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Thm pháo ñài Paul & Peter
và lâu ñài Yusupov – St Petersburg
Từ Minh Tâm
1. Thăm pháo ñài và nhà thờ Paul &
Peter:

tình nghi có âm mưu lật ñổ vua cha nên bị giam
và tra tấn ñến chết ở ñây.

Sau khi ñi du thuyền trên sông Neva một
Trong khu ñồn luỹ có một nhà thờ với tháp
vòng thì trời mưa lâm râm. Lúc 10:30, chúng
nhọn và cao nhứt St. Petersburg (125 mét).
tôi lên xe ñể ñược ñưa ñi thăm pháo ñài và nhà
Tháp nầy mạ vàng nên nổi bật và ở ñâu trong
thờ Paul & Peter. Khu nầy nằm trên một hòn
thành phố cũng dễ dàng trông thấy. Bên trong
ñảo nhỏ ở gần cửa sông Neva. Peter ðại ðế là
nhà thờ trang trí rất trang nhã với những tranh
người ñặt viên ñá ñầu tiên ñể xây dựng một khu
tường màu xanh, vàng … Trong nhà thờ có rất
nhiều mộ.. ðây là nơi an nghỉ của hoàng gia
ñồn luỹ nhằm chống lại sự tấn công của quân
Romanov từ thời Peter ðại ðế trở về sau. ðặc
Thuỵ ðiển. Lúc ñầu ñồn xây bằng ñất và gỗ,
sau nầy thay bằng tường gạch ñá. Thế nhưng từ
biệt, có một căn phòng nằm ở phía tay mặt. ðó
là nơi ñể tro cốt của gia ñình Nga Hoàng cuối
khi xây cất xong cho tới ngày nay, ñồn luỹ
cùng: Nikolai II. Câu chuyện gia ñình nầy bị
không bị ai tấn công hết mà trái lại khu nầy ñã
mưu sát cũng là ñề tài ñược nhiều người tìm
trở thành một nhà tù giam giữ những tù nhân
hiểu. ðại khái như sau:
chánh trị. ðặc biệt trong số nầy có người con
trưởng của Peter ðại ðế là Aleksei. Thái tử bị
Pháo ñài và nhà thờ Paul & Peter bên dòng sông Neva
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nước Nga. Ông lên ngôi năm 1894. Nước Nga
là một nước hùng mạnh nhưng trong thời gian
ông trị vì ñã lâm vào những cuộc khủng hoảng
như vụ thảm sát năm 1905, cuộc chiến tranh
với ðức và thế chiến thứ nhứt… Năm 1917,
cách mạng nổ ra, ông bị hạ bệ và bị giam lỏng
tại cung ñiện Alexander ở khu làng Hoàng Gia
(Pushkin), sau ñó lại bị chuyển tới ngôi nhà
Ipatiev tại Yekaterinburg. ðêm 16/7/1918, toàn
bộ hoàng gia gồm bản thân Nicholai, hoàng
hậu, các công chúa, hoàng tử, người hầu, bác
sĩ, ñầu bếp… ñều bị những người Bolsevik bắn
chết trong một căn phòng. Xác của họ bị ñem
ra một hầm mỏ cũ rồi cho nổ lựu ñạn với ý ñịnh
làm sập hầm mỏ nhưng không thành. Sau ñó họ
ñem xác ra ñồng trống, ñổ acid lên rồi ñốt. Do
thiếu acid nên cũng không xong. Các xác chết
ñược chất lên xe tải ñem ñi, nửa ñường xe bị
lún lầy. Các xác chết ñược chôn trong một
huyệt cạn trong khu nầy. Năm 2008, một toà án
ở Nga ñã tuyên bố Nga Hoàng và gia ñình ñã bị
giết một cách bất hợp pháp. Sau ñó, người ta ñã
tìm ñược di hài của họ. Toàn bộ di hài ñược ñể
trong một quan tài chung cho cả gia ñình rồi
ñem về nhà thờ Paul và Peter cho họ an nghỉ
ngàn thu ở ñây.
Câu chuyện nầy còn thêm rắc rối khi có
một người phụ nữ người Ba Lan tự nhận mình
là công chúa út Anastasia của hoàng tộc, ñã
thoát chết trong vụ mưu sát nầy. Tuy nhiên các
bằng chứng khoa học như DNA ñã chứng tỏ
công chúa Anastasia ñã chết và người ñàn bà
nầy chỉ là một người giả mạo.
2. Thăm lâu ñài Yusupov:
Sau khi thăm viếng khu pháo ñài và nhà thờ
Peter & Paul, chúng tôi ra xe ñể ñi xem một
kiến trúc tuyệt ñẹp là lâu ñài Yuoupov. Trước
cách mạng Bolsevik, gia ñình Yusupov là một
ñại ñại gia ở Nga. Họ sở hữu 4 lâu ñài ở St

