
Vojaĝo al Krimeo kaj Aroma Jalta 
 

Printempe 2008 mi decidis fari tute specialan vojaĝon. Mi sciis ke la vojaĝo estos tre streĉa, 
sed interesa kaj plena de okazontaĵoj. Mi diris al mi mem, ke ĝi estu pli bona testo de la 
sanstato ol iri al la kuracisto. Se mi revenos en bona sanstato tio signifus ke mi estas 
bonsana! 
 
Por ne troigi la streĉon mi flugis de Stockholm kie mi loĝas al Gdansk de kie la vojaĝo startas 
per buso. Por atingi la flughavenon mi vojaĝis dum unu kaj duona horo tra mirinda 
novsomera regiono sude de Stockholm. 
 
La flugvojaĝo daǔris unu horon dum kiu ni sekvis la orientan marbordon de Svedio, vidis la 
insulon Öland kaj Kalmar, kie mi antaǔe loĝis. Mi ekvidis la polan marbordon kaj surteriĝis 
sur Lech Walwensa flughaveno. Tie Daniela atendis min. Mirakle! 
 
Ni iris per buso al la centro de la urbo Gdansk al la hejmo de Daniela. Mi loĝas ĉe ŝi dum 
kelkaj noktoj. Ni promenis tra la urbo, kiun mi jam kelkfoje vizitis. Gdynia kreskis de malnova 
fiŝista vilaĝo kaj ricevis urbajn privilegiojn nur en la jaro 1926. Tiu urbo havas la plej grandan 
havenon en Pollando kaj la maro tre gravas en la urba vivado. Pluraj belaj statuoj staras sur 
la Strandpromenadejo i.a. iu pri Joseph Conrad, kiu naskiĝis en la urbo. Post bongusta manĝo 
en novrenovigita restoracio ni iris al la haveno por ĝui capuĉinon. Oni larĝigis la strandon per 
amaso da sablo dum oni profundigis la havenon. Malantaǔ kie ni sidis staris montodorso kun 
bela fagarbaro. En la maro antaǔ ni etendiĝas la longa duoninsulo Hel, kiu protektas la 
havenon. Sur ĝi abundas vivo de birdoj kaj plantoj. Dum la lastaj ses – sep jaroj, dum kiam mi 
ne vizitis Pollandon urboj kaj ĉefŝoseoj tre moderniĝis. Ni vizitis plurajn ”galeriojn” 
pluretaĝajn kun multege da varoj, modernaj vestoj, elektronikaĵoj, eksotika manĝaĵo, inter 
ĉio vi povas elekti.  
 
La postan tagon ni vojaĝis al Bygdgoszcz, trajnovojaĝo kvinhora, denove ĝuante belan 
printempan regionon. Oni petis min fari ”rakonton” pri Svedio al studentoj kiuj ekzameniĝas 
en la tiea Turisma lernejo. Interesa afero! Revojaĝis al Gdynia dum bela krepusko. 
 
Nun estas tempo prepari sin por la longa vojaĝo suden al suda angulo de Eǔropo – Krimeo 
kaj Aroma Jalta. Nicoline, (svedino) Daniela kaj mi ”tiris” niajn bagaĵojn surradajn al la 
stacidomo, kie atendis la aǔtobuso. Ni enbusiĝis kaj ekis al Varsovio por tie trovi alian buson 
kiu ankaǔ kuniros. Denove ni travojaĝis plej belan printempan regionon kun verdantaj 
florantaj arboj, ĝis ni parkis ĉe la fama Kulturdomo en en la centro de Varsovio. Post 
mallonga halto en Lodzo kaj kiam la krepusko falis ekster la buso ni ekis al la limo de Ukraino. 
Tio estas la limo inter EU kaj landoj ekster EU. Tio signifas ke estis tre komplika trairo de la 
limo inter Pollando kaj Ukraino. Dum kvar noktaj horoj ni ĝuis la laboron de la doganistoj. 
Kiel en la malnova tempo ili kolektis ĉiujn pasportojn, forprenis ilin kaj la penso aperis en la 
kapo: ”Ĉu vi iam ajn revidos ilin?” Tamen post kvar horoj kaj post kiam 80 personoj 
maltrinkis, denove trinkis, aĉetis frandaĵojn, la aǔroro vekis nin, niaj busoj rulis la unuajn 
kilometrojn en Ukraino. 
 
