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 ‘Lãng Mạn’ có nghĩa tuôn tràn ra như 
sóng. ‘Tuôn tràn’ gì ? Thường chúng ta hiểu là 
để tình cảm, để cái ‘Tôi’ nơi mình tuôn tràn tự 
do, không cản ngăn, không e ngại, không tìm 
cách giới hạn mọi cảm xúc, cảm hứng. Hiểu 
chung chung như thế, có thể chưa hẳn đúng 
với chủ trương của Chủ nghĩa hay Trường phái 
Văn học Lãng mạn (romantisme). Cái ‘Tôi’ 
nơi chủ nghĩa hay trường phái lãng mạn không 
hẳn là ‘cái tôi cá nhân, cái tôi ích kỷ, cái tôi bé 
bỏng’ (le moi individuel, le moi égoiste, le 
petit-moi) mà nên hiểu dấy là ‘cái tôi tha ngã, 
cái tôi hợp ngã, cái ngã-vô-ngã’ (le moi-toi, le 
moi-nous, le moi-non-moi), cái ‘Tôi’ mở phơi, 
giải tỏa, cái ‘Tôi’ hoà đồng với tha nhân, với 
xã hội, với vũ trụ, với ‘đức tin’ vào một ý 
nghĩa cuối cùng của vạn hữu, đặc biệt của cuộc 
sống con người. 
 Cái ‘Tôi’  nơi thơ văn lãng mạn  không là 
‘cái tôi trưởng giả, cái tôi vô sản’ (le moi-
bourgeois, le moi-prolétarien)  khuôn biệt nơi 
một vị thế nào đó mà là một ‘tổng hòa’ của ba 
cái Tôi nơi con người : cái Tôi chủ thể, cái 
Tôi khách thể và cái Tôi thăng hoa’ (le Moi 
sujet, le Moi objet, le Moi transcendantal)  
(1). ‘Lãng mạn’ trên ngữ nghĩa là ‘tuôn trào 
ra như sóng’. ‘Tuôn trào’ nơi đây, người viết 
hiểu, là bộc lộ, mở phơi, san sẻ, gởi trao, 
trang trải’, tìm về thông giao, kết hợp, hòa 
đồng. Và vì ‘bộc lộ, mở phơi, san sẻ khi 
không được đón nhận, thông cảm, thông giao 
nên càng lãng mạn càng dễ rơi vào cô đơn ; 
để rồi giải tỏa, vượt thoát  cô đơn bằng ngôn 
ngữ, hành động bung phá, nổi loạn hoặc gập 
mình đau thương, hay liều lĩnh dấn thân vào 

hiểm họa, dìm mình vào tận cùng của đau 
thương, dằn vật hoặc phiêu lưu, phóng dật, 
thờ ơ, lãnh đạm với sự đời’ (2)  Vì ‘Sống là 
sống với, sống giữa, sống cùng’ với thiên 
nhiên, vạn vật, với xã hội, với thời đại -
‘Không ai trong chúng ta có diễm phúc sống 
cuộc sống chỉ riêng của mình’ (aucun de 
nous n’a l’honneur d’avoir une vie  qui soit à 
lui – Victor Hugo)-  nên ‘lãng mạn’ là một 
tính chất bản nhiên của ‘hữu thể người’. 
Victor Hugo, trong Lời Tựa tập thơ ‘Voix 
intérieures‘ đã viết : « ..có một lúc nào đó 
trong cuộc sống, chân trời rộng mở không 
ngừng, một người cảm thấy quá bé bỏng để 
tiếp tục lên lời nhân danh riêng mình. Lúc 
bấy giờ, nó tạo ra thi sĩ, triết gia hay tư 
tưởng gia, một khuôn diện mới trong đó nó 
hiện thân và hóa thân. Cũng lại là con người 
nhưng không còn là cái tôi » (3). Người lãng 
mạn luôn bức rức, băn khoăn, buồn đau, rẫy 
rụa trước cuộc sống, trước cảnh đời, trước 
những lố lăng, nhầy nhụa, trái ngang của thời 
đại nên luôn mơ về một ‘thực tại’ nào khác, 
một ‘thực tại’ ‘chân cứng đá mềm, trời êm bể 
lặng mới yên tấm lòng’. Jouffroy cho rằng 
‘Tâm lý học là khoa học về cái Tôi’ (science 
du Moi), đã viết : ‘’Con người là gì nếu 
không là cái mà mỗi người gọi là Tôi’’ (4). 
Nỗi ‘Buồn đau thế kỷ’ (le Mal du siècle)  hay 
đúng hơn ‘niềm đau thế sự’, ‘nỗi buồn hiện 
hữu’ trong cái ‘đế quốc của người ta’ 
(l’empire de l’On)  - cái đế quốc của uy 
quyền, bạo lực, của chiếm hữu giành giật hơn 
thua, hận thù, man trá, giả hình, lừa bịp, tỵ 
hiềm, đố kỵ, đọa dày, bóc lột, trấn áp lẫn 
nhau- đã khiến nhà thơ, nhà văn lãng mạn 
chìm đắm trong trạng thái tâm hồn luôn luôn 
khắc khoải một ‘đổi mới’ nào đó để nhìn ra 
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cái ‘đinh mệnh vô hạn’ của con người trong 
vận hành lịch sử nhân sinh. ‘’Trong đáy thẳm 
con người, có cái gì hơn con người’’ (5). Nhà 
thơ, nhà văn lãng mạn là kẻ ‘đơn diễn’ (soliste)  
chủ quan, cô đơn, hiu quạnh, luôn gởi gắm 
lòng mình đến tha nhân, đến vũ trụ những tình 
tự xuất thần, nhập hóa, hướng đến, một lý 
tưởng thánh thiện, thiêng liêng. ‘’Bên trong 
những giới hạn của cái Tôi, người lãng mạn 
không nản lòng siêu việt mọi giới hạn’’. Cái 
Tôi nơi họ là cái Tôi tìm về hài hòa, về nhất 
thống, về kết hợp mọi dạng tồn sinh (vạn hữu, 
con người), kết hợp người chết và người sống, 
hiện tại và quá khứ, ký ức và tưởng tượng, nỗi 
đau riêng và nỗi đau chung của kiếp người. 
 Cái cảm thức tham dự vào vận hành của 
lịch sử chung của chủng loại và vũ trụ khiến 
nhà văn, nhà thơ lãng mạn gánh chịu mọi 
‘khổ nạn’ của cuộc đời chung với mọi kẻ 
nhưng đồng thời hướng về một ‘vương quốc 
của hồn người’ (royaume de l’âme - Từ ‘tâm 
hồn’ hay ‘hồn’ luôn được dùng trong thơ văn 
lãng mạn). « Luôn quay về Cội nguồn, luôn 
hướng về chân trời viễn mộng, người lãng 
mạn không bao giờ tách biệt tương đối với 
tuyệt đối, cái quán sở và cái cộng đồng » (6), 
có nghĩa luôn luôn kết hợp hữu hạn và vô 
hạn, cái riêng và cái chung, cái cá biệt và cái 
tổng thể, cái cá nhân và cái chủng loại. « Bỡi 
vì, với chủ nghĩa lãng mạn, cuộc sống hữu 
cơ, dân tộc, quốc gia, xã hội, ‘vũ trụ vật chất’ 
không phải thuộc về phạm trù vật thể mà 
thuộc phạm trù ‘chủ thể’, nhìn nhận một luân 
lưu phổ biến của sinh lực và của thần 
tính »(7). Do đó, theo người viết, vừa có tính 
cách thực tiễn vừa có tínhh cách siêu hình ; 
nó đi tìm cái ‘Ðẹp’ của cuộc sống bằng cách 
phối kết cái ‘Mỹ’ với cái ‘Chân’ để dẫn về 
cái ‘Thiện’ qua thi văn, nghệ thuật. Thi văn 
lãng mạn chống lại thứ Lý trí cứng ngắt, 
chống lại những Ý thức hệ độc đoán, một 
chiều, chống lại bạo quyền, bạo lực, chống lại 
những trói buộc ngăn cản sự phát triển phẩm 
cách con người. Thi văn lãng mạn ca tụng 
Cách Mạng, Tự do, Dân chủ, Tình người, tố 
cáo những thói thời thượng, trưởng giả, 