Petersburg, 3 lâu ñài ở Moscow, 37 khu dinh
thự ở khắp nước Nga. Họ có nhà máy, mỏ than,
mỏ sắt, mỏ dầu … Mỏ dầu của họ ở Caspien có
chiều dài 200 dặm dọc bờ biển. Dầu ở ñó nhiều
vô số, khai thác hoài không bao giờ hết!!. Tài
sản của dòng họ nầy lúc ñó khoảng 500 triệu ñô
la (không biết tương ñương với giá trị bây giờ
là bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải hàng chục,
thậm chí hàng trăm tỉ ñô la).
Lâu ñài mà chúng tôi thăm viếng nằm bên
bờ sông Moika. Ngoài sự ñẹp ñẽ, nơi ñây còn
là hiện trường của một vụ mưu sát một nhân
vật kỳ lạ của thời Nga Hoàng ñó là Rasputine.
Do ñó, cô Svetlana kể cho chúng tôi nghe về
câu chuyện ñó trước khi vào thăm lâu ñài.
Câu chuyện kỳ lạ về nhân vật Rasputin:
ðầu thế kỷ thứ 20, Nga Hoàng Nicolas II
và hoàng hậu Aleksandra có 4 công chúa mà
không có hoàng tử ñể nối ngôi. ðến năm 1904,
hoàng hậu sinh ñược một hoàng nam là thái tử
Aleksei Nikolayevich. Bất hạnh thay, thái tử
mắc chứng bịnh máu không ñông. Mỗi khi bị
chảy máu dù chỉ là một vết thương nhỏ thì máu
cứ chảy mãi không ñông lại ñược như người
bình thường. ðây là chứng bịnh di truyền từ
ñời bà cố của thái tử. Các bác sĩ thời ñó ñều bó
tay trước căn bịnh quái ác nầy. Gia ñình hoàng
gia rất lo lắng và tìm kiếm mọi cách ñể có thể
trị ñược căn bịnh kỳ lạ nầy. Năm 1908, khi thái
tử ñược 4 tuổi và bị chảy máu, hoàng gia lại
cuống cuồng tìm người trị bịnh. Các bác sĩ giỏi
nhứt nước ñều bó tay thì chỉ có cách cầu ñến
các nhân vật hay các hiện tượng thần bí mà
thôi. Và hoàng gia ñã triệu Rasputin ñến ñể
giúp thái tử cầm máu.
Rasputin là ai và có khả năng gì mà hoàng
gia lại cầu ñến ông ta?
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nầy. Họ chỉ biết ông sinh ra ở Tây Bá Lợi Á
(Siberia) khoảng năm 1864 hay 1865 trong một
gia ñình nông dân. Trong cuộc ñời, ông ñã ñi tu
khoảng 3 năm trong một tu viện nhưng cũng có
gia ñình và có 3 ñứa con. Ông ñã vân du ra
nước ngoài như Hy Lạp, Jerusalem … và ñịnh
cư ở Petrograd (St. Petersburg) khoảng năm
1903. Từ ñó ông tuyên bố mình có khả năng
siêu phàm, ñược ơn trên ban cho quyền năng
chữa bệnh và tiên ñoán tương lai.
Khi ñược triệu vào cung giúp chữa bịnh cho
thái tử, Rasputin ñã chứng tỏ khả năng của
mình. Ông ñã chữa thế nào thì không ai biết, có
thể cầu khẩn chính là loại “thuốc” duy nhứt mà
ông ñã Rasputin ñã có. Có người nói ông trị
bịnh bằng thôi miên nhưng không có bằng
chứng rằng ông có khả năng nầy. Bằng cách
nào không quan trọng, chỉ cần thái tử hết chảy
máu thì ông ñã ñược hoàng gia (nhứt là hoàng
hậu Aleksandra) tin tưởng một cách mù quáng.
Rasputin ñã trở nên một người tín cẩn và là
cố vấn thân cận nhứt của hoàng hậu. Mỗi lần
thái tử bị chảy máu là ông lại ñược mời vào cầu
nguyện cho hết bịnh. Gia ñình Nga hoàng gọi
Rasputin là thánh sống, người của hoàng
gia, tiên tri của thượng ñế,… Trong khi Nga
Hoàng cầm quân ra trận thì Rasputin ra vào
cung cấm, tạo vây cánh tham nhũng, lũng ñoạn
chánh quyền, làm cho chánh phủ thiếu hiệu
quả, kinh tế lụn bại… ðiều nầy cộng với tư
cách thiếu ñứng ñắn như mê rượu, dâm ñãng và
gốc gác bần hàn của ông làm cho giới quý tộc
khó chịu. ðối với họ, Rasputin là một tên dâm
tặc, một con quỷ dữ sẽ làm cho nước Nga suy
ñồi. Nhiều người trong số những quý tộc ñã tìm
cách loại bỏ ông ta. Trong số ñó có hoàng thân
Yusupov. Ông nầy là chồng của một người
cháu gái của Nga Hoàng. Ông là người thừa kế
sự giàu có của một dòng họ lớn và ñang ở trong
một lâu ñài ở Petrograd (St. Peterbourg).

