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ТАЛИН 

Талин је највећи и главни град Естоније. Град се налази на обали 

Финског залива, на северозападу државе. Граду припада 46 километара 

обале Балтичког мора, укључујући три већа полуострва. Неколико 

градских четврти налази се на кречњачком одсеку, а Томпеа је највише 

брдо у Старом граду. Река Пирита протиче кроз истоимено предграђе. У 

близини града налазе се језера Улемисте и Харку. У граду су лета блага, 

а зиме хладне и снежне. 

Град је током историје био познат под неколико назива. Први пут 

је на карту на месту данашњег Талина уцртан град Квлвн (Квалавен) и 

то је учинио арапски географ Абу Абдалах Мухамед ел Идриси 

половином XII века. Потом је град носио име по естонском митском 
јунаку Калеву, па назив Линданиса, који је могао да потиче од имена 

његове жене Линде, али можда и од речи које означавају град и 

полуострво. Фински назив за град тада је био Кесониеми, исландски 

Рафала, а после данског освајања 1219. године град је познат у данском, 

шведском и немачком језику као Ревал по старом називу за оближњи 

естонски округ. Овај назив је замењен када је Естонија стекла 

независност почетком XX века. Савремени назив Талин је естонског 

порекла, али је његово оригинално значење дискутабилно. Неки 

сматрају да је назив значио град штала, али се помињу и тумачења 

зимски град и зимски замак. У Естонији је у употреби и назив Талина, 

што је заправо назив града у генитиву. Овај назив користи се у финском 
и летонском, док се у литванском језику користи назив Талинас. 

За град је везана легенда о старцу из језера Улемисте. Легенда 

каже да сваке јесени, током мрачне ноћи, старац који живи у језеру у 

близини града излази из језера, долази до градских капија и пита: „Да ли 

је град завршен или изградња и даље траје?“. Чувари су имали наређење 

да обавезно кажу да изградња није завршена, да има још много посла и 

да неће бити завршена годинама. Старац би се окретао и гунђајући се 

враћао у језеро. Верује се да би, уколико би одговор био потврдан, 
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старац позвао воде  језера да поплаве и збришу град. Како се град и 

даље мења и изграђује, Талин је за сада безбедан. 

Прва тврђава у Талину изграђена је на брду Томпеа половином XI 

века. Град је након тога постао важна лука за трговину између Русије и 

скандинавских земаља, па почетком XIII века постаје мета Тевтонског 
реда и Данске. Крајем овог века град постаје део Ханзеатске лиге, војно-

економског савеза под немачким утицајем. Половином XIV века Данци 

продају град Тевтонском реду. Град остаје важан трговачки центар 

између Русије, западне и северне Европе. Ревал је тада имао око 8000 

становника, био је окружен градским зидинама дужине 2,4 километра са 

46 кула. 

Градско становништво се под утицајем протестантске 

реформације окреће лутеранизму, а немачки утицај расте. Половином 

XVI века град пада под политички утицај Шведске. Почетак XVIII века 

обележава Велики северни рат током ког је Талин погодила куга, а град 

капитулирао пред Русијом, уз задржавање културне и економске 

аутономије. Деветнаести век доноси индустријализацију, а лучки значај 
града остаје велики. Годину 1918. обележава проглас о независности, а 

следе немачка окупација и рат за независност са Русијом. Мировним 

споразумом из Тартуа 2. фебруара 1920. године Русија је признала 

независност Естонске Републике, а Талин постаје престоница. На 

почетку Другог светског рата СССР анектира Естонију. Естонија је 

повратила независност 20. августа 1991. године и Талин поново постаје 

престоница. 

Град је 1980. године био домаћин такмичењима у једрењу током 

Летњих олимпијских игара. Старо градско језгро, Стари град, налази се 

на листи Светске културне баштине под заштитом UNESCO-а од 1997. 

године. Естонија постаје чланица Европске уније и НАТО-а 2004. 
године. Године 2011. Естонија постаје чланица Еврозоне. Исте године 

Талин је, заједно са финским градом Турку, био европска престоница 

културе. Због доступности и примене комуникационе инфраструктуре, 

иновативног начина њеног коришћења у циљу задовољења потреба 

становништва и привреде, град се сврстава у првих десет дигиталних 

градова света. Данас у граду живи око 430.000 становника, што је 

трећина свих становника Естоније. 

Стари град унутар добро очуваних градских зидина представља 

један од најбоље очуваних средњовековних градова. Због географског 

положаја и економског значаја Талина у овом делу Европе, град је био 
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мета сталне претње суседних земаља. Од друге половине XIII века 

почиње изградња градских зидина са намером да унутрашњост града 

постане затворена одбрамбена зона. Пет векова проширивања и 

ојачавања градских зидина учинили су Талин моћним утврђењем. 

