
Napolo 

Nuntempe la eŭropanoj vojaĝas en la tuta mondo. Tamen en la 1960-aj, 1970-aj jaroj 

plejmultaj el tiuj kiuj povis vojaĝi restis en Eŭropo, kaj plejmultaj el tiuj kiuj loĝis en norda aŭ 

centra Eŭropo forvojaĝis al suda Eŭropo, ĉefe Italio kaj Hispanio, por ĝui la varmon, la sunon, 

belajn plaĝojn (kaj ankaŭ viziti la kulturajn belaĵojn).  

Kiam mi tiutempe ankoraŭ loĝis en Germanio, mi iris trifoje al Italio: dufoje sola en petvetura 

vojaĝo (unue nur ĝis Romo kaj poste ĝis Sicilio) kaj unufoje aŭtomobile kun mia edzino ĝis la 

regiono de Napolo. Tiel dufoje mi estis proksima al Napolo, sed mi (kaj mia edzino) ne eniris 

tiun urbon, ĉar ĝi estis konsiderata danĝera kaj malagrabla.  

Nun, finfine – post la ĉeesto en la ĉi-jara Itala Kongreso de Esperanto – mi kaj mia edzino 

ekkonis Napolon. Mi estis programinta resti 6 noktojn (do 5 tagojn) en la urbo, sed dum nia 

estado tie ni perceptis, ke estintus pli bone programi almenaŭ 8 noktojn, ĉar ekzistas ne nur 

multaj kulturaj vizitindaĵoj en kaj proksime al la urbo, sed ankaŭ pluraj nepre vizitindaj naturaj 

belaĵoj.  

Mi komencu per la lastaj:  

Tre proksime situas la famega kaj belega insulo Kapreo, kie valoras la penon fari ŝipan 

rondvojaĝon (kiu daŭras proksimume 90 minutojn kaj kostas 15 eŭrojn); ankoraŭ pli mirinda 

estis miaopinie busa veturado (kiu komenciĝas en Sorrento, kien oni iras trajne) laŭ la 

marbordo (sur serpentina montara ŝoseo) ĝis la urbetoj Positano kaj Amalfi. Evidente 

plejmultaj turistoj kiuj estas en Napolo ankaŭ veturas al la vulkano Vesuvio, sed tion ni ne faris, 

ĉar ni estis farintaj ĝin en 1973 (kiam ni estis solaj kun turistgvidanto sur la vulkano, kio 

nuntempe ne eblas, ĉar multegaj turistoj supreniras ĝin).  

Inter la kulturaj vizitindaĵoj proksimaj al Napolo menciindas sendube Pompejo kaj – malpli 

impona – Herkulano, du romiaj urboj detruitaj de la vulkana lavo en 76 p.K., kaj – je distanco 

de 30 km – la Reggia di Caserta (Reĝa Palaco de Caserta), unu el la plej grandaj palacoj en la 

mondo, konstruita meze de la 18-a jarcento.  

Aliaj grandaj kaj belaj palacoj de reĝoj troviĝas en Napolo mem (ili estas nuntempe gravaj 

muzeoj): la palaco Capodimonte (el 1738), kun granda parko – sur monteto, de kie oni 

supervidas la tutan urbon -, kaj la Palazzo Reale (Reĝa Palaco, konstruita en 1600), kiu troviĝas 

en la centro de la urbo, proksime al la haveno kaj al la t.n. Nova Kastelo, kiu verdire estas tre 

antikva, el la 13-a jarcento.  

Kial ekzistas tiom da palacoj en kaj proksime al Napolo? Ĉar la urbo estis ekde la fino de la 13-a 

jarcento la ĉefurbo de la Reĝlando de Napolo. Pro tio troviĝas ankaŭ multaj belaj kaj imponaj 

preĝejoj kaj domegoj en la urbo. Tamen tiu reĝlando ĉesis ekzisti en 1861 (ĝi estis integrita en 

la Italan Reĝlandon).  

Post malbonega epidemio de ĥolero en 1884 kaj pro ekonomiaj, sociaj kaj aliaj problemoj (i.a. 

korupteco, mafio) en la fino de la 19-a kaj komenco de la 20-a jarcento Napolo iĝis tre malriĉa, 

tiel ke multaj belaj domegoj kaj aliaj konstruaĵoj en la malnova urbocentro estas nun kadukaj, 

almenaŭ en partoj de la eksteraj muroj – estas tio kion oni vidas – mankas puco. (Vidu klarigon 



pri la vorto “puco” en la vikipedia artikolo “Gipso”.) Plejmultaj stratoj en la malnova 

urbocentro estas mallarĝaj, kaj do evidente ne ekzistas trotuaroj.  

Tamen la tuta malnova urbocentro – kiu malgraŭ la ekstere malbelaj konstruaĵoj estas ĉarma – 

estas ekde 1995 Monda Kulturheredaĵo kaj estas ĉiutage plena de turistoj, kiuj povas aĉeti 

memoraĵojn kaj aliajn aferojn en malgrandaj butikoj, manĝi kaj trinki en multaj gastejoj kaj 

viziti la katedralon kaj aliajn preĝejojn, inter kiuj la plej bela – imprese bela kaj granda – estas 

laŭ mi la Preĝejo de Jesuo Nova (Chiesa del Gesú Nuovo). 