Post plurhora vojaĝo tra ebenaĵo ni alproksimiĝis al Kiev, la ĉefurbo de Ukraino. Laǔ kio ni 
lernis en niaj lernolibroj pri historio la vikingoj fondis la urbon dum la naǔa jarcento. La 



regiono nomiĝis Kievrus kaj estis mezepoka princoŝtato en la centraj partoj de la valo de 
Dnepr. Tio regno estis kunigaĵo de orientslavaj agrarkomunumoj kaj nordiaj vikingoj. 988 la 
princo Vladimir I enkondukis la ortodoksan kristianismon. La mongola konkero dum 12–13-aj 
jarcentoj faligis la Kievregnon 1240. La mongoloj regis ĝis la lando 1340 estis konkerita de 
Pollando kaj 1362 de Litovio. Fariĝis malinterkonsento inter la katolika kaj la ortodoksa 
religioj. 1654 la plej granda parto de Ukraino fariĝis parto de la rusa imperio kaj iĝis 
ortodoksa centro de la regiono. Meze de la 19-a jarcento Kiev iĝis centro por la unua nacieca 
ukraina movado. Post 1917 oni batalis por sendependa Ukraino. Ukraino estis soveta 
respubliko 1934 ĝis 1991, kiam ĝi fariĝis memstara ŝtato. 
 
Ni vizitis Sofiakatedralon konstruita 1017, unu el la plej unuaj ekzemploj de rusa eklezia 
arkitekturo. La preĝejo estas bele renovigita kun la centra kupolo orumita kaj la muroj brile 
blankaj. La preĝejo situas sur altaĵo super la rivero Dnepr kun bela elrigardo super la valo. En 
la sama religia centro ankaǔ troviĝas la fortigita Petjerskamonaĥejo fondita 1050 kaj 
Uspenskykakatedralo de 1070-aj jaroj. La regiono ĉirkaǔ la urba ĉefstrato Chresjtjatyk estas 
renovigita en monumneta stilo ĉirkaǔita de arboj. Ĉarmaj junulinoj montris al ni la metiistajn 
kvartalojn en la malnova urbo. 
 
Post la konatiĝo kun tiu bela urbo la buso denove turnis suden direkte al Krimeo. Ni 
vespermanĝis en bela grandbieno, Palata Sofievka, kiu estis konstruita de pola nobelo en la 
dekoka jarcento. Nun estas tempo por ankoraǔ nokta veturado al la ankoraǔ malproksima 
Krimeo kaj Jalto. Kiam heliĝis kaj ni iom vekiĝis ni gvatis ĉirkaǔ ni por trovi La Nigran Maron 
kaj Krimeon, sed ankoraǔ restis longa vojo. Tamen ĉirkaǔ la lunĉotempo ni alproksimiĝis al la 
suda bordo de Krimeo kaj enveturis Jalton apud la fama trolibuso, kiu veturas inter la urboj 
laǔ la bordo. Laǔdire tiu estas la plej longa trolibuslinio en la mondo. Estis la 1-a de majo kaj 
la feste vestitaj homoj abundis surstrate. Sub ni ni vidis La Nigran Maron kaj mia fantazio 
apenaǔ sufiĉis por kompreni ke mi estas ĉe la Nigra Maro kaj Krimeo. La buso veturis supren 
laǔ la monta deklivo al nia kurscentro. Belaj montopintoj ĉirkaǔis nian kursejon. Ĉirkaǔ ni 
kreskis pinioj, cipresoj, magnolioj. Sur la korto troviĝis akvobasenetoj kun oraj fiŝetoj. De la 
verando kie okazis niaj lecionoj ni vidis ĉiun belecon de la naturo kun arboj inter la montaro. 
Mirakle havi siajn lecionojn subĉiele. 
 