những nhân danh ‘tín điều’ tôn giáo, đạo đức, 
chính trị ngăn chặn mọi tự do của con người. 
Cái ‘Tôi’ của họ là ở đấy, cái ‘tuôn tràn’ của 
họ là ở đấy. Vì thề, những nhà văn, nhà thơ 
nào chỉ thiết tha phô bày cái ‘Tôi’ chủ quan, bé 
bỏng của riêng mình, dù hay đến mấy, mà 
không hòa đồng vào ‘Ðại ngã’ thì không là nhà 
văn, nhà thơ lãng mạn đúng nghĩa, theo người 
viết nghĩ. 
 
Xin trình bày một cách ‘giáo khoa’ hơn về 
trường phái nầytheo lịch sử Văn học Pháp. 
 Chủ nghĩa Lãng mạn là trào lưu văn học 
xuất hiện ở Âu Châu vào cuối thế kỷ XVIII, 
trước tiên ở Ðức, Anh và Ý, biểu hiện nơi yêu 
cầu đòi hỏi tự do cho Nghệ thuật cùng sự nẩy 
sinh một ‘cảm tính mới’ (sesibilité nouvelle) 
nơi các nhà nghệ sĩ. Ở Pháp có chậm ơn vì 
chủ nghĩa ‘Cổ Ðiển’ (classicisme) còn đang 
sung sức ngự trị. Tính từ ‘lãng mạn’ 
(romantique) , vào cuối thế kỷ XVII đồng 
nghĩa với ‘mơ mộng viễn vông’ (romanesque 
để nói  về một phụ nữ quá nhiều tình cảm 
chẳng hạn). Vào thế kỷ XVIII, do từ 
‘romantic’ tiếng Anh, có nghĩa xinh đẹp, gợi 
cảm’(pittoresque) . Từ 1810, Bà Stael, trong 
tác phẩm ‘Nói về nước Ðức’   (De 
l’Allemagne), do từ ‘romantisch’ tiếng Ðức, 
đã dùng từ ‘romantique’ trong tiếng Pháp. 
Tuy nhiên khuynh hướng lãng mạn đã có 
trước đấy với J.J.Rousseau, Bernardin de St 
Pierre, rồi bà Stael, Chateubriand, Benjamin 
Constant,…Chủ nghĩa Lãng mạn tại Pháp 
thực sự khởi từ 1820 với Lamartine, Victor 
Hugo, Alkfred de Vigny, Mérimée, Balzac 
(người sáng lập chủ nghĩa Hiện thực dù rất 
ảnh hưởng Lãng mạn), Stendhal, Sainte 
Beuve,  Michelet, Alexandre Dumas, 
Théophile Gautier, Alfred de Musset, 
Georges Sand, Gérard de Nerval (dù sau nầy 
phần nào thuộc trường phái Tượng trưng) 
,…Về sau,  từ 1843, trường phái lãng mạn 
không còn là trường phái nữa do các trường 
phái mới ra đời như Siêu Thực, Tượng 
Trưng, rồi những dòng Văn học, Nghệ thuật 
được gọi là Hiện Ðại, Hậu Hiện Ðại (thế kỷ 
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XX), tuy nhiên, ảnh hưởng và khuynh hướng 
lãng mạn  vẫn còn tồn tại dây dưa (8). 
 
Những đặc điểm của Trường phái Lãng Mạn: 
 
I) Chối bỏ chủ trương Duy lý và Chủ nghĩa 
Cổ Ðiển (le Classicisme) :  
 Chống chủ trương tư duy chủ quan, khép 
kín trong những khuôn mẫu nhất định, chú 
trọng cái ‘tổng quan, toàn thể’ mà bỏ qua cái 
‘riêng tư, cá biệt’. Nếu « trường  phái cổ điển 
đưa đến tính cách ‘trừu tượng hóa’ và ‘nhất 
luật hóa’ thì chủ nghĩa Lãng mạn phản ứng  
lại bằng nêu bật ‘tính cách đa tạp, cụ thể và 
cá biệt’ của mọi sự, mọi vật » … »Nhà văn 
lãng mạn, như lời Davis Sauvageot, đã đi từ 
cái tổng quát rơi vào cái ri6ng biệt, cái cụ 
thể, cái riêng tư » (9).  
 
2) ‘Cái Tôi’ hay một ‘Cảm Tính mới’ trong 
Văn học Nghệ thuật : 
 ‘Cái Tôi’ như đã nói ở trên, nơi trường 
^^hái Lãng mạn chính là cái ‘Tự ngã tính’ 
(égotisme, xin đừng hiểu là tự tôn, tự cao, tự 
đại) tức cái ‘Tôi Chủ thể’ (le Moi sujet) nơi 
con người. Nếu trường phái Cổ Ðiển thiên về 
Lý trí, coi nhẹ cái ‘cụ thể và cá biệt’ thì 
trường phái lãng mạn lại đề cao cái ‘Tôi’, 
luôn đặt cái ‘Tôi’ đối diện với thế giới, với xã 
hội, với cuộc đời để luôn ray rứt, bất an về 
thân phận con người trong dòng lịch sử sinh 
hóa của nhân sinh. Họ ‘ném’ cái ‘Tôi’ của 
mình vào cái thế giới đa đoan, quay cuồng, 
nhiễu loạn, sống với nó, với tất cả đam mê, 
cuồng nhiệt để từ nó hướng đến một thứ gì 
cao xa, diệu vợi, nâng con người và cuộc 
sống lên cao. Nghệ thuật bắt nguồn từ đó. 
‘’Nghệ thuật là cơ phận và trí tuệ của đời 
sống’’ (10). Con người phải sống toàn bộ 
mình trong cái toàn bộ của thế giới. Cảm tính 
và lý tính tức tình cảm và lý trí không là 
những lý luận biện bác chủ quan, võ đoán mà 
là một thứ ‘lý trí được ca hát’ và ‘’thi ca sẽ là 
lý trí được ca hát’’ (11). Cái ‘Tôi’ nơi người 
nghệ sĩ lãng mạn là nguồn suối của thi ca, 

nghệ thuật, cái ‘Tôi’ trao gởi, gọi mời dẫn về 
một đồng hành, hảo hợp. 
 
