
KHÁM PHÁ VÙNG VIỄN ĐÔNG NƯỚC NGA 

I- Chặng đầu: Moskva 

Hành trình xuyên Siberie, vùng viễn đông nước Nga của 7 thành viên và một hướng dẫn bắt đầu bằng chuyến bay VN 276 

khởi hành từ Tân Sân Nhất ra Hanội, lúc 20h ngày 20/9/2019. Rồi chiếc Boeing 787 mới keng, số hiệu VN 063, nối 

chuyến đi Moskva khi đồng hồ đã điểm 0h25. Đến phi trường Sheremetyevo lúc 6h45 cùng ngày 21/9/2019.  

Mới vào thu mà nhiệt độ thủ đô Russia đã rơi xuống - 1 độ C. Trời gió. Khá rét đối với dân vùng nhiệt đới, chỉ hai mùa 

mưa nắng. Được dự báo trước, đòan 8 người gồm 3 nữ và 5 nam đã kín cổng cao tường: Mũ len. Găng tay. Khăn quàng 

cổ. Nom như cư dân bản địa Siberian. 

 

“Chân ướt chân ráo tại phi trường Moskva - 1
0
C” 



 

“Không khác dân Bản địa” 



Loay hoay thủ tục hải quan, nhập cảnh, lấy hành lý,… , hơn 9h địa phương, đòan 8 anh chị em mới gặp được hướng dẫn 

(tour guide) và tài xế địa phương, chính thức đặt chân lên đất Liên bang Nga.  

I-1 Vài nét sơ lược về Liên bang Nga 

Nước Nga rộng lớn hiện nay thuộc nhiều vùng miền, nhiều bộ lạc, sắc tộc gốc Âu-Á gom lại thành Liên bang. Các triều 

đại Sa Hòang từ thế kỷ 14 đã thiết lập Đế chế Nga tạo sức mạnh quyền lực và ảnh hưởng khắp thế giới.  

Đế chế Nga hùng mạnh sụp đổ. Vào giai đoạn cuối của Cách mạng tháng mười (1917), những người theo đường lối 

Bolshevik của Đảng cộng sản dưới sự lãnh đạo của Vladimir Ilych Lenin đã giành được chính quyền, thành lập Liên bang 

Xô viết. Nicolai đệ nhị, vị vua cuối cùng và cả gia đình hòang tộc bị hành quyết tại thành phố Yekaterinburg.  

Theo thiển ý, dù sao thì cũng không nên trừ khử một giòng tộc đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, thống nhất sơn hà  

cho mình có đất dụng võ hôm nay. Tại sao họ không dùng biện pháp khống chế khác, từ bi, nhân bản  hơn ?! Politique 

c’est comme ca!!!??? 

Trích nguồn internet:” … Đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 1918, để ngăn chặn việc quân Bạch Vệ giành 

được Sa hoàng, Nikolai II và toàn bộ gia đình bị những người Bolshevik xử bắn trong một căn phòng,…” 

 “Sau Cách mạng tháng Mười và sau cái chết của Lenin, vị trí nổi bật của nhà thờ chính tòa Moskva lại được các nhà 

lãnh đạo Xô Viết lựa chọn để xây dựng một tượng đài lớn mang tên Cung điện các Xô Viết, vì họ chủ trương vô thần 

và cho rằng nhà thờ chính tòa chắc hẳn là tàn dư xa xỉ của "tầng lớp phong kiến" và "bóc lột" của chế độ cũ. Tượng 

đài này được dự kiến xây dựng nhiều tầng theo kiểu hiện đại để hỗ trợ một pho tượng khổng lồ của Lenin, đứng trên 

đỉnh một mái vòm, với hai cánh tay giơ cao. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1931, theo lệnh của Kaganovich, Nhà thờ chính 

tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Độ đã bị phá huỷ tan tành bằng thuốc nổ đi-na-mít. Cũng trong khuôn khổ chủ nghĩa vô 

thần, chủ trương bởi nhà nước Liên bang Xô Viết lúc đó, nhiều "cơ sở nhà thờ tại các cấp địa phương, quốc gia hay 

giáo phận đã bị phá hủy" trong chiến dịch chống tôn giáo 1921-1928.  

Việc xây dựng Cung điện của các Xô viết bị ngưng trệ một phần vì sự thiếu vốn và bởi chiến tranh, cộng với nạn lụt từ 

sông Moskva gần bên cạnh, khiến phần nền bị ngập và trở thành hồ nước lớn nhất thế giới dưới thời Khrushvov. 