Không ưa Rasputin vì những hành vi của hắn
nên hoàng thân Yusupov cùng với 4 người
khác ñã tổ chức tiếp cận và mưu sát Rasputin.
Cuộc mưu sát Rasputin nhiều ly kỳ của
hoàng thân Yusupov:
Rasputin hình như cũng linh cảm là có
nhiều người ghét mình nên lúc nào cũng nói
rằng: “Tôi sắp bị giết, nhưng nếu có chết thì chỉ
một thời gian sau hoàng gia Romanov cũng tiêu
vong”.
Trong khi ñó, Yusupov tìm cách làm quen
và chơi thân với Rasputin. Một ñêm nọ, ông dụ
Rasputin về nhà mình khi nói dối rằng vợ của
ông ta thích Rasputin và muốn gặp mặt ông ñể
nói chuyện. Trong khi ñó, những người bạn ñã
chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng hành ñộng.
Rasputin mắc bẫy, ñi theo Yususov về lâu
ñài khoảng hơn nữa ñêm. Ở ñây ông ta ñược
mời ăn một cái bánh ngọt và uống rượu. Cái
bánh nầy ñã ñược một bác sĩ bỏ chất ñộc
cyanur với liều lượng có thể giết chết 5 người
trong nháy mắt. Thế mà sau khi ăn xong,
Yusupov chờ mãi, chờ mãi gần 2 giờ sau vẫn
không thấy Rasputin bị hề hấn gì. Phải tìm cách
khác. Yusupov lên lầu ñem xuống một cây
súng dấu sau lưng. Khi Rasputin ñang ngắm
nhìn các ñồ vật thì Yusupov bắn ngay. Rasputin
té nằm dài trên sàn nhà, dãy dụa ñôi chút rồi
nằm im. Cả bọn 5 người kéo nhau lên lầu chờ
ông chết hẳn ñể ñem phi tang. Một tiếng sau,
một người xuống hầm xem lại xác Rasputin thì
thấy nó còn ấm và ñôi mắt còn nhấp nháy. Hắn
vẫn còn sống!
Rasputin chồm dậy và lao vào bóp cổ
Yusupov. Sau ñó hắn chạy ra khỏi nhà. Những
kẻ sát nhân chạy theo bắn thêm mấy phát súng
nữa. Rasputin ngã xuống. Cả ñám nhào tới, kéo
xác Rasputin vào nhà. Họ lấy dây buộc chặt tay
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dầy và nặng. Lúc gần sáng, họ ñem xác
Rasputin ra xe chở ñi tới một ñịa ñiểm bên
dòng sông Neva và quăng ông ta xuống dòng
nước lạnh giá.
Ba ngày sau, cảnh sát tìm thấy tử thi nổi lên
ở một lỗ băng với tư thế hai tay bị ñông cứng
khi cố ngoi lên. ðiều nầy cho thấy Rasputin
vẫn chưa chết khi bị quăng xuống sông và ñã
cởi ñược dây trói trước khi thật sự chết cứng.
Vụ việc ñược cảnh sát ñiều tra, nhưng
hoàng gia xử nhẹ. Hoàng thân Yussupov và
một ñồng phạm bị gởi ra mặt trận nhưng sau
nầy ñều sống sót.
Ba tháng sau, Nga hoàng Nicolas II bị buộc
thoái vị và một năm sau toàn bộ hoàng gia ñều
bị giết chết. Phải chăng lời nguyền của
Rasputin ñã ứng nghiệm?
Riêng xác chết của Rasputin ñược ñem
chôn trong nghĩa ñịa của hoàng gia. Sau cách
mạng, công nhân ñào mồ lấy xác ñem ñốt. Khi
lửa cháy, thi thể Rasputin co quắp, giật nẩy lên
khiến người xem phao tin ñồn rằng Rasputin ñã
thành quỷ dữ và muốn sống lại.
Huyền thoại về Rasputin và công chúa
Anastasha của hoàng gia nước Nga ñã ñược các
nhà làm phim Holywood khai thác và sản xuất
thành một cuốn phim rất ăn khách.