3) Năng khiếu linh thị (don visionnaire) .  
          Từ cái ‘Tôi’, từ sống thực với cái ‘thân 
phận làm người’ trong cái ‘đế quốc của người 
ta’ (l’empire de l’On) , trường phái lãng mạn, 
qua thi ca, hướng về một chân lý nào đích 
thực của cuộc sống, một ý nghĩa đúng đắn, 
cao xa, cuối cùng (sens dernier) của kiếp 
người. Do đó, luôn hướng về Thượng Ðế, 
không phải một Thượng Ðế xưa cũ mà là một 
‘Thượng Ðế mới’ trong lòng vị Thượng Ðế 
lâu nay (12). Nổi bật nhất là Victor Hugo, 
trong ‘Lời Tựa’ tập ‘Les Voix intérieures’  đã 
so sánh ‘thi sĩ với Thượng Ðế’, một Thượng 
Ðế phần nào được ‘trần tục hóa’, sống cùng 
con người, cùng cảnh thế, cùng gánh chịu hết 
mọi trầm luân, oan khổ của nhân gian : « Thi 
ca giống như Thượng Ðế : duy nhất và vô 
tận. Nếu con người có tiếng lời của nó, nếu 
thiên nhiên cũng có tiếng lời, mọi hiện tượng 
cũng thế. Tác giả luôn nghĩ rằng sứ mạng 
của nhà thơ là đúc kết trong một nhóm thi 
khúc cả ba tiếng lời đó vốn cùng là ba lời 
dạy, vì tiếng lời thứ nhất ngõ thẳng với con 
tim, tiếng lời thứ hai với tâm hồn và cái thứ 
ba với trí tuệ » (13) : 
-Trong ngày tháng vô luân, nghịch bướng 
Thi nhân sửa soạn những ngày đẹp sáng 
Gã là ngườ sống trong hoang tưởng 
Chân nơi đây, cặp mắt ở nơi kia 
Như những tiên tri trong mọi thời linh đoán. 
(Le poète en des jours impies 
Vient préparer des jours meilleurs 
Il est l’homme des utopies  
Les pieds ici, les yeux ailleurs 
En tout temps, pareil aux prophètes) 
Victor Hugo (Fonction du poète, 1840) 
 Và Lamartine : « Ðịa hạt của thi ca 
không giới hạn. Dưới cái thế giới hiện thực, 
có một thế giới lý tưởng vô cùng rạng rỡ nơi 
cặp mắt những ai nhiều trầm tưởng sâu xa 
quen thấy mọi sự vật có những gì hơn là sự 
vật » (14).  
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 Trong khuynh hướng đó, văn thơ lãng 
mạn kết hợp cùng lúc ‘Thi nhân và Tiên tri’ 
(poète-prophète) trong một thứ đức tin vô hạn 
vào tương lai, xem như cơ sở giải quyết mọi 
vấn đề đương tại. Họ không thành công cũng 
như trường phái Siêu Thực không thành công 
trong một ‘Cách mạng Siêu thực đổi đời’ 
(révolution surréaliste) . Cũng như Tôn giáo, 
Triết học, Chính trị, Kinh tế, cả Khoa học kỹ 
thuật không hay chưa thể thành công. Vì sao ? 
Vì rằng cuộc tiến hóa của nhân sinh và vạn 
hữu phải trải qua nhiều giai kỳ hay kỷ nguyên ; 
mỗi giai kỳ thêm nhiều tiến bộ cùng nhiều đổ 
vỡ mới mới có thể dẫn về cái Chung Cục, cái 
Ý nghĩa cuối cùng mà Thi ca, Nghệ thuật 
mong muốn. Nhưng cái hướng vọng đó là một 
tính chất bản nhiên, một khuynh hướng muôn 
đời của con người dù thuộc lãnh vực nào. 
 
4) Yêu chuộng Thiên nhiên, Xã hội, Cách 
Mạng, Tự do, Chân lý : 
 Do sống với cái ‘Tôi’ hòa đồng với tát 
cả, do cảm thức linh thị hướng đến cái ‘ý 
nghĩa cuối cùng’ của mọi sự mọi vật, trường 
phái lãng mạn đưa cái ‘Tôi’ của mình hòa 
nhập vào mọi trạng thái của Thiên nhiên, xã 
hội, đòi hỏi ‘Tự do cho Nghệ thuật’ (la liberté 
en art) , chủ trương hòa hợp Nghệ thuật với 
Ðời sống (concilier l’art et la vie). Thiên 
nhiên được mô tả qua thơ văn lãng mạn vô 
cùng quyến rủ dù là thiên nhiên sáng tươi hay 
buồn thảm. Nhà văn, nhà thơ lãng mạn luôn 
hướng đến một ‘hòa điệu’ (harmonie) giữa 
cảnh thanh bình của thiên nhiên với sự êm ả 
bên trong tâm hồn (người buồn cảnh có vui 
đâu bao giờ - Nguyễn Du).. Họ tìm nơi thiên 
nhiên chất liệu cho sáng tác và đem cái ‘Tôi’ 
của mình phổ vào cho Thiên nhiên để cả hai 
được sống trong một tương thuận tròn dầy. 
Hiện thực xã hội cũng là ‘lương thực’ cho họ. 
Bà Stael đã nói : ‘’Văn chương phải là phát 
biểu của xã hội’’ (la littérature doit être 
l’expression de la société). Thi nhân không thể 
tách rời thiên nhiên vì thiên nhiên tiềm tàng 
mang chở những gì cụ thể, vĩ đại ; thi nhân 
không thể ‘ly dị’ với xã hội vì hiện thực xã hội 

là nguồn cảm hứng khơi dậy cái ‘Tôi’ mạnh mẽ 
trong đau thương hay trong hoan lạc. Do dó, 
thơ văn lãng mạn chú trọng tìm đề tài và chất 
liệu ngay nơi truyền thống văn hóa của dân tộc, 
quốc gia, xứ sở mình. Ðấy là một trong những 
nguyên nhân khiến Trường phái Lãng mạn 
chống lại khuynh hướng Trường phái Cổ Ðiển 
mà cuộc tranh chấp giữa ‘Cũ - Mới’ (bataille 
des Anciens et Modernes) từ sau vụ trình diễn 
vở kịch Hernani của Victor Hugo đã đem lại 
thắng lợi cho trường phái lãng mạn tuy rằng các 
nhà thơ văn lãng mạn vẫn công nhận những 
gương nổi bật như Racine, Corneille, Voltaire, 
La Fontaine, Molière,… của Thế kỷ Ánh sáng 
(siècle des lumières) tức Thế kỷ XVII ở Pháp. 
Guttinguer đã bảo : ‘’Lãng mạn là ca ngợi xứ 
sở mình, những tình cảm, những phong tục và 
vị Thượng Ðế quê hương mình’’ (15). Do cái 
‘năng khiếu linh thị’, do sự gắn chặt cái ‘Tôi’ 
của mình với cuộc sống, cuộc đời, các nhà thơ 
văn lãng mạn thiết tha với ‘đổi mới’, với ‘tiến 
bộ’ của xã hội, từ đó, họ ca tụng Cách mạng, 
kêu gào Tự do không cho riêng Nghệ thuật mà 
cho con người, cho xã hội nhân loại. Họ đem 
cái ‘Ðẹp’ của văn chương, nghệ thuật phụng sự 
chân lý vì ‘’chân lý, theo họ, là cái gì ‘cũng là’ 
và ‘đồng thời là’ thi ca và thẫm mỹ’’ (16). 
 