Nia studgrupo estis instruita per ”intelektaj ludoj” t.e. diversaj vortludoj. Kelkfoje mi parolis 
kun nia instruistino, Tatyana Auderskaja ekster la lecionoj. Ŝi rakontis multon al mi pri la 
lando kaj ĝia historio. Okcidente kaj sude Krimeo estas ĉirkaǔata de La Nigra Maro 
nordoriente de Azovska Maro. La norda parto de la duoninsulo konsistas el ebenaĵo kaj 
stepo. Sude la Krimeaj montoj leviĝas kelkloke ĝis 1500 metra alteco. La suda parto havas 
mildan klimaton kaj mediteranean kreskaĵon. Abundas vitejoj sur la deklivoj. De pratempoj 
multaj diversaj popoltriboj loĝis sur Krimeo. Troviĝas restaĵoj de setlejoj en grotoj ekde 
paleolita periodo. Dum la bronza periodo Krimeo estis proksima al norda Kaǔkazio Dum la 
frua fera epoko Krimeo apartenis al la regno de la skitoj. Antaǔ dekoj da jaroj oni montris 
miraklan ekspozicion en Svedio pri la oro de la skitoj. 600 jaroj a.Kr. Krimeo estis kolonisita 
de ionanaj grekoj. Ili fondis i.a. Theodosia. Dum 480-aj jaroj a.Kr. la duoninsulo kuniĝis kun la 
heleno-skita dinastio kaj fariĝis tre grava ŝtato, kiu restis ĝis la Malfrua Antiko. Dum la 3-a 
jarcento p.Kr. la duoninsulo iĝis parto de la sudrusa regno de la ostrogotoj. Kelkaj individuoj 
de tiu popolo vivis en la montaro ĝis la 18-a jarcento, grupeto de etnaj ĝermanoj, malgraǔ ke 
la invadoj de la hunoj forpelis multaj diversaj popoloj de suda Krimeo. La mongola Ora Hordo 



konkeris orientan Eǔropon dum la 13-a jarcento. Tiam turk-mongolaj triboj ekloĝis sur 
Krimeo. 1440 kreis la praidoj de la mongoloj, la islamaj krimtartaroj la Krimkhanato, kiu estis 
parto de la Osmana Regno. Dum la fino de la 17-a jarcento la rusaj tsaroj interesiĝis pri 
Krimeo kaj Katarina I, La Granda pligrandigis la rusan imperion al la Nigra Maro. 1783 Krimeo 
fariĝis parto de la rusa imperio kaj la mararmeo de la Nigra Maro lokiĝis en Sevastopol. La 
translokiĝintaj rusoj forprenis la terposedaĵojn de la Krimtataroj. Laǔdire la tataroj kunlaboris 
kun la germanoj dum la dua mondmilito kaj Stalin forpelis ilin al Sibirio. Ni vizitis tatarvilaĝon, 
al kiu la tataroj nun revenas post la forpelado. Troviĝis bela muzeo kiu montris la palaco de la 
Khano. Mi aĉetis cd-diskon por revivi la viziton kaj denove rigardi la belajn meblojn kaj 
teksaĵojn. Apud la palaco estis moskeo, kiun ni vizitis. 
 
Ni faris plurajn ekskursojn laǔ la bordo de La Nigra Maro, super la belaj sovaĝaj montoj. Ili ne 
estas tiel altaj sed tre pitoreskaj. Kie ajn en suda Krimeo oni estas ĉirkaǔita de ili. Ni vizitis 
Sevastopol, kie troviĝas la rusa Nigra Mara floto. Ĉie ajn laǔ la Nigra Maro oni vidas imponan 
akvosurfacon kie nenio videblas je la alia flanko. Ne aspektas same kiel la insularo apud 
Stokholmo. 
 