ðầu tiên, cô Svetlana dẫn chúng tôi xuống
hầm ñể xem hai căn phòng. Một là phòng mà
những người mưu sát ñang ngồi bàn tính và
một căn phòng bên dưới nơi Raputine bị bắn.
Trong hai phòng nầy có tượng bằng sáp của
những người trong cuộc.
Tiếp theo, chúng tôi trở ra phòng tiếp tân,
và lên lầu ñể xem phần chính là các phòng của
lâu ñài. Ở chân cầu thang có người bán vé chụp
hình. Ai muốn chụp hình hay quay phim thì
phải trả thêm tiền mua vé. Giá vé chỉ vài ñô la
mà thôi nên nếu bạn có tới ñây thì nên mua vé
ñể có thể chụp hình.
Từ cầu thang, chúng tôi lên lầu sau ñó ñi
thăm rất nhiều phòng trong lâu ñài. Những
phòng nầy ñược trang hoàng rất mỹ lệ, hào
nhoáng không thua các lâu ñài hoàng gia mà
chúng tôi ñã từng thăm viếng. Nữ chủ nhân là
cháu của Nga Hoàng nên nhà vua và hoàng tộc
thường tới ñây vui chơi và giải trí. Các phòng ở
ñây ñều ñược những kiến trúc sư tài giỏi thực
hiện mà chủ nhân cũng không tiếc tiền miễn
ñẹp là ñược. Bàn ghế ña số ñược khảm ñá trên
mặt với những chi tiết thật nhỏ nếu không chú
ý bạn sẽ không biết ñó là tranh khảm. Ở ñây có
tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng, các tượng ñiêu
khắc, các bình hoa ñẹp ñẽ, những tủ cẩn, tủ
khảm, ñèn trần … Món nào cũng ñẹp và giá trị.
Có một căn phòng trang trí theo kiểu Hồi Giáo,
giống như cung ñiện Granada ở Tây Ban Nha.
Ông tổ của gia ñình nầy là một người theo ñạo
Hồi, gốc từ miền Trung Á lên.

*****
Lâu ñài Yusupov là một lâu ñài màu vàng
to lớn nằm dọc bờ sông Moika. Muốn xem bên
trong du khách phải mua vé và người ta hẹn
giờ ñể vào. Hàng ngày còn có vài tua với người
hướng dẫn nói tiếng Nga. Tua nói tiếng Anh
cũng có nhưng phải gọi trước.

ðẹp nhứt là một rạp hát nhỏ trong lâu ñài.
Rạp nầy chỉ như một hội trường cỡ trung bình.
Sức chứa chừng 100-150 người. Tuy nhiên sự
trang trí thì rất lộng lẫy. Xung quanh tường có
các ñiêu khắc gỗ mạ vàng. Lầu hai có một căn
phòng dành riêng cho Nga Hoàng mỗi khi ông
ñến xem mua ballet, hát opera … Căn phòng
nầy rất sang trọng và tuyệt ñẹp.

TRANG 36
ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rạp hát gia ñình nhưng trang trí rất hoa lệ bên trong lâu ñài Yusupov
Gia ñình nầy có một thư viện chứa nhiều

Sau năm 1917, lâu ñài bị nhà nước cộng sản

sách. Mấy chục năm sau khi tiếp quản, người ta

tịch thu. May mắn thay, nhà nước lại giao lâu

mới khám phá ra sau một kệ sách là một căn

ñài cho Hội ðồng Giáo Dục quản lý. Họ biết

phòng bí mật. Mở cửa căn phòng nầy thì chỉ

cách giữ gìn và ngày nay ñã trở thành một bảo

thấy có vài chục bức thư của nhà thơ Pushkin

tàng ñể chúng ta có thể vào thăm một nơi tuyệt

và chủ nhân Yusupov.

ñẹp.

Một ngày trước khi cách mạng Bolsevic nổ
ra năm 1917, chủ nhân Yusupov ñã kịp về lâu
ñài, ông lấy ñi vài bức tranh và một số tài sản
quý giá của mình. Gia ñình ông ta lưu vong qua
Anh rồi ñịnh cư ở Pháp. Sau nầy ông ta có viết
hồi ký về cuộc mưu sát Rasputine nên người ta
mới biết sự kiện nầy.

Từ Minh Tâm
(6/2014)