5) Kết hợp mọi thể loại :  
 Văn chương lãng mạn không phân biệt 
mức độ ‘thấp, cao, trung bình’ trong mọi thể 
loại như Trường phái Cổ điển. Họ vượt qua 
mọi qui tắc, trộn lộn cả ngôn ngữ thanh cao, 
trang nhã với ngôn ngữ giản dị, bình dân của 
đại chúng, không loại trừ thổ ngữ, thổ âm, 
tiếng địa phương từng vùng. ; tìm đến văn 
chương dân gian, tìm cảm hứng nơi những 
‘tục dao khúc’ (ballades) ; về thơ, họ không 
quá câu nệ về vần điệu, không mấy chú trọng 
vào tính cách cân đối của thể thơ ’12 tiếng’ 
(alexandrins) thông dụng từ thế kỷ XVI., 
không ngại ngùng trong việc ‘ngắt câu, bắc 
cầu, phá thể’ và cũng từ trường phái lãng mạn 
mà xuất hiện Thơ tự do, thơ văn xuôi. Về 
kịch nghệ, họ hủy bỏ ‘qui tắc tam nhất’ 
(règle des trois unités) của phái Cổ Ðiển, 
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không phân chia hài kịch với bi kịch, chủ 
trương ‘cả hai là một, đối tượng của của nó 
là chân lý’ (le théâtre est un, son objet est la 
vérité) , ‘một thứ kịch nghệ bi thảm, trữ tình, 
hùng tráng, luân lý, lịch sử với tất cả phương 
cách của thi ca’ (17) Tiểu thuyết lãng mạn 
khai thác  tất cả mọi khía cạnh đối kháng, 
mâu thuẫn, mọi vẻ tốt xấu, mọi ẩn ức, mọi 
tính cách đa tạp của sự vật, của đời sống, khai 
thác mọi nguồn thi hứng, cảm xúc của dân 
tộc, của đại chúng nên không chỉ hiện thực, 
trữ tình mà còn tính cách lịch sử, luân lý.  
 Tóm lại, chủ trương của Trường phái 
Lãng mạn là thể hiện hòa điệu giữa mọi khác 
biệt, đối kháng : cái đẹp, cái xấu, tiếng cười 
và giọt lệ, cái riêng và cái chung, cái thanh 
cao và cái tục lụy, cái tráng lệ và cái thô sơ, 
nõi dam mê cuồng nhiệt cùng những mộng 
ước bình thường,… ; tất cả nhằm làm sáng 
hiện cái Ðẹp qua thi ca để từ cái Mỹ dẫn về 
cái Chân, cái Thiện. Nghệ thuật, theo trường 
phái nầy được giao phó một nhiệm vụ lớn 
lao, cao cả : « Nó là ‘thuật sĩ’ hướng dẫn 
quần chúng đến tiến bộ » (18).   
 Qua những dòng trên, ta thấy chủ trương 
của Chủ nghĩa hay Trường phái Lãng Mạn 
quả vô cùng cao đẹp. Nhưng ‘Bài ra thế ấy 
vịnh vào thế kia’ (Nguyễn Du), cuộc đời hầu 
như không thuận thảo đồng hành với ý muốn, 
mộng ước của con người. Ðã nhiều ‘đánh giá’ 
vềThi ca, văn nghệ lãng mạn : chủ quan, cá 
nhân, thiên về cảm tính, ướt át, ủy mị, yếu 
đuối, bạc nhược, ru ngủ, làm cạn tắt ý chí, 
nghị lực con người, và từ ‘lãng mạn’ được 
hiểu là ‘phóng túng, trác táng’, thiên về dục 
tính, dục tình,… 

                          Nguyễn Thùy    (Paris) 
Chú thích : 
1) Xem ‘Hành trình vào Nhất Thể’ của NT và Trần 
Minh Xuân, nxb Mékong Tỵ nạn, CA, 2003 
Z) Xem ‘Ðoạn Trường Tân Thanh : Tiếng 
Vui trong Lời Buồn’ của NT và TMX, nxb 
Mékong Tỵ Nạn, San Jposé , CA 1993 
3) ‘Il vient une certaine heure de la vie, où 
l’horizon s’agrandissant sans cesse, un 
homme se sent trop petit pour continuer de 

parler en son nom. Il crée alors poète, 
philosophe ou penseur, une figure dans 
laquelle il se personnifie et s’incarne. C’est 
encore l’homme, mais ce n’est plus le moi’ – 
V. Hugo, trích dẫn bỡi Léon Paul Lafargue 
trong ‘Lời Tựa’ thi tập Contemplations, nrf, 
Gall/Poèmes, Paris 2002. 
4) ‘Qu’est-ce que l’homme sinon ce que chacun 
appelle ‘Moi’ – Dict. encyclopédique de la 
Littérature Francaise – édt. Robert Laffont, 
Paris 1997, trang 917. 
5) ‘.Au fond de l’homme, il y a plus que 
l’homme’- Dict. ency. De la Litt. Francaise, 
đd trên, trang 917. 
6) ‘..également tourné vers lle début et 
l’horizon, le romantisme ne sépare jamais 
l’absolu du relatif, le local de l’universel’ – 
Dict. ency., đã dẫn trên, trang 917. 
7) ‘Parce que, pour lui, la vie organique, le 
peuple, la nation, la société, la nature 
‘matérielle’ ne sont pas de l’ordre de l’objet, 
mais du sujet, qu’il admet une circulation 
universelle de la vitalité et de la spiritualité’ – 
Dict ency., đã dẫn, trang 917 
8) Xem Dict. de Critique Littéraire của Joelle 
Gardes-Tamine & Marie-Claude Hubert, édt. 
Armand Colin, Paris 2002, tranng 187, 189 
9) ‘Les simplifications classiques ont conduit 
à l’abstraction, à l’uniformité. Le romantisme 
réagit par la diversité, l’expression du concret 
et de l’individuel’ – Histoire de la Poésie 
francaise của Robert Sabatier, édt A. Colin, 
Paris 1997, trang 60 
10) ‘L’art est l’organe et l’intelligence de la 
vie’ – Dict. ency., đã dẫn, trang 917 
11) ‘La poésie sera, dit Lamartine, ‘la raison 
chantée’ – Dict. ency. Litt., dã dẫn, trang 917 
12) ‘Un Dieu nouveau au sein du Dieu 
antique’ – Introduction à la Poésie moderne 
et contenporaine của Daniel Leuwers, Dunod, 
Paris 1998, trang 37 
13) ‘La poésie est comme Dieu, une et 
inépuisable. Si l’homme a sa voix, si la nature 
a la sienne, les événements ont aussi la leur. 
L’auteur a toujours pensé que la mission du 
poète était de fondre dans un même groupe de 
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15) ‘Être romantique, c’est chanter son pays, 
ses affections, ses meurs et son Dieu’ – His. 
De la poésis frs, đd trên, trang 60 

chants cette triple parole qui renferme un 
triple renseignement, car la première s’adrêse 
plus particulièrement au cœur, la seconde à 
l’âme, la troisième à l’esprit’ – V. Hugo – 
Introduction à la Poésis, đã dẫn nơi chú thích 
12, trang 35 

16) ‘Le romantisme considère comme vérité 
ce qui est aussi et en même temps poésie et 
beauté’ – Dict. ency. Litt., đd , trang 917 
17) ‘Le nouveau théâtre, dramatique, lyrique, 
épique, moral, historique, utilise toutes les 
ressources de la poésie, il sera un théâtre 
complet – Hixt. Litt. Frs., trang 65 

14) ‘Le domaine de la poèsie est illimitée. 
Sous le monde réel, il existe un monde idéal 
qui se montre resplendissant à l’œil de ce que 
les méditations graves ont accoutumé à voir 
les choses plus que les choses – Lamartine – 
Intro à la poésis, đd trên, trang 34 

18) ‘Il est le mage qui guide le peuple vers le 
orogrès’ – Dict. Critique Litt., , đd, trang 188 

  

   
NOSTALGIC AUTUMN THU NHỚ 

  
Ðôi ta dù xa cách, Although we are away from each other, 

Hương xưa vẫn mặn nồng. You, the scent of the past, I still adore. 
Từng giây em mòn mỏi, I have been pining, every minute awaiting 
Anh về thỏa nhớ mong. Your return to satisfy my longing for. 

  
Em chờ trong nắng ấm, I have hung around in the warm sun: 
Hồn ta quyện gió mây. Our souls with the wind and clouds blend 
Nhẹ bay khung trời cũ, Hovering under the familiar heavens 
Nơi ta tràn ngất ngây. Where our delight used to extend. 