En Sevastopol ni vizitis grandan ”panorama-ekspozicion” pri la Krimea milito. Oni konstruis 
grandan rondan domon kun pentraĵoj kaj statuoj kiuj priskribas al militon 1853–56. Teruraj 
sed tre imagoplenaj bildoj pri la detruoj de la milito. La tiel nomata Krimea milito estis unu el 
pluraj militoj inter la kreskinta rusa imperio kaj la disfalinta Ottomana regno. Katarina I 
ekkonstruis la pligrandigon de Rusio por atingi limojn ĉe la sudaj maroj. La orienta angulo de 
Eǔropo estis maltrankvila, Balkano, Turkio, Meza Oriento (same kiel hodiaǔ). La ekflamiĝinta 
fajrero tiam same kiel nun estis religiaj malinterkonsentoj en Palestino. Rusio volis protekti la 
ortodoksanojn, Francio la katolikojn. Post la komenco de la milito Granda Britio ankaǔ 
enmiksiĝis, ĉar la komerco sur la maroj estis minacita se la ekvilibro de potenco ŝanĝiĝis. 
 
La Krimea milito ankaǔ estas konata pro tio ke pluraj flegistinoj helpis al la vunditaj soldatoj. 
Ni konas pri Florence Nightingale. Ŝi apenaǔ estis konata de la rusa gvidanto, kiu anstataǔ 
rakontis pri konata rusa flegistino, kiu laǔ ŝi helpis pli efektive. Oni vidas kiel altaj estas la 
kulturaj baroj inter niaj diversaj partoj de Eǔropo. Aliaj novaĵoj dum la milito estis fervojo, 
fotilo, militkorespondanto, telegrafo kaj kompreneble novaj armiloj. 
Tsaro Nikolaj II mortis kaj la pacprocedo devis rapidiĝi. Lia posteulo estis la pacamanta tsaro 
Aleksandro II. Li devis reformigi la rusan socion kaj estis tiu tsaro kiu finis la servuton 1861. 
Tiuperiode estis grandaj ŝanĝoj en multaj landoj de Eǔropo, kiam la talentula rezervo 
liberiĝis. 
 
1945 post la dua mondmilito Krimeo denove estis enmiksita en la grandpolitiko. Ni vizitis la 
palacon Liwadia kaj vidis la ĉambrojn, tablojn kaj seĝojn kie Churchill, Roosevelt kaj Stalin 
decidis kiel la estonteco de Eǔropo evoluos. Germanio estu dividita en kvar okupacizonojn 
sub kontrolkomicio. Pollando perdis teritorion oriente al Sovetunio kun Lvov kaj estis 
rekompencita okcidente kun Stettin. 
 
Ni vizitis plurajn kastelojn kiuj situis mirinde inter la montoj aǔ proksime la la maro kun 
grandioza elrigardo. La kasteloj apartenis al diversaj tsaroj aǔ rusaj nobeloj. Ankaǔ multaj 
verkistoj kaj artistoj feriis aǔ resaniĝis sur suda Krimeo. Mi nur mencias kelkajn. Puŝkin, kiu 
loĝis en la pitoreska novrenovigita feria urbo Gurzuf sur roko super la maro, Tolstoj, 



Mickiewicz kaj Ĉeĥov kiu eĉ havas tute novan statuon sur la Strandpromenadejo en Jalta. Tie 
li staras kune kun ”La damo kun la hundo”. Multaj interesaj personoj konstruis siajn kastelojn 
kaj domojn en tiu sovaĝa kaj bela parto de la mondo. Unu konstruis sian loĝejon ”Hirunda 
Nesto” sur roko en la maro. Nun ĝi estas luksa restoracio. Mallonge for de Jalta situas la 
malnova, mirakla Botanika Ĝardeno ”Nikita” kie abundas eksotikaj malnovaj arboj. Tatyana 
Auderskaya estis lerta gvidanto. Bedaǔrinde mankas mono al la ŝtato. Oni devas forlui 
diversajn partojn el la parko al privatuloj por prizorgi la parkon. La planto glicino, kiu estis la 
simbolo por Krimeo abundis tie, kvankam oni forhakis multon. 
 
