Đi Thăm Bắc Âu
Hướng Dương txđ
(tiếp theo)

Ngày thứ 6: Đi viếng Tallinn, Estonia:
Sau một ngày lênh đênh trên biển Bắc Âu xanh biếc, sau khi rời Warnemunde, con tàu tới Estonia, một nước
nhỏ xíu nằm kề bên nước Nga. 7 giờ sáng, tàu đã cặp bến, đứng từ balcony tôi nhìn ra thấy cảng của Tallinn
đơn sơ chỉ có một cầu tầu dài, muốn xuống tới bến phải đi bộ cả năm bẩy trăm thước mới tới nơi những
những xe bus đậu rước khách. Phòng thông tin và nhà bán hàng hóa du lịch trông như một kho chứa hàng thì
lại còn xa hơn nữa. Đón chào du khách đến viếng Tallinn là một quả khi cầu lớn bay trên không gấn nơi có
phòng thông tin
Cũng như hai quốc gia Latvia và Lithuania, Cộng Hòa Vùng Baltic Estonia (Baltic republic of Estonia) đã vẫn
tồn tại sau bao nhiêu cuộc hỗn loạn của lịch sử. Quốc gia nhỏ bé này đã từng bị chiếm đóng và chịu sự đô hộ
của những quân hung bạo như những đoàn quân xuất phát từ Áo Quốc mệnh danh là Teutonic Knights (thế
kỷ thứ 13), những đoàn quân của các hoàng tử Ba lan (Polish Princes) và những Vua Nga (Russian Tsars).
Trong 51 năm dài, Estonia đã phải chịu ách của Liên Sô cho tới khi được giải thoát, nhờ phong trào đòi tự do
chớm nở vào thập niên 1980, và giành lại được nền Độc Lập vào năm 1991. Cũng như hai nước Latvia và
Lithuania, Estonia đã liền liên kết với Tây Phương, khôi phục lại những truyền thống cũ, duy trì lối viết chữ
latinh (latin alphabet) và giữ hai tín ngưỡng thiên chúa giáo là công giáo và tin lành.
Tallinn, một hội viên từ lâu đời của hội đoàn Hanseatic League, một hội đoàn có từ thế kỷ thứ 15 của những
thương gia thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đi buôn trong vùng biển Baltic, hiện là trung tâm chính trị, thương
mại và văn hóa của Estonia.
Tallinn, thủ đô đồng thời là thành phố lớn nhất của Estonia, nằm trên Vịnh Phần Lan (Gulf of Finland) cách
thành phố Helsinki 50 miles về phiá Nam. Số dân cư của Tallinn trên dưới 450 ngàn người, tức là khỏang 32%
tông số dân của Estonia. Thành phố có từ giữa thế kỷ thứ 13 nên được coi là thành phố xưa nhất Bắc Âu. Vỉ
năm trên con đường giao thương nên Tallinn đã là một thị trấn buôn bán quan trọng trong nhưng thế kỷ từ 14
đến 16. Thành phố cổ của Tallinn đã được giữ nguyên vẹn và bảo tồn kỹ lương, nay được coi là thành phố có
từ thời Trung Cổ đẹp nhất Âu Châu và là một trong những nơi được UNESCO công nhận như là di sản của
Thế Giới. Tallinn được mẹnh danh là Silicon Valley của Âu châu vì nơi đây có tỷ số những công ty mới thiết
lập (startups) tính trên đầu người cao nhất Âu Châu và vì nhiềi cộng ty quốc tế đã phát xuất từ Tallinn ( như
công ty SKYPE). Tallinn cũng là pháo đài bảo vệ an ninh cho những thông tin truyền trên Internet khắp thế giới
(global cybersecurity) đáng kể là trụ sở bảo vệ thông tin của NATO. Tallinn được coi là một trong 10 thành phố
phát triền tin học (digital city/smart city) quan trọng nhất thế giới.
Ngày nay Tallinn là một thành phố nhỏ bé nửa mới nửa cũ nên rất hấp dẫn đối với du khách muốn đi coi
những di tích lịch sử, đồng thời lại muốn xem những thắng cảnh hữu tình trong vòng một hai ngày. Tallinn lại
là một thành phố của giới giàu có nên có nhiều công trình xây cất tuyệt mỹ, ngay cả những cơ sở thương mại
cũng xây cất theo một lối kiến trúc riêng của dân Estonia. Ngoài Khu Thành phố Cổ (Old Town) còn trung tâm
thành phố tân tiến với những cơ sở thương mại lớn, những tòa nhà chọc trời tân tiến, những khách sạn sang
trọng, những trung tâm buôn bán (shopping centres) to đẹp và nhiều khu xóm dành cho đủ loại dân ăn chơi.