  
Chiều rơi, đôi tình nhân, When came the evening, the two lovers 
Bên nhau khẽ thì thầm. Whispered each in the other’s ear 

Góc hồ thu lặng lẽ, In a quiet corner of the autumn lake 
Ước hẹn tình trăm năm. Vowing lifelong love in it to persevere. 

  
Anh muôn trùng thiên lý, Now that you are very far away 
Còn ướp cánh hoa xưa. I still preserve the old petal, the feel 
Loài hoa hương dị thảo, Of the rare fragrant flowers half-opened 

Nở hé ven rừng thơ. On the forest fringe full of appeal 
Giữa mùa Thu trăng lạnh, In the cold poetic moonlit mid-autumn... 
Nhung nhớ nói sao vừa.  Such nostalgia, how to sufficiently reveal! 

 Translation by 

CHÚC ANH THANH-THANH 
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HAØ NOÄI BUOÅI ÑAÀU THÔØI PHAÙP THUOÄC 
Myõ Phöôùc Nguyeãn Thanh 

 
(Tiếp theo) 

 
 KHU PHÍA ĐÔNG HỒ GƯƠM 
 Hồ Gươm nằm trong khu vực chuyển tiếp 
giữa Phố Hàng Khảm và khu phố phường. 
Khoảng 1880, nếu ai muốn đến bờ hồ, phải 
len lỏi trong những ngõ hẹp quanh co, những 
xóm nghèo chen chúc giữa chốn bùn lầy nước 
đọng. Từ năm 1884 Pháp đã có dự định lập 
một đường dạo chơi quanh hồ, nhưng đến 
tháng tư 1885 mới bắt đầu thực hiện việc đào 
đắp đường sá, giải tỏa các đền chùa, trưng 
dụng nhà đất của dân cư sống nơi đó.  
 Phần phía Đông, từ bờ đê đến Sông Hồng 
là vùng đất thấp, mỗi năm nước ngập suốt 
mấy tháng. Người ta lấp dần những ao, vũng, 
ruộng lúa nằm rải rác từ Phố Lò Sũ đến Phố 
Tràng Tiền. Nơi nào vừa đắp cạn, cao ráo thì 
nhà kiểu Âu mọc lên, chỉ vài năm sau biến 
thành khu phố mới khang trang, giữa môi 
trường trong lành của khí hậu ven sông. 
 Bốn công thự đầu tiên ra đời vào năm 
1887: Tòa Đốc lý, Sở Kho bạc, Nhà Bưu 
điện, Tòa Thống sứ. Thoạt tiên người ta định 
xây các tòa nhà một tầng trên nền cao hai mét 
rưỡi. Sau đổi lại, nhà gồm hai tầng, trang bị 
mái hiên, lò sưởi, cửa kính...  Cả bốn tòa nhà 
này đều xây theo họa đồ của Auguste-Henri 
Vildieu, người sau này phụ trách Sở Xây 
dựng Dân sự từ 1894 đến 1907 (Ông còn thiết 
kế các công trình khác như Trại Hiến binh, 
Sở Công chính, Tòa án, Phủ Toàn quyền, Nhà 
tù Hỏa Lò). Sang năm sau (1888) khoảng đất 
lầy lội giữa các công thự ấy được sửa sang để 
lập Vườn hoa Paul Bert. 
 

  
Trên Phố Balny (Trần Nguyên Hãn), Nhà 
buôn Lachal do ông Schiess thành lập tại Hải 
Phòng năm 1892 và tại Hà Nội năm 1896, 
bán đủ loại hàng hóa, từ khung sắt, tấm tôn 
dùng trong xây dựng đến thực phẩm, vải vóc, 
chăn mền, đồ gia dụng, nước hoa, rượu 
champagne, rượu vang…  
 

 
Phủ Toàn Quyền. 

  
Đi dọc Phố Francis Garnier (Đinh Tiên 
Hoàng) chúng ta còn thấy:  
 - Nhà máy điện xây năm 1894, bắt đầu 
hoạt động vào tháng 2 năm 1896, cung cấp 
điện một chiều, có điện áp là 120 volt.  
 - Thư viện Bình dân của Hội Tam Điểm, 
gần cổng vào Đền Ngọc Sơn, cùng với Café 
de Paris là những tòa nhà ven hồ về sau đều 
bị phá dỡ nhường chỗ cho công viên.  
 - Rạp chiếu phim Pathé, ở góc đường bên 
cạnh Đền Bà Kiệu.  
 - Hội Âm nhạc (dành cho người Pháp), do 
Bác sĩ Paul Gouzien thành lập ngày 01-04-
1889. Trước kia trụ sở cũ đặt tại Trường Thi, 
trong Tòa nhà Đấu xảo 1887. Được hội viên 
hưởng ứng nồng nhiệt, hội ngày càng phát 
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triển, đòi hỏi một trụ sở khác thích hợp hơn. 
Năm 1894, ban quản trị quyết định cho xây 
dựng tòa nhà mới bên Hồ Hoàn Kiếm. Đến 
1895 việc xây dựng hoàn tất. Đa số hội viên là 
phụ nữ, các nhà buôn, nhà công nghiệp, công 
chức... Về mùa đông các sinh hoạt văn hóa tổ 
chức thường xuyên vì lúc trời lạnh người Pháp 
thích dự dạ hội hơn đi dạo ngắm cảnh. Chương 
trình thay đổi đều đặn cho thêm phong phú: hòa 
nhạc, khiêu vũ, diễn kịch, hội thảo, ảo thuật… 
Các hội viên còn có phòng giải lao, họp bạn, 
chơi bài, đánh cờ… 
 Trên Phố Henri Rivière (Ngô Quyền), đối 
diện Dinh Thống sứ là Khách sạn Métropole 
sang trọng, chứa 80 phòng, bên trong có cả 
rạp chiếu phim. Quán Grand Café của khách 
sạn nhìn ra Vườn hoa Con Cóc. Giữa vườn 
này có đài phun nước, xây năm 1901, gồm 
một bể tròn, có bốn con cóc phun vòi nước 
vào trụ vuông đứng ở trung tâm. Đây là một 
kiến trúc kết hợp Âu-Á vì chúng ta thấy bên 
cạnh hình tượng rồng phương Đông là những 
cột đền Hi Lạp. Cạnh vườn hoa này, trên 
quảng trường chia đi nhiều ngã, hai địa chỉ 
đáng chú ý là Ngân hàng Đông Dương và 
Câu lạc bộ Liên Hiệp của các thương gia 
Pháp. Ngược theo Phố Amiral Courbet (Lý 
Thái Tổ) về phía Nhà hát Lớn, phía bên trái 
chúng ta gặp Nhà thờ Tin Lành.  
 Gần bờ sông hơn, Phố Hàng Vôi nối dài 
Hàng Tre đến khu nhượng địa cũ. Đầu phố 
giáp Lò Sũ là Trường Công chính lập năm 
1902. Bên cạnh là nhà máy nước đá của anh 
em Larue, hoạt động từ những năm 1890, sau 
dời đi vài trăm mét về phía Nam trên cùng 
phố. Đoạn cuối Hàng Vôi sau này mang tên 
Tông Đản là khu vực của Sở Thuế quan (Nhà 
đoan), nhưng trước đó, khoảng 1885, có cả 
trại lính Hải quân Pháp. 
 