Mi partoprenis kelkajn tre interesajn promenadojn en la malnova ankoraǔ ne renovigitaj 
partoj de la urbo Jalta. Ni vidis la malnovan arkitekturon kun specialaj vitraĵverandoj kaj 
ornamaj lignoskulptaĵoj sub la randoj de la tegmentoj. Oni rakontis ke tiu arkitekturo portas 
tipan influon de la tartara kulturo. Plurloke oni pentris kaj renovigkonstruis la domojn. 
Proksime de la Strandpromenadejo estis granda foiro kun multaj eksotikaj legomoj kaj 
fruktoj ankaǔ konservaĵoj en vinagro aǔ sukero.  
 
Vespere kaj ankaǔ dumtage oni prezentis interesajn esperantoprogramerojn – prelegojn, 
naturfilmojn pri la marĉoj de la Nigra Maro kun esperantoparolo, multe da muziko kaj 
kantado. Plej oni amis la kantojn verkitajn de rusaj komponistoj, kiuj ofte partoprenis en 
Aroma Jalta, sed kiuj nun loĝas en Stokholmo. Mi prezentis unu el la monologoj, kiujn Harold 
Brown verkis. 
 
La semajno pasis rapide kaj alvenis la tago de foriro. La buso iris laǔ la Nigra Maro pasis la 
regionojn kun la fekunda nigra tero, iris super la stepoj al Odessa, la granda urbo ĉe la Nigra 
Maro, la plej granda havenurbo, centro por komerco kaj komunikado. Odessa estas 
konstruita sur tatara setlejo 1415. 1794 ekkonstruiĝis la haveno kaj la moderna urbo. 
Familiano al Kardinalo Richelieu fuĝis de la franca revulocio al Odessa, kiu jam altiris al si 
internacian vivon, fondis la urbon. Li statuas kiel romiana gvidanto surĉevale rigardante 
super la havenon kiun li kreis. Apud la statuo komenciĝas la fama stuparego, kiu, videblas en 
la filmo” Kirasa krozoŝipo Potemkin” de Eisenstein, kiu priskribas la ribelon kaj la revuolciajn 
maltrankvilaĵojn kunlige kun la revolucio 1905. Odessa estis grave damaĝita dum la dua 
mondmilito, sed nun la centro de la urbo estas bele rekonstruita en unueca arkitekturo 
ĉirkaǔ la Operejo kaj la placoj. Belan urbon por ĉirkaǔvagadi. Vidi la ŝtuparegon aǔ de supre 
de apud la statuo aǔ de malsupre de apud la maro estas grandiozaj travivaĵoj. Promeni sur la 
moleo, rigardi super la senfina akvosurfaco estas neforgesebla travivaĵo. 
 
Denove nokta vojaĝo, sed nun norden al la urbo Lvov/Lviv. Tie ni loĝis ĉe privatuloj, maljunaj 
polinoj. Certe estis interesa por la poloj en la busoj renkonti maljunajn gepolojn, kiuj restis je 
la alia flanko de la limo post la dua mondmilito. Ni vizitis grandan polan tombejon kun multaj 
monumentoj de la tempo antaǔ la dua mondmilito. Ni ĉirkaǔpromenis en la urbo vidis la 
Operejon, la placojn kaj preĝejojn. Tiu ĉi urbo ne aspektis same malfermita kiel la urboj ĉe la 
maro. Daniela, mi kaj ankorau kelkaj aliaj manĝis en restoracio, kiu aspektis kiel Kneipe, kie la 
ribeluloj kolektiĝis dum pli fruaj liberiĝmovadoj. Etoso! Ŝajnis ke estas populara ejo por 
junularo. 
 
Ni revenis al Gdansk ĉirkaǔ la unua horo nokte post sperto de la Varsovia ”traffic jam”. Mi 
restis ankoraǔ unu tagon en Gdansk por travivi kelkajn horojn ĉe la Balta Maro kaj ĝui bonan 



feston ĉe esperantistino en Gdansk. Poste estis tempo por reflugo al Stockholm, kie mi estis 
bonvenigita de pluvego kaj malvarmo, sed dum la tuta vojaĝo ni ĝuis belan veteron! 
 
Majo 2008 Kerstin Rohdin 
 
  


