
La  14-an  de  septembro  2013  en  Jaroměřice  nad  Rokytnou  en  Societo  Otokar  Březina  okazis 
ĝenerala kunveno de la membraro kaj ankaŭ bapto de nova libro de Otokar Březina Moje matka – 
Mia patrino.  La libron preparis Viktor Dvořák el Moravské Budějovice kaj Miroslav Malovec el 
Brno. Grafika laboro Zdeněk Dvořák. Kunlaboris ankaŭ Jan Werner el Brno.

La libro prezentas la plej faman poemon de Otokar Březina  Mia patrino, kiu aperis 1895 en la 
kolekto Misteraj malproksimoj. La poeto estis tiam 27-jara, sed la poemon li verkis pli frue, eble 
ne longe post la forpaso de la patrino en 1890, kiam li estis 22-jara.

La libro enhavas du ĉeĥajn versiojn de la poemo (1895 kaj 1933), tri esperantlingvajn tradukojn (S. 
Schulhof, J. Kořínek, J. Krolupper) kaj tradukojn en la angla, bulgara, franca, germana, hispana 
hungara,  itala,  latina,  latva,  rusa,  serba  kaj  slovaka  de  profesiaj  tradukintoj,  kies  tradukojn kaj 
kopirajtan permeson oni sukcesis akiri.

En la libro estas enmetita ankaŭ kompakta disko (DVD) pri virtualaj vizitoj de interesaj lokoj en 
Regiono Vysočina en la lingvoj ĉeĥa, Esperanto kaj angla. Sponsoris energetika Grupo ČEZ. 



La solenaĵon partoprenis kvar esperantistoj: Inĝ. Viktor Dvořák kun sia edzino Libuše Dvořáková, 
Inĝ. Margit Turková kaj Miroslav Malovec. La ceteraj personoj estis membroj de la Societo Otokar 
Březina.

El la muzeo iris ĉiuj unue al la tombejo, kie jam post la tombo de la poeto staris membroj de loka 
preĝeja ĥoruso. La ceteraj  homoj ekstaris antaŭ la tombo. Iomete pluvetis.  La ĥoruso per kanto 
malfermis  la  solenaĵon,  poste  oni  transdonis  la  vorton  al  poeto  Jiří  Kuběna.  Tiu  voĉlegis  sian 
tekston,  alparolante  la  poeton en la  dua persono, kvazaŭ vivantan estaĵon.  Li  diris,  ke Březina 
precize plenumis la predikon de Jesuo Kristo sur la monto, ĉar li estis malriĉa, modesta, humila.

Post reveno en la muzeon, ni vizitis korton kun ĝardeneto dediĉita al Karel Čapek (jes, al Čapek, ne 
al Březina!), Jiří Kuběna almetis novan ŝtonon sur simbola rokaro kun rokaj plantoj. Poste ni sidis 
en la biblioteko de la domo, kie en la libroŝranko estas ankaŭ manuskrptoj de Tomáš Pumpr kaj Jiří 
Kořínek kun esperantlingvaj  tradukoj  el  Březina (kopiojn ni  ricevis jam antaŭ kelkaj  jaroj).  Ni 
rakontis pri la estiĝo de la libro, pranepo de amiko de O. Březina klarigis devenon de la ŝtono, kiun 
Jiří  Kuběna  metis  sur  la  ĝardeneton  de  Karel  Čapek.  Ĉeestis  ankaŭ  la  urbestro  de  Moravské 
Budějovice kun sia edzino.

Por tagmanĝo ni foriris al la restoracio Viola, kie poste okazis la ĝenerala kunveno de la Societo 
kun raporto pri  mastrumado kaj  pri  planoj  por la  futuro,  ekz.  pri  intenco aranĝi por gimnazioj 
konkurson en deklamado de Otokar  Březina.  Poste  oni  alvokis  Margit  Turková,  kiu el  la  libro 
tralegis esperante tri strofojn en traduko de J. Krolupper. 

Tiam  jam  ĉeestis  fama  profesia  aktorino  Gabriela  Vránová,  kiu  deklamis  plurajn  poemojn  de 
Březina. Sed en la komenco ŝi diris, ke la intenco aranĝi konkurson de deklamado por gimnazianoj 
ne ŝajnas al ŝi prudenta, ĉar Březina estas nia plej malfacila poeto kaj por kompreni lin necesas 
longe maturiĝi. Ĝi ne estas poezio por geknaboj. Aŭdante ŝin mi devis konsenti. En ŝia prezento la 
poemoj impresis tute alie ol se oni mem legas ilin el la libro. Ŝia voĉo donis al la poemoj novan 
dimension.

Poste Viktor Dvořák kaj Miroslav Malovec tralegis alterne klarigon pri la libro, pri ĝia estiĝo kaj 
dankon al la sponsoroj.

Kelkaj homoj poste postulis, ke ni subskribu ilian ekzempleron de la libro, kelkaj demandis ankaŭ 
pri Esperanto, sed nur private ĉe nia tablo.

 