Khu thành phố cổ, tất nhiên là nơi du khách tới thăm trước tiên, bao gồm vùng dưới chân đồi ( All-Linn / Lower
Town) và vùng trên đồi Toompea (Upper-Town) . Đi thăm hai nơi đây du khách phải đi bộ ít nhất hai ba tiếng
đồng hồ.
Sáng sớm chúng tôi lên từng 18 uống cà phê ăn một quả cam – cam vùng này ngọt đặc biệt - một chiếc
croissant xong 8 giờ 15 xuống lầu 7 vô Princess theater ngồi chờ. 8:30 xuống cả đán đông người nối đuôi
nhau đi xuống từng số 5 để xuống bến đi tour với nhóm 18 người khác là dân Canadiens nói tiếng pháp. Trên
nguyên tắc tour đi bộ này dài 4 tiếng 1 giờ trưa về tàu. Khi book tour chúng tôi sơ ý không biết tour này phải đi
bộ nhiều, lúc sắp đi nhìn vé có ghi là những người đi tour này phải khỏe chân, phải có sức lực tốt chúng tôi
mới tá hỏa tam tinh xin đổi tour khác ngồi xe bus di lòng vòng thôi nhưng không được. Đành phải đi theo
người ta với ý định trong đầu là đi được tới đâu thì đi, mệt quá thì bỏ về tầu lấy một mình. Cuối cùng thì chúng
tôi cũng đi được gần hết tour tới 12 giờ cả bọn được thả để tự do đi chơi một mình để mua sắm gì thì mua thì
chúng tôi lấy xe về tầu.
Chúng tôi leo lên xe bus, xe chạy chừng 15 phút là vào tới trung tâm phố cổ - Tallinn nhỏ bé, nếu là thanh niên
thì có thể tự đi bộ đi thăm lấy khỏi cần đi xe theo tour gì hết. Xe bus dừng lại để cả bọn xuống đi bộ theo
những con đường lát gạch đá xanh (paved road) có từ thời Trung Cổ (?), vừa đi vừa phải coi chừng kẻo bị
trẹo cổ chân thì thật khổ. Các đường phố trong khu phố cổ này nhỏ hẹp người đi phải tránh xe, hai bên vỉa hè
chỉ chừng 1 mét, đi bộ theo nhau phải người đi trước kẻ đi sau. Chúng tôi chỉ đi chừng nửa cây số là vào tới
bên trong một tòa lâu đài có tường cao bao quanh, có vườn rộng mênh mộng. Gọi là lâu đài cho sang chứ đó
chỉ là một kiến trúc bốn năm từng lầu vuông vắn như một cái hộp đại khái như dinh độc lập ở Saigon, không
có vẻ gì là một lâu đài cổ xưa hết. Ngay bên cạnh dinh thự này là một tháp pháo đài tròn xây lên từ thời Trung
Cổ có tên là Pikk Hermann, tháp cao 150 feet trên đỉnh có một cột cớ với một lá cờ Estonia to tổ bố.

