Đi Du Thuyền Trên Sông Rhin (bài số 3)
Hướng Dương txđ
Ngày thứ 4: Thăm Viếng Heidelberg
4 giờ sáng con thuyền đã tới Worms, một trong những thành phố cổ xưa nhất của Đức Quốc, một thị xã nổi
tiếng buôn bán rượu vang. Khu vực cận Worms, nhất là xung quanh nhà thờ cổ Liebfrauen, có trồng một loại
nho trắng lừng danh có tên là nho Liebfrauenmilch dùng để chế loại rượu ngọt mang cùng tên
Liebfrauenmilch, thứ rượu đặc biệt của những vùng Palatinate, Rhine-Hesse, Nahe và Rheingau.
8:30 am mọi người leo lên xe bus để đi thăm một lâu đài tại thành phố
Heidelberg Đức Quốc. Từ Worms tới Heidelberg, một thành phố nằm ở phía
Đông Nam của Worms phải đi một khoảng đường dài gần 30 miles tức là 1 giờ
đồng hồ ngồi trên xe, vì đi vòng vo bằng đường tỉnh lộ, qua Manheim là nơi hai
con sông Rhin và Neckar gặp nhau. Sau khi đổ người xuống để đi Heidelberg,
chiếc du thuyền sẽ rời bến Worms để đi tới tạm ngừng ở Gernsheim chờ khách
trở về từ chuyến đi thăm cái lâu đài ở Heidelberg.
Heidelberg, một tỉnh với khoảng 150,000 dân nằm trên bờ con sông Neckar, Tây
Nam nước Đức, là một phần của một vùng đông dân cư có tên là khu vực thành
thị Rhine Neckar (Rhine-Nechar Metropolitan Region). Viện Đại Học Heidelberg,
đại học cổ xưa nhất nước Đức nổi tiếng thế giới khó với sinh viên: vào thế kỷ
thứ 16, sinh viên Đại Học Heidelberg nào trốn học là bị đem nhốt từ ba ngày cho
tới một tháng trong “Nhà Tù Sinh Viên” (Student jail), nhưng cho tới ngày nay Bờ
sông Neckar thơ mộng vẫn là nơi thu hút sinh viên tới nghỉ ngơi thoải mái, ăn
uống vui đùa, nghịch giởn vào những cuối tuần – và cả buổi chiều những ngày
thường có trời đẹp, quang cảnh thơ mộng hữu tình. Ngoài việc đếm thăm viếng
Viện Đại Học Heidelberg, du khách còn thích tới thăm hai nới khác là lâu đài
Heidelberg và khu vực muôn mầu muôn sắc của thành phố cổ (Altstadt / Old
Town). Thành phố Heidelberg đã bị hủy hoại nặng vào thế kỷ thứ 17 khi vua
Pháp Louis XIV xua quân sang đánh chiếm Đức Quốc và đã được xây dựng lại
vào thế kỷ thứ 18 theo lối kiến trúc baroque với những căn nhà xây bằng những
khúc thân cây to với tường sơn những màu sắc lòe loẹt
Xe đi khoảng hơn một tiếng trên xa lộ thì tới một vùng thị tứ dọc theo con sông
Neckar, một quang cảnh rất đẹp hiện ra, bờ sông với những bãi cỏ, hai bên
sông là những căn nhà cổ nguy nga, sang trọng, Xe chạy chừng 10 phút thì
quẹo qua khu đại học Heidelberg rất lớn với những tòa nhà cổ kính, một khu rất
lớn tựa như khu đại học Harvard hay Berkeley, trồng cây xanh tươi mát. Không
thấy sinh viên đâu hết, có lẽ giờ đó đang ngồi trong phòng học(?) nhưng ngoài
sân thấy có xe hơi và xe đạp. Xe chạy một quang nữa, ra khỏi khu đại học nhưng vẫn còn trong thành phố, rồi
rồi leo con đường dốc ngược rất nhỏ, bề ngang chỉ vừa đủ cho xe lọt qua, tới khúc quanh gấp, tôi thấy hết
hồn, rồi xe tới đậu lại nơi lưng chừng đồi khá cao.