Градске зидине се најбоље виде са видиковца Паткули на брду Томпеа и 
са Трга кула. До данас је очувано 1,9 километара зидина, две од шест 

градских капија и 20 од некадашњих 46 кула. Неке од њих су отворене 

за посетиоце, а њихови називи су занимљиви. Кула Дебеле Маргарете је 

део Велике обалске капије и штитила је Талин од напада са мора. У овој 

кули која је подигнута у првој половини XVI века данас је Естонски 

поморски музеј. Кула Кик ин де кук чији назив значи „завири у кухињу“ 

изграђена је крајем XV века, висока је 38 метара, а њени зидови дебели 

су четири метра. Назив је добила по томе што се са њеног врха заиста 

виде кухиње у оближњим кућама. Ово је право место за почетак 

разгледања тунела испод брда Томпеа. Девојачка кула висока три спрата 

помиње се 1373. године и мењала је улоге. Коришћена је као затвор, 

стамбена зграда, кафе, а од 2013. године је музеј. Кула Високог Хермана 
висока је 45 метара и до њеног врха води 215 степеника. Ова кула има 

десет спратова и видиковац на врху. Кула се налази поред естонског 

парламента и на њеном врху се вијори државна застава, која се уз звуке 

државне химне подиже у свитање, а спушта у време заласка Сунца. Са 

три куле (Нуна-Калуђеричина, Сауна и Кулдјала- Кула златог стопала) 

пружа се прелеп поглед на град. Занимљиви су и тунели који се пружају 

испод града и које су Швеђани градили током своје владавине. Њихова 

улога је била одбрамбена и служили су за премештање чувара и 

муниције у случају напада. Током Другог светског рата служили су као 

склониште од бомбардовања, а после рата су у тунеле уведени вода, 

електрична енергија, телефонске линије и вентилација. 
Виру капије на почетку улице Виру су део сложеног система 

капија који је порушен крајем XIX века због изградње саобраћајнице. 

Две мале куле прекривене бршљаном постале су симбол града. 

Кривудаве улице поплочане гранитом воде до главног градског трга. 

Главни градски трг са Градском кућом центар града је већ осам 

векова. Трг окружују куће некадашњих трговаца, а на њему су баште 

бројних кафића. Трг је и данас место окупљања, а некада је био и центар 

трговине. На средишту трга поплочаног каменом налази се ружа 

ветрова. На тргу се налази и Градска кућа изграђена у периоду од 1402. 

до 1404. године. Ова очувана и  неоштећена готичка грађевина била је 
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седиште управника града, а на њеном врху се од 1530. године налази 

један од симбола града, ветроказ са фигуром Старог Томаса. И за њега 

је везана легенда. Некада давно се сваког пролећа одржавало такмичење 

у стреличарству. Чланови угледних породица су се такмичили да погоде 

дрвеног папагаја. Нико то није успео, а онда је сиромашни дечачић 
Томас на наговор другара пробао и успео. Томас је постао војник, а 

храбрим делима истакао се у Ливонском рату. Становнишптво је 

касније приметило да фигурица на ветроказу има бркове и подсетила их 

је на омиљеног јунака, те су почели да је зову Стари Томас. На главном 

тргу налази се и Градска апотека, која ради од 1422. године, што је чини 

најстаријом апотеком која ради без прекида у Европи. Некадашње 

необичне лекове заменили су савремени, а у једној просторији је 

колекција медицинских средстава из прошлости. На овом тргу, први пут 

у свету, 1441. године, почео је обичај постављања божићне јелке. 

Некада су грађани Талина играли око запаљеног дрвета, а данас се на 

тргу одржава Божићни вашар. 

 

 

Виру капија 

У улици Вене у близини Виру капија налазе се Господарево 

двориште, пролаз Свете Катарине. Овај пролаз је једна од најсликанијих 
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улица у граду. У њој се налазила гилда Свете Катарине, а сада су овде 

бројне уметничке радионице у којима се израђују и продају шешири, 

керамика, руком сликана свила, одевни предмети и друге рукотворине. 

У Господаревом дворишту продају се рукотворине, накит и чоколадне 

пралине. 
 

 

Кровови Талина 

Готичка црква Светог Олафа из XIV века била је од 1549. до 

1625. године највиша грађевина на свету. Нажалост, управо је њена 

висина од 159 метара донела велике проблеме, јер је постала место 
удара громова, што је довело до два пожара, 1625. и 1820. године. 