Toompa (thành phố trên đồi) có thể được coi là một vùng riêng biệt, nằm trong khuôn viên của những tường
thành kiên cố có cổng ra vào mang tên là Viru Gate (Cổng Viru), với những thứ lôi cuốn du khách đi xem sau
đây: Tòa Lâu Đài Toompea ngày xưa nay là trụ sở quốc hội; Thánh đường chính thống Nga Alexander
Nevsky; và Thánh đường tin lành Lutheran Saint’s Mary còn có biệt danh là thánh đường có mái hình vòm
cung (Toomkirik - Dome Church)
Sau Toompea Castle, chúng tôi đi bộ chừng vài trăm bước tới Công Viên Place Square, sang phiá bên kia
đường vào xem thánh đường Alexander Nevsky, một thánh đường tiêu biểu của phái chính thống tin lành
trông rất đẹp mắt (hình bên phải trên đây) với những tháp trên chóp bu
có mái tròn nhọn giống như trái xung hay trái hạt dẻ. Nhà thờ này
không cho chụp hình – nhưng vì không hay tôi đã chụp được một tấm
hình bên trái, sau đó mới thôi - đã thế lại đúng lúc đang có buổi lễ, cả
bọn chỉ đứng chỗ gần cửa dòm ngó ngắm nghiá những bức tường
phủ những mảnh đá hoa đủ màu sắc ghép lại (mosaics) và nghe
người hướng dẫn kể về thánh đường: Thánh đường Alexander
Nevsky được xây năm 1894 theo lối Nga vào đúng thời gian Estonia
trực thuộc Đế Quốc Nga. Đó là thánh đường chính thống to lớn nhất
Estonia với 4 tháp với đỉnh vung tròn uy nghi màu đen tuyền. Thánh
đường này được xây để dâng hiến cho Thánh Alexander Nevsky là
người đã chiến thắng trận đánh trên mặt hồ Peipus hóa băng vào năm
1242. Thánh đường là dấu vết của sự đô hộc của nước nga nên đạ bị dân Estonia đòi phá hủy, nhưng công

trình triệt tiêu ngôi thánh đường tính làm vào năm 1924 đã không thực hiện được vì không có tiền, và vì nó đã
được xây cất kiên cố quá. Dưới thời liên bang sô viết, nhà thờ này đã bị bỏ hoang phế cho tới năm 1991, sau
khi Estonia dành được độc lập thì nó mới được trung tu lại.
Chừng 10 phút sau chúng tôi rời nơi đây đi bộ tiếp một lúc thì tới thánh đường có mái vòm cung (Dome
Church) có tên là St Mary’s Cathedral là thánh đường nổi tiếng của Tallinn. Tới nơi thì nhà thờ chưa mở cửa,
chúng tôi phải đứng ở cổng ra vào chờ. Thánh đường St Mary đã được nhóm bộ lạc giống người Đức
(Danes) xây dựng vào thế kỷ thứ 13 (năm 1219) khi họ tiến chiếm vùng đất này. Khởi đầu nó là một nhà thờ
Công Giáo nhưng tới năm 1561 nó đổi thành sang hệ thống Tin Lành và vẫn vậy cho tới ngày nay. Thánh
đường tiên khởi được xây bằng gỗ nhưng đến năm 1229, những tu sĩ thuộc dòng Đa Minh đã tới và đã xây lại
bằng đá. Sau đó, suốt 100 năm kể từ năm 1330 thánh đường đã được chỉnh trang, xây to lớn ra và đến thế
kỷ thứ 15 khi hoàn tất thì chiều dài của thánh đường đã lên tới 29 mét còn chiều ngang vẫn giữ nguyên trạng
từ thế kỷ thứ 14. Trong trận hỏa hoạn năm 1684, đồ đạc bằng gỗ trong thánh đường đã bị thiêu hủy hoàn
toàn, sau đó tới năm 1684, hầu như nguyên thánh đường đã được xây cất lại giống y như cũ. Bục giảng cùng
những tượng hình và bàn thờ đã được điêu khắc gia Christian Ackerman người Estonian thực hiện. Mái bên
ngoài nhà thờ hình vòm cung có từ thế kỷ thứ 15 được giữ lại. Các chóp nhọn của những tháp có từ thế kỷ
thứ 18. Năm 1778, tháp nhọn phiá tây đã được xây lại theo lối kiến trúc baroque. hai chuống trên những táp
cao có từ thế kỷ thứ 17, hai cái kia có từ thế kỷ thứ 18. Đa số những đồ đạc trong thánh đường đều có từ thế
kỷ thứ 17 và 18.

