
Karaj geamikoj! Mi sendas etan Julo-saluton 

La tempo rapide kuras. Denove la nova jaro frapas la pordon. Kune kun mia amikino Saliko el Finnlando 

mi havis bonŝancon fari etan julovojaĝon por travivi kiel oni preparas la julo-feston en malnova 

kultururbo en Eŭropo. Ni elektis Vienon kiel nia julo-urbo. Nia vojaĝo komenciĝis en Helsinki 

Plenaj de scivolo pri kio ni travivu en la fama urbo Vieno ni ekis en frua malhela mateno por flugi de 

Helsinki al Vieno. Mi ne havis tre profundan konon pri la ĉefurbo de Aŭstrio, sed ĝi ekvivis plurmaniere 

antaŭ ni dum nia kelktaga restado tie.  

Ĝi situas meze en Eŭropo, sed turnas sian vizaĝon orienten kaj estas forta defendanto kontraŭ la pli 

orienta turka regno. La urbo funkciis kiel iama "limo" inter ĝi kaj la keltoj, romianoj, galloj pli okcidente. 

Ekzistas ankoraŭ la urboparto Heiligenstadt, iama kolektejo por la kruckavaliroj, kiuj laŭ "ordonoj" de 

la papoj iru por disvastigi la kristianismon orienten. Mi sentis la flugilojn de historio ĉirkaŭi mi, kiam mi 

promenis samloke kie romianoj, teŭtonoj, slavoj iam diversmaniere promenis tra Eŭropo kaj postlasis 

siajn tradiciojn.  

La romia imperiestro Probus (Probus-Strasse) postlasis vitejojn en la deklivoj de Wienerwald, kie ni 

kune kun Evgeni Gregoriev, (kiu redaktas Monaton) ĝuis vesperon en Heuriger-regiono. Ni manĝis 

bonan "hejmekuiritan" viandon kaj novrikoltitan vinon en kampareca malnovstila manĝejo kun li kaj 

lia edzino. 

1156 ekregis la Badenberganoj kaj kreis oran tempon en Vieno. Ili ekloĝis en Platz am Hof, kie nun 

staras Hofburg. 1200 oni konstruis fortikaĵojn ĉirkaŭ "Innere Stadt", kie nun situas Ringstrasse. Oni pli 

beligis la preĝejon Stefandom kaj ekkonstruis Hofburg. Tiuj lokoj ankoraŭ ludas gravan rolon en la 

centro de la urbo. Ni multon promenis tie inter la belaj domoj dekoracitaj per diversspecaj figuroj, 

homoj, agloj, geometriaj figuroj. Multe de la centra urbo estas konstruita en baroka stilo. Vieno estas 

"festo" en la signo de arkitekturo kaj muziko. 

Krom ke defenduloj en Vieno haltigis la turkojn, ili kontraŭstaris atakon de Gustav II Adolf dum la 

tridekjara milito meze de la 17-a jarcento inter katolikoj kaj protestantoj. Tiu atakanto estis eta armeo 

de norda angulo de Eŭropo, sed la imperiestro en Vieno estis impona reganto. 

Princo Eugen de Savonio, kiu statue rajdas sur ĉevalo starante sur malantaŭaj piedoj pompas en la 

parko de Hofburg. Li venis al Vieno 1683 kaj dum 30 jaroj batalis kontraŭ la turkoj. 1697 li fariĝis 

ĉefkomendanto. Tamen li ĉiam modeste vestis sin kiel monaĥo. 

Maria Teresia pace zorgis pri la urbo, pri la lando, estis patrino por muziko kaj arto. Ŝi konstruigis la 

kastelon Schönbrunn kaj aranĝis tie multajn koncertojn kaj operojn. 

Tamen la gaja vivo en arto kaj muziko ĉesis kiam Napoleono 1805 ekloĝis en Schönbrunn. La aŭstra 

imperiestro edzinigis sian filinon al la malamiko, ĉar la popolo plej deziris vivi en paco kaj trankvilo. 

"La viena kongreso" la pacdiskuto, daŭris dum 30 jaroj kaj ŝanĝis Eŭropon. Pri ĝi oni diras ke la princoj 

manĝas kaj dancas. La du komponistoj Strauss prizorgis la muzikon, la valsojn por la longaj festoj. 

Johann Strauss la juna staras kiel ora statuo en la Urboparko kaj ludas sian violonon. Sur la muro ĉe nia 

U-Bahn estis bilda rakonto pri la revolucio 1848. Ĉu fino de la "ora tempo"? 

Ni promenis en la Urbodoma parko, kie estis la centro de la Julobazaroj. Ĝi estas abunde dekorita per 

steloj, kugloj, figuroj en multaj koloroj kaj lumoj. Oni aĉetis donacojn, trinkis punŝon kaj varman vinon 

(Gluwein) kaj sentis la julajn sentojn kolektiĝi en si. Diversaj grupoj konstruis kripojn laŭ pado en 

malhelo. Dum la vespero oni muzikas kaj gejunuloj sketas. La novuloj strebis ne fali. Evgeni promenis 

kun ni en la urbo kaj rakontis al ni ĝian historion. Ni vidis ekspozicion en Hofburg. Inter alie ni vidis la 



"loĝejon" de la fama imperia paro Franz Jozef kaj Sisi. Ŝi estis la juna ĉarmulino de Eŭropo. Ĉiun 

matenon iu devis ordigi ŝian hararon dum kvin – ses horoj. De kie venis mono en malnovaj tempoj por 

konstrui tiajn kastelegojn kaj loĝi en 1000 ĉambroj?? Tamen bone ke multe restas, tiel ke ni homoj de 

la 21-a jc povas vidi la artaĵon de malnovaj tempoj! 

La lasta tago de nia vizito estis sabato, la granda tago de la julobazaro. Ni vidis manĝaĵon, fruktojn, 

berojn de multaj anguloj de la mondo. Oni vidis aĵojn restantajn post multaj vivoj. Mi aĉetis du etajn 

orajn tasojn kiel ĉarma memoro de bela semajno, plena da dimanĉoj. 

Kompreneble mi povus ankoraŭ multon rakonti, sed mi nur mencias: Ni manĝis en la sabata bazaro, ni 

kafumis en kelkaj malnovaj kafejoj, kie la personaro estis vestitaj en frakoj kaj blankaj ĉemizoj. Ni tie 

gustumis "Sachertorte". Ni estis fotitaj apud memorŝtono de Zamenhof. Ni vizitis la fantaziplenan 

Hundertwasserhaus, kie neniu linio estas rekta. Ni trovis elfosaĵojn de la romia tempo meze en la urbo. 

Granda evento estis la vizito en Esperantomuzeo, kie ni pasigis plurajn horojn kune kun Christian 

Cimpa, kiu multon interesan rakontis al ni. Hazarde ni trovis foton pri SEF-kongreso en Malmö. Sur ĝi 

mi retrovis mian patron kaj mian onklon (famajn esperantistojn). 

KORAN DANKON EVGENI kaj CHRISTIAN kiuj multon beligis nian viziton en Vieno. 

Al ĉiuj karaj geamikoj 

FELIĈAN JULON KAJ BONAN SANAN NOVAN JARON 

Deziras Kerstin 
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