Mọi người xuống xe leo con đường dốc để lên tới cổng vào lâu đài.
Lâu đài Heidelberg sau 300 năm bị bỏ hoang giờ đây chỉ là một di tích
lịch sử. Người ta vẫn đang sửa sang lại để thu hút du khách, nhiều
phần nay tan hoang chỉ còn là những đống gạch vụn, nhiều bức
tường chi còn đứng một phần. Tuy nhiên đứng từ đây, du khách có
thể thấy quang cảnh bao la của khu phố cổ “Altstadt” và thung lũng
của con sông Neckar là một nhánh của sông Rhin.
Lâu Đài Heidelberg bao gồm nhiều tóa nhà đã được các vua chúa
thời Đế Quốc Thánh La Mã (Holy Roman Empire) cho xây cất lần
lượt: Gläserner Saalbau, Ottheinrichsbau, Friedrichsbau and
Englischer Bau, tòa nhà nào cũng là một kỳ công tiêu biểu cho lối kiến
trúc của thời Phục Hưng. Mặt tiền của những tòa nhà này tạo thành cái sườn nổi bật trước con mắt của người
xem khi đứng ở sân phía trước
Toà Ottheinrichsbau trong lâu đài được coi là một công trình kiến trúc
mỹ thuật tuyệt hảo của thời Phục Hưng. Những bức tượng tuyệt đẹp
trưng bầy nơi mặt tiền của tòa nhà làm tăng vẻ đẹp của lâu đài. Toà
nhà này có bốn từng gồm những phòng ốc để ở, một phòng họp mang
tên “Mr. Hall” và một phòng tiệc tùng rộng lớn được gọi là “Emperor’s
Hall”. Những khung cửa, cột nhà, lò sưởi đều mang những trạm trổ tinh
vi tuyệt đẹp. Vua Ottheinrich (1502-1559) đã cho xây tòa nhà này trong
thời gian trị vì ngắn ngủi (1556-1559) của ngài và vị vua kế vì là
Frederick III. đã cho tiếp tục công việc xây cất suốt 10 năm trời sau đó.
Chính nhà điêu khắc Hòa Lan Alexander Colin (1526-1612) đã tạc
hàng mấy chục những bức tượng đá được trưng bầy nơi mặt tiền của
toà nhà Ottheinrichsbau, những bức tượng này là của chính nhà vua
và những anh hùng lịch sử La Mã - như David, Hercules và Samson – tiêu biểu cho sức mạnh quân sự và
chính trị của triều đại đương thời.
Tòa Friedrichsbau: vừa bước chân vào tới sân trước du khách thấy
ngay tòa nhà này với nhiều bức tượng lớn của tổ tiên nhà vua
Friedrich IV là vua đã cho xây cất tòa nhà này. Sự hùng vĩ của toà nhà
nhằm bầy tỏ sức mạnh của những nhà vua cha ông và quyền năng
của họ. Trong vòng gần bốn năm trời điêu khắc gia Sebastian Götz và
kiến trúc sư Johannes Schoch đã tạo nên những bức tượng này. Ở
hàng dưới cùng đáng kể là bức tượng của vua Friedrich IV bên cạnh
những bức tượng của ông nội, bố, và người chú của Friedrich. Trên
hàng thứ hai đặc biệt có bức tượng của Ruprecht I, người đã sáng lập
ra Viện Đại Học Heidelberg, và trên hàng thứ ba có tượng những các
hoàng đế và vua chúa thuộc dòng họ Wittelsbach trong đó có Otto of
Wittelsbach.
Tòa Fassbau có những cửa sổ theo lối kiến trúc gothic tiêu biểu cho
thời cuối thế kỷ thứ 16, nó là công trình xây dựng của Johann
Kasimir, người chú đồng thời là bố nuôi của Vua Friedrich IV.
Ở dưới hầm toà nhà có những thùng chứa rượu vang khổng lồ - mà
bát cứ ai tới lâu đài Heidelberg cũng nóng lòng muốn xem. Bên
cạnh là phòng đãi tiệc lớn có tên là “Royal Hall” nơi các vua chúa
ngày xa xưa tiệc tùng. Ngày nay căn phòng này được cho thuê để
mở những tiệc hội.