(Nguồn Internet) 

Chế độ Cộng sản kết thúc, Giáo hội Chính thống Nga, được cho phép xây dựng lại Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô 

Đấng Cứu Độ vào tháng 2 năm 1990. 

Một quỹ xây dựng được thành lập trong năm 1992 và nền móng bắt đầu được đổ vào mùa thu năm 1994. Nhà thờ 

Biến Hình có chiều cao thấp hơn, được làm lễ cung hiến vào năm 1996, và Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu 

Độ hoàn tất được cung hiến vào ngày 19 tháng 8 năm 2000.” (Nguồn Internet)  



 

“Nhà thờ chính tòa cung hiến19/8/2000” 



Ứng nghiệm lời phán của Đức Mẹ Vô nhiệm Nguyện tội Fatima năm 1917:…”Hãy siêng năng cầu nguyện và lần chuỗi 

Mân côi, nước Nga sẽ ăn năn trở lại!...”  

Hình như chế độ Cộng sản “đời đầu” còn mù quáng do quá khích, do quá say men chiến thắng, muốn triệt hạ những gì 

liên quan đến Xã hôi cũ: các công trình tôn giáo, các con người liên quan, mà không kịp nghĩ tới giá trị văn hóa, giá tri 

nhân văn để tìm một cách giải quyết khác có hậu hơn! Tiếc thay!!! Lịch sử tiến hóa phải là kế thừa, là kết nối và sẽ 

từng bước hòan thiện để đạt đến hòan mỹ. 

Tạm quên một giai đọan lịch sử đã kìm hãm sự phát triền liên tục của lòai người.  

Năm 1991, Liên bang Sô viết tan rã để ra đời Liên bang Nga, bao gồm 85 chủ thể liên bang như hiện nay. Nhiều nước 

khác giành quyền tự trị, tách khói Liên Xô. 

Nước Nga giáp biên giới với nhiều quốc gia trải dài từ Bắc Âu đến bờ Thái Bình Dương, sở hữu toàn bộ phần phía bắc 

châu Á và 40% châu Âu, bao gồm 11 múi giờ. Có biên giới với Nhật bản qua Eo biển Okhotsk (bên nầy là Vladivostok, 

Nga, bên kia là Hokkaido, Nhật) và cùng giáp Hoa Kỳ qua Eo biển Bering. Một đất nước rộng lớn cắm dùi từ châu Á đến 

châu Âu, qua tận châu Mỹ (Chia biển Alaska với Mỹ) 

Rộng 17,098,246 km
2
, Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới. Nga cũng là nuớc đông dân thứ 9 với 144,5 triệu người 

(thống kê năm 2015). 

Chúng ta có thể nói “liên bang Nga là đất nước có nhiều bình minh và hòang hôn nhất thế giới”. Phía Đông đón ngày mới 

thì phía Tây còn chìm trong giấc ngủ. 

I-2 Thủ đô Russia 

Thủ đô Liên bang Nga, nằm trên bờ sông Moskva, giữa lưu vực Volga và Oka, có diện tích 878,7 km². Trước đây, 

Moskva đã từng là thủ đô của Liên Bang Cộng Hòa chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô) cho đến năm 1991, khi chính quyền 

Liên bang và khối Đông Âu Xã hội chủ nghĩa sụp đổ.  

Chưa được check in khách sạn, 8 anh chị em tiếp tục chương trình khám phá Quảng trường đỏ, quảng trường trung tâm 

Moskva và tòan nước Nga, bên cạnh điện Cremlin. 

Sao lại gọi là Quảng trường Đỏ. Đỏ không phải là màu gạch của những công trình xây dựng quanh Quảng trường. Đỏ 

cũng không phải để ám chỉ màu Cờ Hồng quân Liên Xô Cọng sản. Mà đỏ có nghĩa là “đẹp”. Đẹp nhờ vào nhà thờ thánh 

Basil. Đẹp nhờ vào các công trình kiến trúc cổ, gắn kết với một sự kiện của đất nước quanh khu vực. 



 

“Nhà thờ thánh Basil phía nam Quảng trường” 



 

“Du khách xếp hàng vào lăng Lênin phía tây Quảng trường” 



 

“Bảo tàng lịch sử quốc gia Nga, phía bắc Quảng trường” 



Quảng trường Đỏ là chốn diễn ra lễ đăng quang của các vị Sa Hòang trong quá khứ. Sau nầy là nơi buôn bán, thương mại.  

Nơi tổ chức các nghi lễ nhà nước. Nơi duyệt binh của Hồng quân Liên Xô và Liên bang Nga.  