 KHU PHÍA TÂY HỒ GƯƠM 
 Khoảng 1900, trong khi bên phía Đông 

của Hồ Gươm các phố đã vạch xong, nhà cửa 
đã khang trang thì bên phía Tây, phân nữa đất 
đai còn bỏ hoang. Phía sau Nhà thờ Lớn và 
dọc theo Phố Tràng Thi đến Cửa Nam, còn 
nhiều ao nước to. Khi Phố Richaud (Quán Sứ) 
được phóng nối dài với Hàng Da, đi xuyên qua 
khu vực này thì các hồ ao biến mất dần, dân cư 
đông hẳn lên, thêm nhiều phố và ngõ: Phố 
Julien Blanc (Phủ Doãn), Ngõ Hội Vũ…   
 Nói chung, khu gần bờ hồ phát triển sớm 
hơn vì Pháp cần nơi tạo dựng các công thự, như 
dọc Phố Beauchamps (Lê Thái Tổ) và Jules 
Ferry (Hàng Trống), chúng ta thấy: Sở Trước 
bạ, Ngân hàng Đông Dương đầu tiên, Dinh Phó 
Toàn quyền, Sở Tài chính, Tòa Công sứ, Phòng 
bán đấu giá, Bót Cảnh sát... 
 

 
   Nhà Thờ Lớn 

  
 Hội Truyền giáo được hưởng một khu đất 
rộng xung quanh Nhà thờ Lớn, trên đó có Tòa 
Giám mục, Đại chủng viện, trường học... Việc 
xây dựng Nhà thờ Lớn trải qua nhiều 
giai đoạn thăng trầm: Cuối năm 1872, theo 
yêu cầu của nhà cầm quyền Việt Nam, Giám 
mục Puginier từ Kẻ Sở đến Hà Nội giúp giải 
quyết vụ vi phạm lãnh thổ và kinh doanh trái 
phép của Jean Dupuis. Sau khi F. Garnier 
đánh chiếm Hà Nội (1873), một số gia đình 
Công giáo đến lánh nạn xung quanh ngôi nhà 
thờ bằng gỗ, xây theo kiến trúc truyền thống 
Việt Nam, trong khu vực gần Chùa Báo 
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Thiên. Giám mục Puginier cư trú trong ngôi 
nhà tranh bên cạnh nhà thờ gỗ ấy. Khoảng 
1876, Linh mục Landais cho xây ngôi nhà 
gạch đầu tiên của Hội Truyền giáo, được xem 
là một trong những kiến trúc phương Tây xưa 
nhất Hà Nội. (Giám mục Puginier mất trong 
ngôi nhà này ngày 25-04-1892).  
  Năm 1883, lúc Hà Nội thất thủ lần thứ 
hai, số giáo dân tăng lên, họp thành xóm đạo 
sau những lũy tre, trong khu vực đối diện 
Trường Thi. Vào giai đoạn này quân Cờ Đen 
vào tới Hà Nội, giáo dân kháng cự được 
những đợt tấn công, nhưng ngôi nhà thờ gỗ 
không tránh khỏi bị thiêu hủy vào đêm 15-05-
1883. Sau cái chết của H. Rivière, khí thế của 
quân Cờ Đen rất mạnh, họ tiến thoái ngang 
dọc trong Hà Nội, khu vực xứ đạo có nguy cơ 
bị đánh phá. Giám mục cùng các giáo dân 
lánh nạn trong khu nhượng địa. Cho đến lúc 
viện quân Pháp vào Hà Nội (tháng 6-1883), 
tình hình tạm ổn định nên Giám mục mới trở 
lại khu giáo xứ. Ông quyết định thay thế nhà 
thờ gỗ đã điêu tàn bằng một đại giáo đường 
nên ngỏ ý với Công sứ Bonnal muốn dùng 
Chùa Báo Thiên nằm trong khu vực này để 
xây dựng. Viên Công sứ trình bày sự việc với 
Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ. Tổng đốc vẫn giữ 
mối giao hảo với Giám mục, dàn xếp thủ tục 
để có cớ phá dở chùa, như: không tìm ra hậu 
duệ người sáng lập chùa, chùa đang trong 
tình trạng hư hỏng sắp đổ nát.  
 Công trình xây dựng Nhà thờ Lớn bắt đầu 
vào năm 1884. Ngân sách do từ mười ngàn vé xổ 
số, mổi vé trị giá một đồng bạc. Đức giám mục 
tự mình làm kiến trúc sư và nhà thầu, tự mình 
kiểm tra phẩm chất gạch và ngói đúc tại các lò 
nung dành riêng cho nhà thờ. Tiền dâng cúng và 
đợt xổ số thứ hai trị giá sáu ngàn đồng đã đẩy 
mạnh việc hoàn tất. Thánh lễ đầu tiên cử hành 
hôm trước ngày lễ Noel năm 1887, nhưng mọi 
xây dựng thực sự kết thúc vào năm sau (1888).  
 Trên phần đất có Nha Phủ doãn lúc xưa 

(Phủ doãn là chức quan cai quản kinh thành 
Thăng Long trước ngày nhà Nguyễn dời đô 
vào Huế), năm 1896 các nữ tu Pháp thuộc 
dòng Thánh Phaolô lập một bệnh xá, với sự 
cộng tác của các y sĩ ở Nhà thương Đồn Thủy. 
Đến 1904 chính quyền  Pháp trưng dụng, 
khuếch trương thành Nhà thương Bản xứ, sang 
năm 1906 đổi thành Nhà thương Bảo hộ. 
 
 KHU PHÍA NAM HỒ GƯƠM 
 Nếu từ lâu khu vực phía Bắc của Hồ 
Gươm là nơi sầm uất đô hội, thì khu vực phía 
Nam, ngoại trừ những đền chùa và vài xây 
dựng đáng kể như Trường Thi, Trường Tiền, 
vẫn còn nhiều làng quê mộc mạc nằm rải rác 
giữa đồng ruộng, ao hồ. 
 Lúc Pháp vừa chiếm xong Hà Nội, tháng 6 
năm 1883, để đề phòng nghĩa quân Việt tấn 
công, Tướng Bouet lập vòng đai bảo vệ phía 
Nam, chạy song song với Phố Thợ Nhuộm sau 
này, bắt đầu từ lũy bán nguyệt Cửa Nam, đi 
ngang công sự đường cái quan (Giữa tứ giác: 
Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt-Quán Sứ-
Trần Hưng Đạo) và công sự Đường Huế (Ngã 
tư Bà Triệu - Nguyễn Du) đến tận khu Đồn 
Thủy. Mỗi công sự là một lô-cốt bằng đá gạch 
trám xi-măng, chứa một tiểu đội lính thủy và 
sáu lính pháo. 
 Năm 1885 hãng thầu xây dựng Chavary 
& Savelon đã có mặt trên Phố Thợ Nhuộm, 
gồm nhà của giám đốc, các gian nhà phụ và 
cơ xưởng. Hãng này thực hiện một số công 
trình như Nhà tù Hỏa Lò, Nhà ga Phủ Lạng 
Thương, Cảng Hải Phòng.  
 Từ năm 1888 trở đi, "Khu phố Tây" bắt 
đầu thành hình sau khi chính quyền cho lấp 
đầy nhiều hồ ao và giải tỏa xóm làng nằm rải 
rác từ Tràng Thi - Tràng Tiền đến vùng 
quanh Hồ Thiền Quang, trải dài qua khu 
nhượng địa cũ. Trên đất vừa san bằng, xuất 
hiện các đại lộ thênh thang giữa hai hàng cây 
xanh mới trồng trên vỉa hè để che bóng mát.  
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 Ô Cầu Dền 
  