Thùng rượu gốc có thế chứa 130,000 lít rượu đã được thiết lập vào

năm 1591, nó được dùng để chứa rượu làm bằng nho hái từ toàn vùng Palatinate. Một cầu thang đưa lên một
sàn gỗ phía trên thùng rượu, sàn gỗ này trước kia được dùng làm sàn nhẩy. Cuộc Chiến 30 năm (Thirty
Years' War) đã phá hư hỏng thùng rượu này và đến năm 1664 nó được thay thế bằng một thùng lớn hơn nữa
chứa tới 200,000 lít rượu – 100 năm sau đó, Vua Carl Theodor chú nhân lâu đài Mannheim, đã cho làm một
thùng rượu còn lớn hơn nữa, chứa được 220,000 lít rượu.

Lâu đài Heidelberg có một vị trí nổi bật trên sườn đồi Königstuhl phía Bắc, ở một độ cao 80 thước - 260 ft,
chiếc tháp cao sừng sững trông xuống thung lũng của con sông Neckar, phía sau là cả một khu rừng màu
xanh thẫm (Rừng Đen). Lâu đài này được xây vào năm 1214 và trở thành một trong những lâu đài nguy nga
nhất trong thời Phục Hưng. Ngày nay lâu đài Heidelberg đổ nát này vẫn còn là một thắng cảnh được du khách
ưa chuộng, hàng năm có khoảng 1 triều người tới thăm viếng.
Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ đi lòng vòng thăm thú chụp hình lâu đài, chúng tôi lại lên xe trở xuống
ngọn đồi để tới khu Old Town. Người dẫn đường phát cho chung tôi một bản đổ nhỏ của phố cổ Heidelberg,
dặn dò chúng tối giờ hẹn để lấy xe bus trở về tàu. Khi thấy nhiều người thắc mắc sợ lạc không biết đường trở
ra, cô ta bèn dẫn tới chúng tôi đi, vừa đi vừa chỉ lối về, tới trung tâm Phố Cổ rồi để mọi người được tự do
khoảng một tiếng ai muốn đi đâu thì đi. Tới khoảng 11:30 am ai nấy đều trở lại nơi hẹn là một bến xe bus chờ
xe về tầu. 12:45am chúng tôi đã về tới Gernsheim cách Worm chứng hơn 10 miles, nơi con tàu đã di chuyển
tới đậu. Khi tất cả mọi người đã về tầu thì con thuyền lại nhổ neo để đi tới Rüdesheim, nơi nó sẽ đậu qua đêm.
Rüdesheim – tên đầy đủ là Rüdesheim am Rhein - cách Gernsheim khoảng 55 miles, chỉ là một thị xã nhỏ thơ
mộng chuyên làm rượu đưọc UNESCO công nhận là một di tích lịch sử của thế giới.
1:30 pm chúng tôi mới ăn bữa trưa, hôm nay nhà hàng mở cửa trễ. Ăn xong đã gần 3 giờ trưa, chúng tôi lại
mang chiếc laptop lên Lounge, vừa ngồi đọc mail vừa nghe nhạc piano do anh nhạc sĩ vui tính vừa đờn vừa
cười duyên với thính giả. Những ai đã ghi tên trước thì được tham gia cái wheelhouse tour xem phòng lái của
con tàu, chúng tôi không khoái nên không đi. 3:30pm có nhà bếp lên chỉ cho chúng tôi cách pha cà phê theo
lối của thành phố Rüdesheim (Rüdesheim coffee): cà phê, rượu cognac, đường, kem đánh (whipped cream)

và sôcôla đen (dark chocolate). Cà phê này uống, đồng thời ăn những chiếc bánh ngọt nhỏ của nước Đức.