Có hai điều làm cho tôi ngạc nhiên khi vào trong thánh đường St. Mary: thứ nhất là trong thánh đường tối om,
chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ, bên trong không có đèn điện mà lại thắp nến (đèn cầy) đã
thế lại phải cẩn thận khi bước vào ngưỡng cửa vì thềm nhà thờ ở thấp dưới mặt đất bên ngoài, mình phải
bước xuống chừng sáu bẩy bực thang – chính vì thiếu ánh sáng nên những tấm hình tôi chụp bị mờ, muốn rõ
máy hình phải có flash mạnh; thứ hai tôi không hiểu sao trong nhà thờ mà lại treo trên tường vô số những phù
hiệu bằng đồng rất đẹp mắt của những giòng họ quí tộc sống vào những thế kỷ thứ 17 18 19 và 20. Ngoài ra
tôi thấy có nhiều mộ chí từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 18. Đặc biệt có một quách (sarcophagi) bằng đá hoa
chạm trổ tinh vi thuốc thế kỷ thứ 17. Những danh nhân được chôn trong thánh đường gồm: 1. Pontus de la
Gardie, một vị quân tướng Thụy Điển và bà vợ là Sophia Gyllenhelm, con gái của vua Thụy Điển Johann đệ
tam; 2. Đô Đốc Samuel Greigh; và 3. Đô Đốc Adam Johan von Krusenstern, người đã chỉ huy cuộc hành trình
vòng quanh thế giới của Nga.

Sau St Mary’s Cathedral, Hướng dẫn viên đưa chúng tôi đi thăm những khu phố bên trong tường thành đi
vòng vòng mỏi cả chân trên những con đường cổ xưa lát đá gạch. Tuy nhiên xem cảnh cổ thành cũng thích
thú: hình ảnh những tường thành, những chòi canh, những tháp, những cổng thành v… v…

Đặc biệt chúng tôi đi qua một nơi có tấm bảng với hình nhà cách mạng Nga Boris Yelsin, người đã ngồi trong
một xe tăng cầm loa phóng thanh kêu quốc hội phải giải tán đảng cộng sản Liên Sô, nếu không ông sẽ nã đại
bác vào tòa nhà quốc hội, bảng này ghi công ông Boris Yelsin đã giải phóng Estonia khỏi ách đô hộ của Cộng
Sản Sô Viết.
Chúng tôi tiếp tục tản bộ đi qua nhiều con phố nhỏ hai bên có những quán nước. những cửa tiệm tạp hóa, lên
tới tuốt đỉnh đồi nơi đây có một sân thượng từ đó du khách thấy được toàn cảnh rất đẹp mắt của thành phố
Tallinn. Mọi người được 15 phút tự do đi chụp hình ngắm cảnh hay vào mua đồ kỷ niệm.

Ngồi ở một gốc cây, có một anh chàng người Nga cầm một cây đàn dân tộc tương tự như cây mandolin gẩy
tưng tưng làm cho tôi bồi hồi nhớ tới những ngày còn bé ở tuổi 12 ông bố tôi thuê một ông thầy dạy đàn tới
nhà bắt tôi học đánh đàn mandolin và kéo violin một thời gian. Thấy tôi không có khiếu hay sao đó nên sau
chùng ba tháng ông thầy thôi không chịu tới nữa, riêng tôi thấy mừng quá chừng trong bụng. Thấy tấm bàng
nhỏ ghi chữ “From Russia with Love” tôi mủi lòng nhớ tới Việt Nam quê hương thương yêu tôi đã xa cách 35
năm, tôi bèn đến mua cho anh chàng này hai đĩa hát đem về nhà làm kỷ niệm.