Các ngôi nhà lầu tráng lệ, nhiều cửa rộng, 
thoáng đãng, có cả thửa vườn bao quanh, 
hoặc những nhà phụ như chuồng ngựa, nhà 
để xe, nhà ở của gia nhân. Đấy là văn phòng 
của các công sở hoặc tư thất của các công 
chức cao cấp. Sau mấy thập niên xây dựng, 
"kiến trúc thuộc địa" trong khu vực này còn 
lưu lại hằng trăm biệt thự ít nhiều có giá trị 
nghệ thuật ảnh hưởng đến cảnh trí Hà Nội 
ngày nay. Con đường trục cổ xưa là Phố Đồng 
Khánh nối dài tới Đường Huế (Phố Hàng Bài 
và Phố Huế), có đường tàu điện hoàn tất vào 
cuối năm 1906, chạy thẳng xuống Ô Cầu Dền 
đi đến Chợ Mơ.  
 Ga Hàng Cỏ, khánh thành năm 1902, 
nằm ở đầu Phố Gambetta (Trần Hưng Đạo), 
chiếm hết đoạn dài 1200 m trên đường cái 
quan (Phố Hàng Lọng). Đây là nơi xuất phát 
đường sắt đi Trung Việt, Hải Phòng, Lạng 
Sơn, Lào Cai, Vân Nam… Năm 1910, trung 
bình mỗi ngày có từ 2000 đến 4000 hành 
khách, trong đó 95% là người bản xứ.  
 Từ nhà ga, đi dọc phố Gambetta, không xa 
mấy về bên phải chúng ta gặp Trụ sở Hội Tam 
Điểm, tòa nhà xứng đáng được chọn đặt tại đây 
vì theo lời đồn đại vào thời ấy rằng hầu hết công 
chức Pháp ở Đông Dương là hội viên của Tam 
Điểm. Cùng mặt phố chúng ta đến khu Đấu xảo, 
hiện diện từ 1901 trên một vùng đất rộng (Cuộc 
đấu xảo diễn ra năm 1902). Tòa nhà chính xây 
trên nền cao, mặt tiền rộng đến trăm mét, với 
hàng cột hai bên cửa chính. Nhà gồm hai tầng. 
Trần nhà dưới nóc vòm ở trung tâm được trang 
trí bằng các họa phẩm của Vollet.  Sau khi cuộc 
đấu xảo bế mạc  (1903), tòa nhà dùng làm Bảo 

tàng Thương mại và Kỹ nghệ, rồi sau đó làm 
Bảo tàng Canh nông và Thương mại. Các sản 
phẩm của Đông Dương được trưng bày theo 
từng đề tài, từ nguyên liệu đến phẩm vật bày bán 
trên thị trường. Cũng có những lớp dạy nghề 
ngắn hạn, hướng dẫn bện nón, làm nón cối, bàn 
chải, chổi quét đường, phên, chiếu...  hoặc khởi 
xướng những cải tiến trong nghành dệt vải, lụa. 
Suốt bốn mươi năm là nơi diễn ra nhiều hội chợ 
thương mại và kỹ nghệ. Một phần của tòa nhà 
dùng làm Bảo tàng của Viện Viễn Đông Bác cổ, 
đến 1908 mới chuyển về về Dinh Toàn quyền ở 
Rue de France (đầu Phố Tràng Tiền).  Lùi về quá 
khứ, trước khi xây Tòa nhà Đấu xảo, trên miếng 
đất ấy người ta đã lập Trường đua (Sân quần 
ngựa), dời từ khu Cột Cờ về đây. Cạnh khán đài 
là nơi cân nài ngựa và nơi đánh cuộc. Các cuộc 
đua được tổ chức vào ngày chủ nhật trong suốt 
sáu tháng thời tiết ấm áp. Năm 1899, khi nhường 
đất lại để xây Nhà Đấu xảo, Trường đua lại dời 
lần nữa về Thôn Vĩnh Phúc gần Hồ Tây. 
 
 

 
Nhà Ðấu Xảo 

 
 Từ trong Nhà Đấu xảo nhìn ra, trên 
Quảng trường Richaud chúng ta thấy bên 
phải là Công ty Hỏa xa Đông Dương và Vân 
Nam. Theo Phố Richaud (Quán Sứ) rồi quẹo 
tay phải sang Phố Carreau (Lý Thường Kiệt), 
chúng ta đi ngang Tòa án và bên cạnh là Nhà 
tù Hỏa Lò. Đến Ngã tư Jauréguyberry (Quang 
Trung), nếu rẽ tay phải: giữa hai Phố Carreau 
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và Thợ Nhuộm ta thấy 
Trường Puginier thuộc dòng 
tu La San. Nếu rẽ trái : khu 
vực giữa Phố Rollandes và 
Carreau, sẽ gặp Tu viện cũng 
là Trường học Sainte Marie 
của các nữ tu dòng Thánh 
Phaolô. 
 Phía đối diện, trên cùng 
Phố Jauréguyberry: Trường 
Bách nghệ, mở lớp đào tạo 
hoặc tu nghiệp cho các ngành 
trong kỹ nghệ (Rèn, tiện, sửa 
máy, nghề điện, nghề mộc...) 
hay mỹ thuật (Sơn mài, thêu, 
chạm trổ, điêu khắc…). Nếu 
tiếp bước trên Phố Carreau, 
đến Phố Đồng Khánh (Hàng 
Bài). Rẽ tay trái chúng ta gặp 
Trường Paul Bert, sau này đổi 
thành Trường nữ sinh Đồng Khánh, xây trên 
nền cũ của ngôi chợ "sườn sắt mái tôn" đã ở 
đây từ cuối thế kỷ 19. Rẽ sang phải: Trại lính 
khố xanh, nằm giữa những thửa vườn xinh 
xắn của bãi đất rộng rào kín, nơi đó gần 500 
người có thể cùng thao diễn. Tiến thẳng theo 
Phố Carreau, trước khi đến Phố Henri 
Rivière, bên trái ta thấy Thư viện của Viện 
Viễn Đông Bác cổ, đặt tại đây từ 1905, một 
trong những thư viện quan trọng nhất chuyên 
về nghiên cứu Đông phương. Nếu vẫn theo 
Phố Đồng Khánh đi về hướng Nam, đến Phố 
Doudard de Lagrée (Hàm Long), ta gặp 
Trường Hậu bổ, thành lập năm 1903, đào tạo, 
bổ túc kiến thức cho các quan lại người Việt. 
Một kiến trúc đáng kể khác xuất hiện trên 
cùng phố mãi sau này, 1934, là Nhà thờ Hàm 
Long. 
 Sau Thế chiến I, khu phố Tây càng phát 
triển về khu vực nằm từ Hồ Thiền Quang đến 
Nhà thương Đồn Thủy. Bệnh viện Nhãn 
khoa, mà người dân quen gọi là "Nhà thương 
đau mắt", nằm trên Phố Résident Miribel 
(Trần Nhân Tông), hoạt động từ 1919. 
Trường Mỹ thuật, xây năm 1925, ở góc Phố 

Bovet (Yết Kiêu) và 
Reinach (Trần Quốc Toản), 
nơi đào tạo nhiều danh họa. 
Nhà máy rượu Fontaine 
khai trương lúc vùng này 
hãy còn là ngoại ô xa xôi 
hẻo lánh, năm 1898, nằm 
trên phố đi ngang Nghĩa địa 
Tây (Route du Cimetière, 
nay là Phố Nguyễn Công 
Trứ). 

  
 Đến khoảng 1930, khu 
vực nối tiếp được mở mang, 
phủ rộng từ Hồ Bảy Mẫu 
đến lò mổ ven Sông Hồng, 

phía Nam xuống đến Đê 
Bình Lao, mà Pháp bồi đắp 
làm Đường số 202 và 222, 

nay là các Đường Đại Cồ Việt và Trần Khát 
Chân. Vùng này còn vài di tích lịch sử quý 
báu như Đền thờ Hai Bà, Chùa Đế Thích 
(Chùa Vua).  