Đúng 5:00 pm con thuyền Viking Hlin tới bến Rüdesheim đậu lại qua đêm. Những ai thích đi dạo có thể đi theo
một nhân viên của con tầu xuống bến đi thăm cái thành phố nhỏ bé này. Rüdesheim là một thanh phố buôn
bán phồn thịnh từ thời Trung cổ nên có nhiều tường thành vòng đai đã được xây cất để bảo vệ chống cướp
bóc. Rüdesheim, nằm ở chân ngọn núi Rheingau, nơi đây trải dài canh rừng Niederwald, ngày nay nổi tiếng vì
có rượu hảo hạng, phong cảnh hữu tình, hàng năm nhiều du khách tới nghỉ mát nơi đây.
6:30 pm, chúng tôi lên nhà hàng (restaurant) ăn bữa cơm đặc biệt của chuyến du hành, thực khách ăn bận
đẹp hơn bình thường tuy không nhất thiết phải bận đồ lớn đeo cà vạt. Đâù bếp tối nay cho ăn những món ăn
Pháp, có escargots de Bourgogne, có Filet Mignon, Côte de Veau, có cá có tôm đủ hết, mỗi người ai nấy đều
ăn ba món khai vị, hai món chính, và tráng miệng. Ai cũng ăn như vậy theo special menu, ăn xong bữa cơm
kéo dài hơn bình thường này, ai nấy say sưa bụng no kềnh….nhưng ai cũng vui cười nói chuyện liến
thoắng…ai cũng ngối lại rất lâu uống trà hay cà phê để hưởng cái giờ phút thoải mái trong tình đồng hành.
Và tối hôm đó ai nấy đều được ngủ một giấc êm đềm vì con tầu ở lại bến, sáng mai, 9:00 am, mới khởi hành
cuộc du hành trên sông vào ban ngày để du khách có thể ngắm cảnh (scenic sailing) và thưởng thức sinh hoạt
trên khúc giữa của con sông Rhin (Middle Rhine)

Ngày thứ 5: Thăm Viếng Lâu Đài Marksburg
Hôm nay không đi chơi buổi sáng nên không vội vã như mấy hôm trước. Hơn nữa giờ giắc địa phương cũng
đã bắt đầu quen nên tối ngủ ngon lanh, nhất là đêm qua yên tĩnh, không có tiếng máy thuyền chạy, không có
những lúc thuyền rung động vì va chạm vào một cái gì hay bị song ngầm lay chuyển. Thế nhưng cũng khoảng
7 giờ thì chúng tôi đã thức dậy.
Sáng nay chúng tôi không vào nhà hàng ăn điểm tâm mà lên Aquavit
Lounge uống cà fê, ăn lăng nhăng cho nhẹ bụng - tối hôm trước đã ăn
một bữa cơm nặng rồi nên sáng ra không muốn ăn no bụng nữa. Ăn
xong, chúng tôi đi quanh quẩn trên sân thượng, mới gần 8 giờ mà dân
chúng đã lên đây khá đông, dành những ghế ngồi và bàn ăn - để để đồ
đạc: túi sách, máy hình, mũ nón, áo ấm, thức uống… Nhân viên con
tàu mang mền mỏng lên cho mọi người phủ lên vai vì mặc dù có nắng
nhưng trời hơi lanh lạnh, chưa có những cơn gió thổi thốc vào mặt vào
người như sau đó, một phần vì con tàu vẫn còn đậu ở bến, phần khác
vì xung quanh nơi đó là thành thị, có nhà cửa cao, có lẽ gió bị chắn lại?
Lát nữa khi con tàu chạy trên những khúc sông rộng, hơn nữa hai bên
là đồng không mông quạnh, thì gió sẽ lồng lộng, tha hồ mà rét run!