Посетиоци могу да се попну на торањ и погледају Талин. Црква Светог 

Николе из XIII века позната је по уметничким делима и повременим 

концертима оргуља. Уништена је током бомбардовања у Другом 

светском рату, али је осамдесетих година прошлог века обновљена и 

ради као музеј религиозне уметности. Најпознатија је слика Бернта 

Ноткеа „Плес са смрћу“. Црква Светог духа са осмоугаоним звоником 

подигнута је у XIV веку. На њеној фасади се налази најстарији осликани 
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сат у граду, унутрашњост цркве је у дуборезу, а иконостас је у XV веку 

осликао Бернт Нотке. Доминикански манастир Свете Катарине изграђен 

1246. године је најстарија нетакнута грађевина. На крају улице Лаи 

налази се градски млин који су покретали упрегнути коњи. Млин је 

радио од XIV до XVIII века, а данас је место одржавања представа и 
концерата. Црква Александра Невског је православна црква грађена од 

1894. до 1900. године. Црква се налази на брду Томпеа и занимљива је 

споља и изнутра. Пет луковичастих купова део су препознатљивог 

руског стила у изградњи верских објеката, а унутрашњост украшававају 

иконостас у дуборезу, иконе и витражи. 

 

 

Црква Александра Невског 

У Старом граду постоји неколико занимљивих музеја. Градски 

музеј се налази у трговачкој кући из XIV века и пружа увид у развој 

града од првобитног насељавања до поновног успостављања естонске 

независности. У згради Велике гилде из XV века налази се Естонски 
историјски музеј, који је посвећен периоду од преисторије до XX века. 

Естонски поморски музеј се налази у Кули Дебеле Маргарете. У њему 
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се налазе на четири спрата налазе експонати: старе поморске карте, 

опрема за роњење, модели бродова,  а са крова се пружа леп поглед на 

град и луку. Музеј фотографије се налази у згради некадашњег градског 

затвора. У њему се налазе стотине старих фотоапарата, комора за 

развијање филмова, старе фотографије Талина и још много тога. 
Стари град је подељен на две целине: доњи град и горњи град- 

брдо Томпеа. У доњем граду живели су трговци и занатлије, док су на 

брду Томпеа живели племићи и владари. Ове две целине повезују две 

познате улице сликовитих назива: Улица велике ноге и Улица мале 

ноге. Прва је била улица за саобраћај кочијама и завршава се пред 

црквом Александра Невског. Данас у њој локални уметници продају 

своја дела. Улица мале ноге је ужа и краћа и користили су је пешаци. У 

њој су данас мале радње, кафеи и музеји. 

На брду Томпеа налази се истоимени замак који је седиште 

владара још од када су немачки витезови саградили камену тврђаву од 

1227. до 1229. године. Данас је овде смештен државни парламент, а у 

југозападном углу дворца је Кула Високог Хермана. Катедрала девице 
Марије на брду Томпеа је главна лутеранска црква у Естонији. 

Основана је у XIII веку, као црква за немачке племиће и од тада више је 

пута обнављана. Башта данског краља налази се на падинама брда, 

између зидина и доњег града, на месту где је дански краљ Валдемар III 

преноћио са својим трупама пре освајања горњег града 1219. године. 

Видиковци на брду Томпеа из улице Кохту и платформе Паткули 

посебно су занимљиви туристима. Са првог се виде кровови старог 

града, док су у позадини нове грађевине. Са платформе Паткули виде се 

градске зидине, куле, црква Светог Олафа и лука. 

Удружења троваца и занатлија, гилде, од XIV века су утицала не 

само  на економију, већ и на политички и друштвени живот града. Као 
симбол моћи тих удружења подизане су грађевине у улици Пик. Ове 

куће представљају и споменике архитектуре тог времена. Такве су 

зграда братства Црноглавих, Велика гилда, зграда Канут гилде, зграда 

гилде Светог Олафа. Братство Црноглавих добило је име по свецу 

заштитнику, црном Мавару Маурицијусу. Окупљало је немачке 

неожењене трговце који су били одговорни за одбрану града и 

одржавање пролећног фестивала. Зграда Црноглавих има лепу 

ренесансну фасаду и занимљива зелено-црвено-златна врата. Данас је 

ово зграда Талинске филхармоније. Велика гилда је окупљала ожењене 

немачке трговце, који су управљали градским већем. Њена зграда 
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подигнута 1410. године са верандом и звекиром са лављом главом 

оличавала је моћ удружења. У згради је данас Естонски историјски 

музеј. Канут гилда је окупљала веште занатлије разних занимања. 

