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Giới thiệu về đất Huế
Huế bây chừ trời có đổ mưa sa
Mùi hoa sứ còn bay qua thành nội
Vọng âm buồn nghe du dương mỗi tối
Nhớ câu hò ai gọi lý mười thương..
Huế mộng Huế mơ
- Hoàn Tâm HòaChuyến tham quan dài 700km đưa chúng tôi đến Huế. Huế
đón chúng tôi bằng một cơn mưa buồn lất phất thoang thoảng
mùi hoa sứ qua thành nội. Dưới vẻ đẹp buồn cổ kính đấy hiện
lên muôn vàn công trình lịch sử ghi dấu bao triều đại:
Kinh thành Huế, lăng tẩm vua chúa, chùa chiền, nhà thờ...
lối kiến trúc phong phú đa dạng, không bị nhàm chán, kết hợp
với nên văn hóa lịch sử ngàn đời đã tạo nên vẻ đẹp cố đô
không thể lẫn vào đâu được.
“ Quần thể di tích Huế là một thí dụ điển hình về thiết kế đô
thị và xây dựng một thành phố kinh đô có phòng thủ, biểu
hiện quyền lực của vương quốc phong kiến ngày xưa ở Việt
Nam và thời tột đỉnh của nó đầu TK XIX ”

Giới thiệu lịch sử hình thành và thành tựu nghệ thuật
Di sản văn hóa Huế
-

-

-

-

Gần 400 năm (1558 - 1945)
Trung tâm chính trị văn hóa của Đàng
Trong rồi thành kinh đô của cả đất
nước thống nhất
Triều đại các vua nhà Nguyễn kéo dài
non 150 năm, hệ thống kiến trúc cung
đình đa dạng, mang tính nghệ thuật
cao, gồm thành quách, cung điện, đền
miếu, lăng tẩm....
Xây dựng suốt 27 năm ( 1805 - 1832 )
hàng triệu nhân công, Kinh Thành Huế
ở bắc sông hương là một kì công của
dân tộc. Bên trong Kinh Thành là Hoàng
Thành và Tử Cấm Thành, với hơn 100
công trình kiến trúc lớn nhỏ
Phía nam sông Hương là 7 khu lăng tẩm
của các vua từ Gia Long đến Khải Định.
Thành phố nhà vườn kết hợp vẻ đẹp
truyền thống trong nếp sống
Ca huế sông Hương
Kiến trúc cảnh quan, con người thiên
nhiên hòa làm 1

Thành quách và cung điện
-

-

Hệ thống thành quách hào lũy rất kiên
cố
3 vòng thành là Kinh Thành, Hoàng
Thành, Tử Cấm Thành
Hầu hết các công trình kiến trúc đó đều
đã được làm ra trong 3 thập niên đầu
thế kỉ XIX dưới thời vua Gia Long ( 1802 1819 ) và vua Minh Mạng ( 1820 - 1840 )

Đại Nội
-

Kinh Thành
-

-

Xây dựng trong 27 năm theo kiểu kiến
trúc vauban, mặt bằng gần như hình
vuông, chu vi hơn 11km, thân thành dày
21m, cao 6,6m, diện tích 520ha, chịu ảnh
hửng 2 dòng kiến trúc âu – á
Mái lợp âm dương, bốn góc uốn cong
hình con phụng, mặt trong khoét chữ thọ
lớn, nghệ thuật bố phòng quân sự tường
thành hào lũy được tạo nên rất nghiêm
ngặt, tính kỹ thuật và nghệ thuật kết hợp
khéo léo

-

(1687 - 1691 ) mang cốt cách
của thời Gia Long và Minh
Mạng là chính, mặt bằng
hình vuông cạnh 600m thành
chung quanh cao 4m dày 1m,
bên ngoài thành có hệ thống
hào, gọi là Kinh Thủy Hồ để
bảo vệ thành, 10 cần đá bắt
qua hào để thông thương,
hơn 100 công trình đẹp với
chức năng khác nhau
Trang trí nội thất phong phú
bằng hình ảnh và thơ văn xen
kẽ nhau theo lối ” nhất thi
nhất họa “. Chạm trỗ tỉ mĩ
công phu tinh tế, cung điện
kiến trúc độc đáo, thần thái
đặc biệt

Hình ảnh bên trong kinh thành Huế

Lăng tẩm Huế
• Thành tựu rực rỡ nhất của kiến trúc cổ Việt Nam
• Hiện nay Huế có 7 khu lăng tẩm, đó là các lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị,
Tự Đức, Dục Đức, Đông Khánh, Khải Định
• Vua là đấng chí tôn được biểu trưng bằng hình ảnh mặt trời cao cả, hình ảnh
mặt trời lặn biểu hiện vua băng hà
• Nguyên tắc phong thủy, quy luật thiên nhiên
• Kiến trúc lăng tẩm nổi bật là kiến trúc cảnh quan, nằm trên đồi cỏ non dưới
rừng thông yên ả, ẩn mình sau những cây đại thọ cành lá sum xuê
• Bố cục mặt bằng khu lăng tẩm nào cũng chia thành 2 phần chính phần lăng và
phần tẩm, lăng chôn thi hài nhà vua, tẩm là nơi xây miếu điện đình... để nhà
vua tiêu khiển
• Tâm linh tâm thức riêng quan niệm chết chưa phải là hết, sự tài tình làm cho
cảnh vật tóc tang trở nên vui trở nên được sống