Năm 1991, quảng trường Đỏ được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới.  

Thời Liên Xô, nhà thờ Kazan
1
 và nhà thờ Iverskaya với cổng Phục sinh đã bị phá hủy để cho các loại xe quân sự có thể 

tiến vào Quảng trường trong các đợt diễu binh. Người ta cũng đã dự định phá hủy công trình có tiếng nhất tại Moskva, 

nhà thờ chính tòa thánh Basil ở phía nam quảng trường. May mà Stalin đã suy nghĩ kịp và phán: "Lazar! Để nó lại đấy!". 

12h trưa, bữa cơm Tây đầu tiên nơi xứ Thu vàng: mọi người đều ngán vì quá béo. Cô hướng dẫn viên xinh đẹp xứ Bạch 

Dương hứa buổi chiều sẽ ăn tối nơi nhà hàng Việt. 

Đầu giờ chiều đòan vòng quanh điện Cremlin, xưa là hòang cung của các vị Sa Hòang, nay là đầu não, nơi ở và làm việc 

của chính phủ và tổng thống Nga. 

 

“Lính gác Hòang cung” 

                                                      
1
 Đã được xây lại sau 1991 



Kremlin bao gồm diện tích 275.000 m². Quảng trường nhà thờ là trung tâm, được bao quanh bởi 6 khối kiến trúc xây 

dựng, trong đó có 3 nhà thờ.  

Nhà thờ Đức Mẹ lên trời được hoàn thành năm 1497 để trở thành nhà thờ chính của Moskva và là nơi tất cả các Sa Hòang 

Nga được thánh hóa truyền ngôi vương. Mặt tiền bằng đá trắng với 5 mái vòm bằng vàng. Nhà thờ Truyền tin ba vòm mạ 

vàng được hoàn thành sau đó vào năm 1498.  

 

“Nhà thờ Đức Mẹ lên trời” 



Ở đây còn có hai nhà thờ của các tổng giám mục và giáo trưởng Moskva là Nhà thờ Mười hai thánh Tông đồ (1653-1656) 

và nhà thờ một mái vòm Đức Mẹ Đồng trinh, trang điểm bằng các tượng thánh hùng vĩ và các bích họa từ năm 1627 đến 

1644. Nhà thờ Đấng Cứu thế bằng gỗ, được xây dựng vào thập niên 1330.  

Công trình xây dựng đáng chú ý khác là tháp chuông Ivan Đại đế ở phía đông bắc của quảng trường, cao 81 m. Người ta 

chỉ rung cả 21 quả chuông, khi kẻ thù tới gần.  

Điện cũng là nơi lưu giữ các di tích lịch sử như các nhà thờ, tháp chuông, súng thần công vua và quả chuông vua.  

                                
“Tháp chuông Ivan Đại đế trong điện Cremlin ”                                                 “Tháp canh điện Cremlin” 

 

 

 



  

                    “Quả chuông vua”                                                                               “Súng thần công vua” 

Súng thần công Vua: Biểu tượng bất khả chiến bại của Nga 

Năm 1586, Sa hòang Feodor Ivanovich truyền đúc một khẩu pháo lớn mà ở xứ Nga và những miền đất khác chưa bao giờ 

có, đặt tên là “khẩu pháo Vua”.  

Khẩu pháo Vua dài hơn 5 mét, nặng 39 tấn, đường kính nòng súng 1,2 mét. Một người lớn có thể nằm thoải mái, còn một 

em bé có thể đứng thẳng lọt gọn trong nòng súng. Trọng lượng của mỗi "hòn bi" đạn nặng gần 2 tấn. 

Với ý tưởng ban đầu là để bảo vệ điện Kremlin, khẩu thần công Vua được đặt trên dàn đặc biệt bằng gỗ súc tròn gần 

Quảng trường Đỏ.  

Để di chuyển nó, người ta chằng, gióng cương 200 con ngựa lực lưỡng để kéo nhích từng chút chiếc nòng súng vĩ đại. Do 

cồng kềnh như vậy nên súng này không tham gia vào các họat động chiến sự. 

 

Trong cuộc chiến tranh chống quân đội Pháp năm 1812, khi Napoleon rút lui khỏi thành Moscow, khẩu thần công Vua bị 

đốt cháy sém giá súng bằng gỗ. 

Thần công Vua chỉ được khai hỏa một lần cùng với tro cốt kẻ tội đồ mạo danh phản lọan vào thế  kỷ 17. 