Фасада зграде потиче са краја XIX века и урађена је у тјудорском стилу 

са статуама које представљају Светог Канута и Мартина Лутера. У овој 
згради је данас плесно позориште. Гилда Светог Олафа окупљала је 

ниже рангиране занатлије претежно естонског порекла- месаре, 

штавиоце коже, гробаре. Њихова зграда је коришћена од XIV века, али 

је 1919. године откупљена и припојена згради Црноглавих. 

На ивици Старог града налази се Трг слободе, који је након 

реконструкције 2009. године постао место за одмор и опуштање, са 

клупама, кафеима и галеријама. У кварту Ротерман, између трга Виру, 

Старог града и луке, налазе се некадашњи индустријски објекти, којима 

су промењени намена и изглед и који показују како се Талин мења. У 

хотелу „Виру“ на 23. спрату налази се Музеј КГБ-а. 

 

 

Палата Кадриорг 

Кадриорг је миран део Талина удаљен око три километра од 

Старог града. На том месту је руски владар Петар Велики, након 

освајања Балтика почетком XVIII века подигао имање и основао парк. У 
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част његове жене Катарине I, назвао је имање Катаринина долина, 

односно Кадриорг на естонском језику. Године 2018. биће обележена 

три века постојања парка. Овде је изграђена барокна палата окружена 

језерима, фонтанама и шумом. Палата је изграђена 1718. године као 

летња резиденција Петра Великог, а у њој је данас део колекције 
Естонског музеја уметности. У парку Кадриорг се налази и колиба у 

којој је Петар Велики боравио током изградње палате, а данас је музеј 

посвећен његовом боравку. Године 2011. у једном делу парка је уређен 

јапански врт, који је дизајнирао јапански пејзажни архитекта Масао 

Соне. У једном делу Кадриорга се налази велики концертни отворени 

простор, са бином на коју може да стане 15.000 извођача, а простор 

испред бине оптимално прима 75.000 посетилаца. Током 

традиционалног певачког фестивала, који се одржава сваке пете године, 

на овом месту наступи 30.000 певача, док за време фестивала буде и 

200.000 посетилаца. На месту где се завршава парк и почиње плажа, 

налази се споменик са статуом анђела- Русалка, подигнут у знак сећања 

на страдалу посаду истоименог брода. 
Недалеко од Кадриорга почиње део града Пирита. Овај део града 

пружа се уз обалу Балтичког мора и најпознатији је по пешчаној плажи 

дугачкој три километра. На плажи се налази лука за јахтинг. Поред мора 

се пружа два километра дугачко уређено шеталиште. У овом делу града 

су још и: Естонски историјски музеј, Естонски филмски музеј, највиши 

објекат у држави- ТВ торањ висок 314 метара, ботаничка башта на 123 

хектара и остаци манастира Свете Бригите из XV века. 

Западно од града, налази се део града Рока ал Маре. Овде се 

налазе Естонски музеј под отвореним небом, у ком је реконструисан 

изглед и живот естонског села у прошлости, зоолошки врт и други 

спортски и рекреативни садржаји. 
Талин је прва европска престоница у којој је од 1. јануара 2013. 

године огранизован бесплатан градски превоз за све становнике. Намера 

градских власти била је да смањи број аутомобила на улицама и емисију 

издувних гасова. Град је познат по доброј комуникационој 

опремљености, иновацијама и развијеној ИТ индустрији. У овом граду 

настао је познати софтвер за комуникацију преко интернета „Скајп“, а 

Талин и Естонија се називају „Силиконском долином на Балтику“. 

У граду се одржавају бројне манифестације које негују традицију 

средњег века, музички и плесни фестивали. Такви су Дани старог града 

почетком јуна, када Талин још више личи на средњовековни град. 
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Турнири витезова, гутачи мачева, девојке обучене у хаљине какве су се 

некада носиле, звуци традиционалних иструмената и храна оживљавају 

успомене на Средњи век. Боравак у граду посебно је занимљив за време 

божићних празника, када се на главном тргу одржава Божићни вашар. 

Талин се одликује комбинацијом средњовековног и модерног. 
Управо та мешавина различитих утицаја, повољан географски положај, 

доступност са копна, мора и ваздуха, привлаче годишње око милион и 

по туриста. Распоред главних туристичких знаменитости је такав да 

лако могу да се обиђу пешице и да коришћење превоза није неопходно. 

На такав начин и у сусрету са љубазним становницима града стиче се 

још пријатнији утисак о овој необичној престоници на Балтичком мору. 

Алекса Попадић 