Thuyền sẽ rời bến lúc 9 giờ sáng để đi Koblenz. chuyến đi tour ngắm cảnh sông Rhin (scenic tour of the Rhine
river) này sẽ kéo dài 4 tiếng đồng hồ, và theo dự tính tàu sẽ tới đích vào đúng 1:00 pm. Mục đích chuyến đi
ban ngày này là để cho mọi người – du khách trên chuyến tàu – tìm hiểu về sinh hoạt, xem cảnh, và chụp hình
những lâu đài mà họ thấy trên con đường đi của con tàu. Gần 9 giờ nhân viên con tàu đi phát cho mỗi người
một bản đồ của khúc giữa của con sông Rhin (Middle Rhine) trên đó có ghi tên những thành phố và tên những
lâu đài xưa có từ thời Trung Cổ. Bà Giám đốc Chương Trình (program director) đã có mặt trong phòng lái bên
cạnh viên thuyền trưởng, bà sẽ dài dòng giảng giải những chi tiết của chuyến đi này, bà sẽ kể lịch sử của
những thị xã con tàu đi qua cũng như những chi tiết về mỗi lâu đài chúng tôi thấy được, phần lớn tuốt trên cao
nơi những đỉnh đồi. Mọi người ra vẻ hồi hộp mong đợi lúc chiếc du thuyèn chuyển động, ai nấy đều đã thủ sẵn
ly cà phê nóng, chiếc bánh ngọt, hay một trái cam, quýt, táo, lê, chuối hay một chum nho….
Thế rồi thời điểm 9 giờ sáng đã đến: trong sự hoan hỉ của cả đoàn du khách máy tàu đã được cho chạy,
những sợi dây cột tàu vào bến đã được tháo gỡ, cây cầu sắt bắt từ cửa tàu xuống bến tàu được kéo lên, con
tàu bắt đầu nhích tới nhích lui rồi sau đó từ từ rời khỏi bờ đi ra giữa dòng sông để rồi tăng tốc độ đi nhanh hơn
về hướng Tây Bắc. Cùng với mọi người đứng trên sân thượng, chúng tôi ngắm cảnh, lòng phơi phới, tay
dương chiếc máy hình chụp bên phải bên trái, cố ghi những cảnh đẹp mê hồn này lại làm kỷ niệm.

Chúng tôi đi qua thị xã Bingen ở bên bờ phía Tây,
Bingen có từ thời Đế Quốc La Mã, khi đó đã là một
trung tâm buôn bán ở một vị trí quan trọng về mặt chiến
lược. Để kiểm soát toàn khu vực, một chiếc lâu đài
mang tên Klopp Castle đã được xây cất trên đỉnh đồi
nhìn xuống Bingen.
Đi một đọan thì tới Trechtinhausen, nơi đây có 3 lâu đài:
Sooneck Castle, một lâu đài nhỏ bé; Reichenstein
Castle, một lâu đài to bự hơn được xây theo lối kiến trúc
gothic; và Rheinstein Castle, một lâu đài tuyệt đẹp, thơ
mộng với những tháp cao vút. Phía bờ bên kia là thị xã
Assmannshausen, nổi tiếng với thứ rượu Pinot Noir
tuyệt hảo, với chiếc tháp mang tên Mauseturm Toll
Tower.
Đi chút nữa thì tới thị xã Bacharach với những nhà xây
bằng những thân cây xẻ đôi, nơi đây có Stahlech castle,
thời xưa là một lâu đài, nay được dùng làm nhà nghỉ
cho những thanh thiếu niên (youth hostel). Kế đó là thị
xã Lorchhausen ở bên bờ phiá Đông với những sườn
đồi trồng nho và gần đó Lorch, một tỉnh có từ thời Trung
Cổ. Ngay bên kia sông là Niederheimbach, một khúc
sông nguy hiểm, ngày xưa tàu bè tới đây phải thuê một
phi tiêu (pilot) giúp chỉ lối đi.
Du thuyền chạy một hồi thì tới thị xã Kaub, nơi đây có
một lâu đài xây cất ngay trên mặt nước mang tên
Pfalzgrafenstein, lâu đài này được dựng lên năm 1327
với mục đích giúp thâu tiền thuế những tàu bè qua lại,
cho tới năm 1866 thì ngưng thâu. Kaub là một địa danh
lịch sử: nơi đây vào mùa Đông 1813-1814 tướng

Blucher đã mang 60,000 quân lính và 20,000 ngựa băng qua sông Rhin để cùng với Công Tước Wellington
đánh bại Nã Phá Luân trong trận chiến Waterloo.