Lăng Minh Mạng
• Vua Thiệu Trị cho xây dựng, nằm trên núi Cẩm Khê, gần ngã ba Bằng Lãng, nơi hội
lưu của dòng Hữu Trạch và Tả Trạch hợp thành sông Hương, cách cố đô Huế 12 km
• Gồm 40 công trình lớn nhỏ, nằm trên khu đồi núi sông hồ thoáng mát, toàn bộ lăng
giống như cơ thể con người nằm lên 1 ngọn núi cao tứ chi xuôi dưỡi ra phía ngã ba
sông gần đó, lăng có 1 chiều sâu hun hút 700m, vòng La Thành tuy cao nhung không
hạn chế được tầm nhìn từ lăng nhìn ra phía núi non đẹp đẽ bên ngoài, cảnh vật núi
non cây cỏ in bóng xuống đáy hồ Trừng Minh, bên trong la thành các công trình kiến
trúc bố trí đối xứng nhau từng cặp xuyên qua trục chính tâm lăng, sắp xếp chặt chẽ,
bửu thành xây theo hình tròn biểu thị vua là mặt trời, trước lăng mật độ kiến trúc
thoáng, càng vào sâu mật độ càng dày, kiến trúc dọc theo 1 trục, lợi dụng thế để nâng
chiều cao công trình,
• Mặt hồ như một nốt trầm để toàn bộ kiến trúc và thiên nhiên ở đây trở thành một khúc
nhạc phong phú về âm điệu và tiết tấu, các cánh cửa cở các điểm đến khi mở ra cho
ta cảm giác thú vị về các bậc cao thấp của đường thần đạo, do vậy đướng ở các
chiều cao khác nhau ta sẽ có cảm xúc khác nhau, đường bệ uy nghiêm khỏe khoắn
kết hợp với nét quyến rũ của thiên nhiên
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Minh lâu
Minh Lâu - một công trình như đột khởi từ quả đồi có tên là Tam Tài Sơn. Minh Lâu
nghĩa là lầu sáng, nơi nhà vua suy tư vào những đêm hè trăng thanh gió mát, là nơi đi về
của linh hồn tiên đế, là dấu chấm vuông kết thúc một thế giới hữu hạn; là “bộ ngực kiêu
hãnh” của “con người” được ví bởi hình dáng của khu lăng.Minh Lâu là sự thể hiện
cách lý giải về vũ trụ và nhân sinh quan của người xưa. Tòa nhà này hình vuông, hai
tầng, tám mái, là một biểu trưng của triết học phương Đông. Tòa nhà như một dấu chấm
vuông kết thúc những công trình kiến trúc hình vuông bắt đầu từ Đại Hồng môn. Bắt
đầu từ đây những công trình kiến trúc đều có hình tròn mang ý nghĩa viên thành. Người
xưa quan niệm rằng vuông là hữu hạn, tròn là vô biên. Hữu hạn của vuông tượng trưng
cho trái đất. Vô biên của tròn tưọng trưng cho bầu trời.Hai bên Minh Lâu, về phía sau là
hai trụ biểu uy nghi dựng trên Bình Sơn và Thành Sơn mang ý nghĩa nhà vua đã "bình
thành công đức" trước khi về cõi vĩnh hằng.

Điều đặc biệt ở Minh lâu
- Các bậc thềm được giật cấp theo lối tăng tiến
- Hoa sứ được trồng rất nhiều trong lăng để giữ được vẻ đặc trưng của
Huế, cây cối được xếp theo hàng lối trùng trùng lớp lớp
- Kiến trúc lăng vua Minh Mạng được bố cục theo 1 trục dọc, nên mỗi
khi tất cả các cửa ở tất cả các địa điểm trong lăng mở ra, mọi thứ dường
như khiến ta phải đảo mắt lên xuống liên tục, không phải công trình này
che lấp công trình kia mà khi chiều cao của các công trình trong quá trình
xây dựng, người ta đã dựa vào địa hình lên xuống của vùng đồi núi để
theo đó nâng và hạ các công trình theo ý đồ của nhà vua
- Sự tương phản trong kiến trúc cảnh quan về nét dứt khoát trong công
trình đối lập với thiên nhiên mềm mại uyển chuyển
- Điểm nhìn tựa núi song
- Quy luật bố cục trục dọc đăng đối
- Xử lý không gian mặt nước tạo chiều sâu công trình

