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18 timer med udsigt til et splittet
land og nubrede agurker i posen
Af Jens Malling

D

et blå tog med den gule stribe holder klar på perronen.
Afventende og smykket med
de ukrainske nationalfarver samler det kræfter til turen. Under banegårdens hvælvinger tjekker togpersonale i matchende uniformer
billetter, inden passagerne får lov
at stige ombord. På en sen augusteftermiddag ruller rækken af vogne
ud fra stationen i Lviv. De har retning mod den diametralt modsatte
ende af landet, mod byen Kharkiv,
der både mentalt og geograﬁsk ligger på grænsen til Rusland. 18 timer
tager det at tilbagelægge de cirka
1.000 kilometer. Ud over afstanden
er de to regionshovedstæder adskilt
af betydelige sproglige, kulturelle
og historiske forskelle. Som rejsen
skrider frem, bliver det tydeligere,
hvilke det drejer sig om. På tredje
klasse, den såkaldte »platskartnyj«,
er den galiciske sommerhede ekstra

En 1.000 kilometer lang jernbanelinje tværs over Ukraine
binder regionshovedstæderne Lviv og Kharkiv – vest og øst –
sammen. De to dele af landet er præget af store historiske
og kulturelle forskelle, som rejsen giver indblik i
voldsom. Vognen har ingen separate
kupéer, men et stort fællessoveareal
med 54 brikse. De er allesammen
optaget. Solen bager ned over den
lukkede metalbeholder. Det store
antal menneskekroppe stuvet sammen derinde får luftfugtigheden til
at stige. Stedets mandlige midlertidige beboere maser rundt i bare,
svedglinsende maver – bakser med
store stykker bagage, som de forsøger at få plads til oppe under loftet. De kvindelige passagerer vifter
løs, med hvad der nu er ved hånden.
En forudseende passager hiver en
ﬂaske af den glimrende øl Lvivske
1715 frem fra taskens mørke. Der har

den mirakuløst formået at holde sig
kold. Dug samler sig på det grønne
glas. Sved springer frem på huden
og drypper ned over øjenbrynet. Flaskens indhold skal dog nydes i det
skjulte; i princippet er det forbudt
at drikke alkohol ombord, og den
unge, blonde konduktør er netop på
vej ned gennem midtergangen for at
dele sengelinned ud. Nu hvor toget
har sat sig i bevægelse, kommer der
et køligt pust fra de åbne vinduer,
og det er svært at forlade Lviv uden
et snert af vemod. Byen, som toget
bevæger sig ud af, er ret enestående.
Selvom der på grund af Europamesterskabet i fodbold i 2012 er dukket

grimme skilte op med information
på engelsk om, hvor turister kan gå
hen, og et reklamebureau har fundet
på sloganet »just Lviv it«, har byen
bevaret sit særpræg, og der er stadig
meget langt mellem besøgende, der
ikke enten er polakker, russere eller
ukrainere.

Inspiration fra Wien
Hen over brostensbelagte gader
skramler et utal af gamle sporvogne
rundt i det historiske centrum. De
ﬁnder vej mellem smukke bygninger,
som habsburgerne har ladet stå fra
den tid, hvor Lviv var en del af ØstrigUngarn. Rigt dekoreret med marmor,

freskoer, ornamenter, statuer og relieﬀer skiller operaen fra 1900 sig
særligt ud med sin nyrenæssancestil og stærke inspiration fra Hofoper
i Wien. På den måde understreger
bygningsværket, som er et af byens
vigtigste varetegn, Lvivs stærke kulturelle og historiske tilhørsforhold
til Vesteuropa. Men påvirkningen
fra Vest går videre tilbage. Allerede i
1500-tallet opførte italienere og polakker ﬂeretagers ejendomme, som
stadig kan beundres på Markedspladsen. I et af dem boede den venezianske konsul.

Nationalisme i vest
Ikke mere end hundrede kilometer
syd for byen begynder bjergkæden
Karpaterne. En afstand, der ikke regnes for noget i det vidtstrakte land.
Ukraine er 14 gange større end Danmark. Bjergområdet strækker sig videre ind over en række østeuropæiske
lande – Polen, Slovakiet, Tjekkiet,
Ungarn, Rumænien, Serbien – og
er et ideelt udﬂugtsmål for frilufts-