Sau đó là lâu đài thơ mộng đẹp như trong truyện thần tiên có tên là Schonberg, ngày nay đang là một khách
sạn của thành phố Oberwesel. Ngay bên kia sông là lâu đài Gutenfels.
Con tàu tiếp tục chuyến du hành và chẳng bao lâu sau là cặp thành phố St Goar bên phía Tây với tòa lâu đài
Katz – hiện đã biến thành một khách sạn - và St Goarhausen bên phía Đông với tòa lâu đài Maus. Từ St
Goarhausen, người ta có thể đi bộ tới xem thị trấn Tảng Đá Lorelei (Lorelei Rock) nơi hàng năm có ngày hội
“Con Sông Rhin nổi Lửa” (Rhine in Flames) nổi tiếng thu hút hàng trăm ngàn du khách. Cùng bên phiá St Goar
còn có một lâu đài đổ nát có tên là Rheinfels Castle.
Đi xa hơn nữa chúng ta gặp thị xã Boppard nổi tiếng làm rượu vang, nơi đây có nhiều bức tường thành La Mã
xưa nhất Âu Châu. Ngay trên bờ sông có lâu đài mang tên Prince Electors Castle thời xa xưa là nơi thu thuế
những tàu bè qua lại nơi đây. Ngay bên bờ phiá bên kia có hai lâu đài mang tên Sterrenburg và Liebenstein
thuôc thị xã Kamp-Bornhofen. Ngay gần nơi đây là thành phố tắm hơi Bad-Salzig, nổi tiếng nhờ những dòng
nước suối sủi bong bóng từ sâu trong lòng đất (446 mét). Bạn nào thích tắm nước nóng và tắm hơi, xin mời
đến đây thưởng thức cái thú này để… sống lâu trăm tuổi, tha hồ mà hưởng đời!
Đi tới nữa là gặp thị xã Rhens, một địa danh lịch sử: ngày xa xưa, dưới thời Đế Quốc Đức, những đại biểu do
dân bầu họp nhau lại nơi đây để chọn một người lên làm vua và vào năm 1400 người ta đã xây một tượng đá
mang tên “Chiếc Ghế của Nhà Vua” (Konigsstuhl) và sau đó các vua phải tới đó tuyên thệ trung thành với tổ
quốc. Phía bên kia bờ sông là thành phố Braubach, nơi có lâu đài Marksburg mà chúng tôi sẽ tới thăm và sẽ
kể chuyện lại dưới đây.
Đi tới chút nữa là thị xã Lahnstein, nơi con sông Lahn đổ vào con sông Rhin. Lanhstein ngày xưa mang một
tầm quan trọng chiến lược nên đã xây nhiều tường thành bao quanh để củng cố sự an ninh. Ngày nay chỉ còn
lại vài chiếc cổng và vài cái tháp canh. Trên đồi, cổ thành Lahneck cũng chỉ còn là một đống đá vụn. Một vụ tự
tử từ từ bằng cách tuyệt thức của một cô gái 17 tuổi người Scotland đã xẩy ra nơi tòa lâu đài này vào cuối thế
kỷ thứ 19 (bấm vào móc xích này để xem lời kể lại). Lahnstein còn có thêm một lâu đài tuyệt đẹp mang tên
Martinsburg Castle, xây vào cuối thế kỷ thứ 14. Bên bờ phía bên kia có dinh vua Stolzenfels được coi là tiêu
biểu cho lối kiến trúc Roman của Đức. Từ sân cao của lâu đài này có thể thấy cảnh những thung lũng hẹp
(gorges) nằm giữa hai sườn núi sát nhau.
Tới đây là gần chấm dứt cuộc đi ngắm cảnh sông Rhin vì con tàu đã gần tới Koblenz, nơi có pháo đài
Ehrenbreitstein, được mệnh danh là kẻ đứng canh gác con sông Rhin - "The Guard At The Rhine.". Lâu đài
này là lâu đài lớn nhất, được xây lên từ thế kỷ thứ 11. Đến năm 1799 nó bị bao vây trong suốt một năm trời và
đã phải đấu hàng địch vì hết thức ăn mà chết đói.
