaĝo studis, lernis fremdajn lingvojn kaj pensis 
pri klimataj kaj geografiaj kondiĉoj de la lando, kiun li volis viziti. Li ne estis esperantisto, 
sed  sciis  11  lingvojn,  inkluzive  de  araba,  svahila  kaj  malaja  lingvoj.  En  kvin  lingvoj  li 
kapablis prelegi sen teksto sur papero.

Jiří  Baum estis  sperta  fotisto.  Liaj  libroj  enhavas multe  da fotoj.  Li  verkis  ne nur 
por adoltaj  homoj,  sed  ankaŭ  por  infanoj  kaj  junularo.  Ekzemple  lia  libro  „Al  nekonataj 
marbordoj de Brazilo“ (1939, K neznámým břehům Brasilie) temas pri knaboj, kiuj travivis 
ŝippereon,  sed  danke  al  amikeco  kaj  racionala  agado  ili  sukcese  revenis  hejmen.  Stilo 
de Baum  estas  la  stilo  de bonega  rakontanto.  Krom  tio  Jiří  Baum  estis  sciencisto,  kiu 
en Aŭstralio priskribis la araneon  Dinopsis subrufus, kiu ĉasas predon per reteto (araneaĵo) 
inter la unua kaj la dua paroj de siaj kruroj.

La fabriko Tatra konstruis por ĉeĥoslovaka armeo sesradan aŭtomobilon Tatra 72, kies 
kvar  malantaŭaj duonradaksoj estis movataj. Benzina motoro, peraere fridigita, havis povon 
22 kW (30 ĉevalpovoj) kaj konsumon 18 l da benzino por 100 km. La plej granda rapideco 
estis  60  km/horo.  Karoseria  fabriko  de  Oldřich  Uhlík  (1888-1964)  sur  ĉasio  de  Tatra  72 
konstruis la aŭtomobilon, en kiu la geedzoj povis dormi kaj kuiri. Post mallumigo la kuirejeto 
servis  kiel  malluma  ĉambro  por fotisto.  Ekde tiu  tempo  Jiří  Baum  ekuzadis  kvalitan 
reflektofotilon Rolleiflex.
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La vojaĝo ĉirkaŭ la mondo (1935) komenciĝis en aŭstralia okcidenta haveno Perth. 
Tiam Aŭstralio havis nur 6,5 milionoj da loĝantoj kaj ĝia ĉefurbo Canberra aspektis kiel iu 
suburbo (nur kelkaj domoj kaj kineo). La vojaĝantoj estimis kvaliton de sia aŭtomobilo Tatra 
72 (nomata Miss Australia) en la dezerto Nullarbor, kie mankis vojoj. La vojaĝantoj vizitis 
la urbojn Adelaide,  Melbourne,  Kanbero, Sydney kaj  Brisbane.  En Kvinslandon ili  veturis 

pertrajne.

Geedzoj Baum estis patriotoj, kiuj en Aŭstralio prezentis sian 
landon al indiĝenoj. Jiří Baum prelegis pri Ĉeĥoslovakio en aŭstralia 
radio kaj alie. Li por siaj prelegoj portis du skatolojn, kiuj enhavis 
pezajn vitrajn diapozitivoj (85×85 mm) el Ĉeĥoslovakio.

El Aŭstralio geedzoj Baum kontinuis vojaĝon trans Filipinoj 
(la insulo Mindanao) en Japanion (la insuloj Honŝu kaj Kjuŝu) kaj 
poste en Usonon. Ankaŭ tiuj etapoj estis interesaj kaj geedzoj Baum 
kolektis multe da interesaĵoj por Nacia Muzeo kaj Muzeo Náprstek 
en Prago.

1938-1939 – lasta vojaĝo 
Kiam geedzoj Baum komenciĝis sian lastan vojaĝon (1938), 

ili jam en Aŭstrio observis naziajn flagojn kun svastikoj. Ili vizitis orientan kaj sudan Afrikon. 
Kiam ili estis en Afriko, tie ili eksciis, ke germanaj nazioj okupiĝis ĉelimajn teritoriojn de 
Ĉeĥoslovakio, tiel nomatajn Sudetojn. Jiří Baum povis resti en Afriko, Aŭstralio aŭ Usono. En 
multe da landoj li havis amikojn kaj utilajn kontaktojn. Sed geedzoj Baum revenis (la 13-an 
de marto 1939), por batali kontraŭ la nazioj en subtera movado. Ili malkonstruigis specialan 
parton de sia aŭtomobilo Tatra 72, por ke ĝi ne estu konfiskita de nazioj.

Batalo kontraŭ nazioj 
Post  reveno  geedzoj  Baum  kaŝe  eklaboris  en  rezistaj  grupoj  RU-DA kaj  Peticia 

Komitato „Ni restos fidelaj“ („Věrni zůstaneme“), kie laboris ankaŭ Anna Pollertová, fratino 
de  Jiří  Baum.  Ili  kopiis  kontraŭnaziajn  afiŝojn,  kaŝigis  persekutajn  personojn.  Jiří  Baum, 
sperta  fotisto,  faris  por  resistantoj  diversajn  fotistan  laborojn  (ekz.  mikrokopiojn,  fotojn 
de personoj, kiuj estis persekvataj de gestapo).

La grupo RU-DA estis  maldekstrula rezista grupo, kiu serĉis  kaj  kolektis  signifajn 
informojn pri germana armeo, sekreta germana laboratorio en Prago (Albertov), kie germanoj 
faris kaŝajn eksperimentojn kun splitado de atomaj kernoj, kaj pri aviadila industrio. Baumoj 
kaŝe fotis novajn tipojn de germanaj aviadiloj. Grupanoj kunlaboris kun polaj gerilanoj. Ili eĉ 
koruptis kelkajn germanajn geoficistojn kaj tiel ricevis sekretajn informojn. En la jaro 1941 
gestapo la grupon RU-DA likvidis.

Peticia Komitato „Ni restos fidelaj“ (1939-1942) estis rezista grupo de nekomunistaj 
maldekstruloj  (inter  kiuj  estis  poŝtistoj,  fervojistoj  kaj  edukitaj  homoj).  La grupo kolektis 
informoj  pri  germana  armeo,  helpis  al  ilegalaj  elmigruloj,  distribuis  nelegalajn  presaĵojn 
kaj faris  sabotadojn.  Sekretariino de la  grupo estis  Anna Pollertová (1899-1945),  kiu sian 
propraĵon dediĉis al rezista movado. Ŝi posedis kelkajn loĝejojn, en kiuj gerilanoj povis kaŝi 
sin. La 21-an de oktobro 1941 ŝi estis malliberigita kaj en januaro 1945 mortigita en Berlin-
Plötzensee. La grupo Peticia Komitato „Ni restos fidelaj“ estis likvidita en la jaro 1942.

En la jaro 1941 al geedzoj Baum naskiĝis ilia filo Petr, sed familia feliĉo nur nelonge 
daŭris. La 10-an de junio 1943 Jiří Baum estis malliberigita. El malliberejo en Prago (Karola 
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Placo) li estis transportita en Terezín (Malgranda Fortikaĵo), de tie en Osviecimo. En la jaro 
1944 li mortis de sepsemio en Varsovio. 

Lia filo Petr Baum estas meĥanika inĝeniero. Ekde la jaro 1986 li vivas en Aŭstralio.
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