Trên đây là vài tấm hình chụp từ đỉnh đồi

Sau khi nghỉ ngơi, cả nhóm lại tiếp tục lên đường đi thăm viện bào tàng hàng hải nằm trong một cái tháp canh
ngày xưa. Viện Bảo Tàng Hàng Hải của xứ Estonia (Estonian Maritime Museum) tại Tallinn nằm tại tháp canh
mang tên Fat Margaret (bà Margaret Mập ú - một bà bếp xưa kia nấu cơm cho lính ăn nơi đây) trên tường
thành bao quanh vùng thành phố cổ. Bào tàng này trưng những nét lịch sử của những con tầu và nền hàng
hải quốc gia Estonia. Tháp bà mập Margaret đã được xây vào đầu thế kỷ thứ 16, khi hệ thống phòng thủ cũ có
từ thời Trung Cổ bao quanh Tallinn được tu bổ, xây cất lại. Tên gọi “Mập”có ý nói đây là tháp canh to lớn trong
một khu vực tường thành kiên cố nhất với tường quanh tháp rộng 25 mét, cáo 20 mét dầy 5 mét. Tháp khổng
lò này ngoài việc chống ngoại xâm ra còn có mục đích là làm hoảng viá những kẻ thấy nó tứ biển khơi xa tít
mù. Sau này tháp được dùng làm kho chứa thuốc đạn (gunpowder) và vũ khí, rồi biến thành một nhà tù, nơi
xẩy ra vụ nổi loạn đẫm máu của tù nhân trong cuộc cách mạng 1917.

Bảo tàng viện này hiện gìn giữ tất cả những dụng cụ đồ nghề và di tích của những tàu bè xưa kia lui tới
Tallinn, du khách tha hồ leo bốn từng lầu mà xem vì tò mò hay vì muốn tìm hiểu học hỏi mở mang kiến thức.
Tôi dù đau đầu gối cũng vẫn có leo những bực thang đá lên tuốt luốt trên cao, để từ cửa tháp đi lên sân
thượng dương máy hình lên chụp toàn cảnh của cái thành phố cổ xưa tuyệt đẹp cũng như cảnh bến tàu này.
Trên sân thượng có quán cà phê, du khách có thể ngồi nham nhi với chiếc bánh ngọt truyền thống Estonia. Ai
ra về muốn mua đồ kỷ niệm mời ghé Marine souvenirs' shop.
Ngoài trụ sở này, Viện bảo tàng hàng hải quốc gia còn có trụ sở khác – mà tôi không được tới thăm –tại Bến
tầu Sea Plane (Sea Plane Harbor) Ngoài viện bảo tàng hàng hải quốc gia tại Tallìn còn có bảo tàng trên
những con tầu và một bào tàng trưng bầy toàn đủ loại mìn của hải quan (Mine Museum).
Rời nơi đây, chúng tôi lại tà tà đi xuống chân đồi để thăm viếng khu vực phố cố vùng đất thấp (Lower Old
Town) còn được gọi là All-linn. All-linn (Thành phố dưới chân đồi) là một vùng có từ thời Trung Cổ, cho đến
bây giờ vẫn còn nguyên vẹn như xưa, và được thành phố bảo trì và phục hồi chăm sóc kỹ lưỡng. Chúng tôi
tới một công trường khá lớn mang tên Raekoja Plats tức là công trường Tòa Đô Chính với vô số những quán
ăn, khu vực này tràn ngập người qua lại, đi dạo chơi ngắm cảnh, hay ăn uống nghỉ ngơi. Nói chung nơi đây
cũng tương tự như những cộng trướng bên Pháp, Ý, Tây ban Nha, Tiệp Khắc, tuy có thể nhỏ bé hơn.

Hướng dẫn viên đưa chúng tôi vào xem một cửa hàng bán bánh kẹo tiêu biểu cho Estonia để ai muốn mua
bánh về làm quà thì mua. Sau đó chúng tôi được dẫn vào một quán nước để ngồi nghỉ chân cho khỏe, uống
cá phê và ăn bánh ngọt. Hướng đẫn viên cho biết sau đó chúng tôi được tự do đi chơi thăm thành phố mới,
khu vực tân tiến của tallinn cho tới 12:45 thì tụ họp trước toà đô chính để cùng đi tới bến nơi xe bus đợi đưa
tòan nhóm về tầu. Riêng chúng tôi thấy xem vậy cũng đã đủ nên quyết định tự lấy xe về tầu trước.