Sau đó chúng tôi xuống nhà hàng ăn bữa trưa, ăn xong thì đã tới giờ chuẩn bị
đi xuống bến tầu lấy xe bus đi thăm lâu đài Marksburg. Phần lớn du khách đã
chọn tour này từ ngày hôm trước, một thiểu số chưa đầy 40 người - một xe
bus –đã chọn đi xem thắng cảnh bên con sông Moselle và đi thăm một hãng
làm rượu.
2:15 pm chúng tôi lên xe bus: Marksburg Castle cách bến tàu Koblenz 16 kms
về phiá Nam đi khoảng 15 phút trên xa lộ số 9 rồi theo tỉnh lộ đi tới Braubach.
Xe bus đi vòng vo thành phố trên những con đường hẹp, chỉ đủ một xe đi rồi
leo sườn đồi lên nơi có lâu đài cổ xưa Marksburg nay vẫn còn nguyên không bị
hủy hoại gì nhiều. Xe đậu lại, chúng tôi phải leo con đường dốc, mệt bở hơi tai,
lên nơi có cổng vào lâu đài. Đường vào bên trong gập ghềnh thật khó đi vì
được lớp những tảng đá ong lâu ngày không còn bằng phẳng, chỗ lồi chỗ lõm
đi không cẩn thận trẹo cổ chân dễ như chơi … là hết đi thăm Marksburg castle!
– Vì thế đã có lời dặn trước là những ông già bà cả hom hem yếu sức chớ có
nhập tour này, những người tàn tật càng không nên vì không làm sao đi được
lên tới nơi, mà có lên tới nơi thì cũng không làm sao chạy xe lăn trên con đường vào gồ ghề được.

Lâu đài Marksburg là chiếc lâu đài duy nhất cho tới nay còn sót lại
mà không bị hư hoại nhiều. Nó là một pháo đài được xây trên tuốt
đỉnh ngọn đồi nhìn xuống thị xã Braubach, đẹp mê hồn, trông như
thể nó từ một câu truyện thần tiên mà hiện ra. Lâu đài Marksburg
cùng với một số lâu đài khác trong vùng đã được Unesco công nhận
như là một di sản của thế giới. Sở dĩ nó còn giữ nguyên nét huy
hoàng cổ xưa của nó là vì nó chưa bao giờ bị chiếm đóng bằng bạo
lực cũng như chưa bao giờ bị quân thù phá hoại như đa số những
lâu đài khác dọc theo con sông Rhin. Tuy nhiên trong trận Thế
Chiến Thứ hai, vào năm 1945, pháo binh của Mỹ cũng đã bắn vào
lâu đài này từ phiá bên kia sông Rhin.
Lịch sử Pháo đài Marksburg:
Móng tường pháo đài Marksburg đã được xây đầu tiên vào năm 1117 bởi Noble Freemen of Braubach và
nhóm này đã đặt tên cho pháo đài là “Burg Braubach” Móng tường khởi đầu mỏng manh và không có vẻ gì
rắn chắc nhất là khi phần trên của pháo đài bắt đầu được xây thêm. Pháo đài Marksburg chủ đích nhắm củng
cố sự an ninh và uy tín của những công dân ở Braubach làm công việc thu thuế và lệ phí của những tàu buôn
qua lại nơi con sông Rhin này.
Phần lâu đài hình tam giác xây theo lối kiến trúc Roman được Lords of Eppstein là chủ nhân của pháo đài
trong những năm đầu dựng lên, họ là những kẻ có quyền hành lớn, tổng giám mục và đại biều của thành phố
Mainz là thủ đô của tiểu bang Rhineland-Palatinate.