 

 



Chuông Vua điện Cremlin 

Chuông là để ngân vang. Để ra hiệu lệnh, báo động. Để loan tin vui: ”Jingle Bell”. Là thời gian biểu: ”..Tiếng chuông 

Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương “. Là báo tin buồn :”Nhà thơ sống cạnh nhà thờ/Nhà thơ tắt thở, nhà thờ rung chuông.(Ca 

dao)  

Tiếng chuông ngân của bất kỳ tôn giáo nào, đều lay động tâm linh con người.  

Nghệ nhân đúc chuông, ai cũng đều mong đến ngày nghe nó vang rền.  

Ấy vậy mà có một cái chuông to nhất thế giới lại chưa bao giờ gióng lên tiếng nào. Nước Nga, một trong những quốc gia 

có kỹ thuật đúc chuông thuộc hàng tuyệt kỹ, cung cấp hầu hết cho các nhà thờ Chính Thống giáo.  

Năm 1735, Nga hoàng truyền lệnh đúc 1 cái chuông cao 6 m, trọng lượng khoảng 200 tấn (chuông ở chùa Thiên Mụ, cố 

đô Huế, chỉ nặng 2 tấn) để lắp lên trên tháp chuông Ivan, tọa lạc bên trong cung điện Kremlin.  

Miệt mài 2 năm chế tác, chiếc chuông Vua đang trong giai đọan hòan thiện, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra trong cung 

điện Kremlin, thiêu hủy nhiều công trình kể cả xưởng đúc. Toàn bộ lò đúc bằng gỗ cháy hừng hực khiến chuông Vua rơi 

xuống hố và “yên nghỉ” ở đó suốt 1 thế kỷ.  

Vào năm 1836, Nga hoàng Nicolas đệ nhất ra lệnh khai quật để đưa chuông Vua lên rồi đặt nó sát bên tháp chuông Ivan 

hiện nay. Khi đưa chuông Vua lên mặt đất, người ta phát hiện nó bị bể một miếng nặng... 11 tấn. 

Chuông Vua đã “yên vị” trên mặt đất, một ngày nọ, Nga hoàng triệu tập các bậc thầy chế tác chuông ở Moscow để tham 

vấn việc “vá” miếng bể vào chuông?  Có người thắc mắc: Vì sao bệ hạ muốn vá chiếc chuông Vua? Nga hoàng nói: Vì ta 

muốn nghe tiếng ngân vang của nó như thế nào. Nghe câu ấy, các nghệ nhân chế tác chuông của nước Nga xanh mặt. Hàn 

miếng bể nặng hơn chục tấn ấy vào chiếc chuông thì dễ rồi, chẳng có gì khó cả, nhưng... 

“Số phận của chiếc chuông này là phải câm nín vĩnh viễn!”, có người can ngăn và giải thích rằng:”Nếu hàn miếng bể lại 

rồi gióng lên một hồi chuông, ắt sẽ gặp đại họa, nhân loại sẽ diệt vong, cả thế giới sụp đổ!”. Nghe đến đây Nga hoàng 

cũng xanh mặt như các nghệ nhân chế tác chuông, ngài từ bỏ ý định muốn nghe tiếng vang vọng của chiếc chuông xấu số.  

Vì vậy chuông Vua và miếng bể tồn tại mãi đến nay. 

Hệ thống tàu điện ngầm Moskva 

Một nơi mà du khách đến Moskva mong muốn ghé thăm đó là hệ thống tàu điện ngầm. Được ví von như cung điện dưới 

lòng đất tại thủ đô nước Nga với nội thất trang trí là đèn chùm, đá cẩm thạch, tranh tường lớn cùng với những tượng đồng  

tạo nên sự trang trọng, lộng lẫy. 

Metro Moskva phục vụ cư dân Moskva, và các thành thị lân cận. Xây dựng năm 1935 với một tuyến ray dài 11 km và 13 

nhà ga, đây là tuyến đường sắt ngầm đầu tiên của Liên Xô. 12 tuyến đường cùng với 200 nhà ga, tổng cọng 333,5 km. 

Phần lớn tuyến đi ngầm, với phần sâu nhất 74 m tại nhà ga Công viên Pobedy. Mỗi nhà ga metro đều được trang trí rất 

công phu.  

Thời chiến tranh lạnh, hệ thống tàu điền ngầm còn được dự trù là nơi cư dân trú ẩn khi có chiến tranh xảy ra. 

 

 



 

“Đèn chùm và trần trang trí” 

 



 

“Bức họa” 

 



 

 



II- Quê Hương Boris Yeltsin: thành phố Yekaterinburg 