Đến năm 1283 Bá tước Eberhardt II of Katzenelnbogen đã mua lại pháo đài, gia đình Katzenelnbogen rất là
giàu có, trong suốt 2 thế kỷ sau đó họ đã cho xây cất phần trên của lâu đài theo lối kiến trúc gothic, lối này làm
cho lâu đài có cái nét thánh thoát mỹ miều thu hút sự thán phục của người nhìn. Đến khi Bá tước cuối cùng

chết đi vào năm 1479, giòng họ Katzenelnbogen tuyệt chủng – không còn nam giới – thì Lâu Đài Marksburg
được truyền lại cho giòng họ Landgraves of Hesse thông qua đám cưới giữa Anna Katzenelnbogen, người

thừa hưởng gia tài cuối cùng, với Heinrich of Hesse. Từ đó lâu đài này được củng cố lại và trờ thành một
pháo đài kiên cố, kẻ thù không sao thâm nhập được vào bên trong; Những súng đại bác được trang bị để bảo
vệ chống mọi cuộc tấn công, tường thành bên ngoài được xây thêm, phần lớn việc tu bổ này do “John the
Belligerent” (John kẻ háo chiến), một người trong giòng họ Hesse, thực hiện, Sau đó lâu đài Marksburg đã trở
thành “bất khả xâm chiếm”
Trong thời kỳ Nã Phá Luân, lâu đài Marksburg truyền sang tay Công Tước Nassau và lâu đài này được dùng
làm trại cho thương binh và nhà tù nhốt quân địch. Thế rồi sau cuộc chiến giữa Áo và Phổ (Austro-Prussian
War of 1866) Marksburg trở thành một tài sản của quốc gia Phổ, nó không còn được chăm sóc và trở nên bệ
rạc.

Đến năm 1900 Hội lâu đài Đức Quốc, với sự giúp đỡ của Kaiser Wilhem II, đã mua Marksburg Castle với một
cái giá tượng trưng là 1000 Marks vàng và lâu đài này được sửa sang tân trang và lại đẹp như xưa kia.
Trong lần viếng thăm Lâu Đài Marksburg này chúng tôi đã dành hơn một tiếng đồng hố đi xem tất cả những
phòng ốc: tháp canh với những đại bác nòng chĩa ra khỏi những lỗ châu mai, hầm chứa rượu với những thùng
chứa rượu to lớn, nhà bếp với đầy đủ các trang bị nấu nướng, chỗ nhà vua ở kể cả phòng tắm nhà xí, phòng
ngủ trang trí những tấm thảm rất đẹp, những tủ chứa quần áo, những hòm (rương) rất mỹ thuật, phòng tiếp
khách có lò sưởi, trần nhà hình vòm cung có từng múi theo lối gothic, có vẽ và treo tranh cổ, có cả bàn thờ
Đức Mẹ, phòng dệt vải, phòng chứa quân trang, kiếm cung nỏ giáo mác, áo giáp đủ loại, và sau cùng là phòng
hỏi cung tra tấn tù binh với đầy đủ những dụng cụ khiếp đảm dùng hành hạ những lính phe địch bị bắt. (Mời
các bạn xem trang hình ảnh sẽ post nay mai)

Trên đường về con tầu, xe đi một vòng thành phố Koblenz để du khách xem qua cho biết. Một số người trở lại
con tầu, một số khác được thả ở trung tâm thành phố cho họ đi tản bộ xem phố phường và đi mua xắm đồ.
Những ai muốn đi phố, cũng có thể về tầu nghỉ ngơi rồi tới 5:00 pm theo một người dẫn đường của du thuyền
đưa đi tản bộ tới trung tâm Koblenz.
Chiều đến 7:00 pm nhà hàng hôm nay đặc biệt cho thưởng thức những món ăn tiêu biểu của nước Đức, uống
các thứ rượu của Đức, uống bia Đức và tráng miệng bắng những chiếc bánh ngọt nhỏ xíu cũng theo lối Đức
Trong khi ăn có hai nhạc sĩ thay phiên nhau cho nghe cái máy nghe nhạc quay tay - tất nhiên là những bài hát
dân gian Đức – hay dùng đàn accordeon chơi những bản nhạc Đức….
Tạm hết.
Còn một bài nữa kể chuyện đi thăm thành phố Cologne, Đức Quốc và thành phố Kinderdijk Hòa Lan. Xin các
bạn đón đọc.