Trường Albert Sarraut 

 

 
Toà Án  

  
Đi theo Đường Huế, đoạn gần đến Ô Cầu 
Dền, rẽ tay phải, qua Phố Général Constant 
(Đoàn Trần Nghiệp), chúng ta đến Nhà máy 
diêm, xây xong năm 1892, trên nền cũ của 
Đàn Nam giao, nơi hàng năm các vua từ đời 
Lý đến đời Lê đến cúng tế, tạ ơn trời đất. Xa 
hơn về phía Đông, đến Phố Armand Rouseau 
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(Lò Đúc), hướng về Ô Đống Mác, rẽ tay trái 
vào Phố Baronna (nay là Phố Yersin) chúng 
ta đến trước Viện Pasteur, xây năm 1927 trên 
ền đất xưa của Thôn Cảm Hội.   

1885 mới được thay thế bằng 

enri Rivière tấn công vào ngày 

 bao quanh, có lỗ châu mai để 

ng và nhiều con đường rợp bóng 

hác do Triều đình chế tạo từ 

t do những thêm 

ờ Cửa Bắc, kiến trúc theo phong 

n
 
 KHU THÀNH CŨ 
 Ngay sau khi chiếm đóng tòa thành 
(1883) Pháp đã nhanh chóng biến nơi này 
thành các cơ quan quân sự đầu não của họ. 
Công khố của triều đình trở thành bệnh viện.  
Điện Kính Thiên trở thành công sự phòng 
thủ, ít lâu sau thành Sở Chỉ huy Pháo binh. 
Pháp dùng Cột Cờ làm trạm truyền tin bằng 
đèn: ngọn đèn dầu đặt trước gương phản xạ, 
ánh sáng truyền đi những tín hiệu Morse nhờ 
có tấm chắn lúc che lúc mở. Bằng phương 
tiện đó, Kỳ đài Hà Nội và Bắc Ninh, cách 30 
km đường chim bay, liên lạc trực tiếp với 
nhau cho đến 
máy điện tín. 
 Từ 1894 đến 1897, Pháp san bằng tường 
thành và lấp kín những hào nước, lấy đất trống 
mở các đại lộ: Brière de l’Isle (Hùng Vương), 
Carnot (Phan Đình Phùng), Henri d’Orléans 
(Phùng Hưng), Félix Faure (Trần Phú). Chỉ 
riêng Cửa Chính Bắc được giữ làm kỷ niệm, 
có đường đi dưới mái vòm, nhưng bị bịt kín về 
phía Phố Carnot. Bên ngoài tường còn in dấu 
đạn sau khi H
25-04-1882. 
 Phố Victor Hugo (Hoàng Diệu), chạy dọc 
bên hành cung cũ, ngăn chia thành hai khu 
vực: Bên phía Đông, Pháp gọi chung là 
Citadelle, gồm các trại lính bộ binh thuộc địa, 
pháo binh, lính tập; kho vũ khí, đạn dược; các 
Sở Quân nhu, Công binh, Truyền tin; Tòa án  
quân sự; Quân lao; bãi huấn luyện; cư xá sỹ 
quan… Mặc dầu không còn bờ lũy dầy chắc 
như thành trì đời nhà Nguyễn, nhưng hầu hết 
các cơ quan quân sự này đều có rào sắt hoặc 
tường gạch
phòng thủ. 
 Bên phía Tây còn nhiều đất bỏ trống. 
Đến đầu thập niên 1920, ngoài các dinh thự 
hành chính và công ích, đất còn lại được chia 
lô bán đấu giá cho tư nhân xây nhà theo kiểu 

mẩu đã được chính quyền quy định. Đấy là 
"khu phố Tây thứ hai", tập trung nhiều biệt 
thự sang trọ
cây xanh.  
 Nếu vào thành bằng Phố Général Bichot 
(Phố Cửa Đông), bên tay phải chúng ta thấy 
các trại của Bộ binh, bên tay trái là bãi tập 
của Pháo binh. Gần cổng song sắt có treo một 
cái chuông vừa đẹp vừa ngân tiếng nghe êm 
tai, đúc từ đời Lê tại Phủ Thái Bình. Dưới 
gian nhà kho, bày những khẩu đại bác do 
Hoàng đế Napoléon III tặng cho Vua Tự Đức, 
và mấy khẩu k
đời Gia Long. 
 Tiến xa hơn, chúng ta đến khu vực hoàng 
cung thuở trước. Pháp xây Sở Chỉ huy Pháo 
binh thay chỗ cho Điện Kính Thiên đã bị phá 
hủy, chỉ còn lại những bậc thang, hai bên 
chạm rồng đá. Đoan Môn nhìn về phía Cột 
Cờ, gồm năm cửa lớn, nhưng ba cửa đã bị bít 
lại. Vẻ đẹp cổ kính bị xóa mấ
thắt như mái hiên, cửa sổ… 
 Phố Carnot (Phan Đình Phùng) là giới 
hạn phía Bắc của cổ thành, ghi dấu hào lũy đã 
biến mất, nhường chỗ cho những biệt thự 
duyên dáng thấp thoáng trong hoa viên, 
những hàng cây sấu thẳng tắp trên vỉa hè 
rộng rãi. Ngoài di tích Cửa Chính Bắc đã nói 
trên đây, năm 1932 thêm một công trình đáng 
kể là Nhà th
cách Á Âu. 
 Phố Brière de l’Isle (Hùng Vương) là 
biên giới phía Tây tòa thành cũ, trông ra các 
Làng Khán Xuân, Ngọc Hà, Thanh Bảo, gần 
kề Vườn Bách Thảo sum suê và Phủ Toàn 
quyền tráng lệ. Đối diện với Bách Thảo, nơi 
phía Tây thành nội, xưa kia trên Gò Khán 
Sơn các vua quan ngồi xem duyệt binh mỗi 
độ xuân về, nhưng nay gò ấy đã bị bạt phẳng 
chỉ còn lại bãi đất trống phía trước Trường 
Trung học Albert Sarreau. Ngôi trường danh 
tiếng nhất Đông Dương, xây từ năm 1914 đến 
1919, có cả khu nội trú và các sân vận động. 
Cổng chính ngôi trường nằm trên Phố 
République (Hoàng Văn Thụ), là con đường 
trước Phủ Toàn quyền nhìn thẳng ra, và từ 
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heo con rồng 
n

t tiền quay ra Phố Félix 
aure (Trần Phú).  

 

chỗ này ta nhìn thấy một đài kỷ niệm đồ sộ 
mang tên "La France" đứng chắn giữa ngã tư 
cắt ngang Đường Van Vollenhoven (Nguyễn 
Cảnh Chân). Tượng Marianne ngự trên ngai 
cao, tiêu biểu cho Cộng hòa Pháp. Ba phụ nữ 
của các xứ Bắc Kỳ, Nam Kỳ và Cao Miên, 
đứng dưới bệ ngước nhìn lên, mang đến 
những sản vật của Thuộc địa. Phía trước, một 
người lính tập cầm súng, đứng gác với dáng 
điệu thong thả. Kèm hai bên, hai phụ nữ Á 
đông bơi giữa sóng nước, tượng trưng cho hai 
dòng sông lớn của Đông Dương: một bên, 
Sông Cửu Long theo sau rắn thần Naga 5 
đầu, bên kia, Sông Hồng đuổi t
đa g lượn và con rùa đội kinh.  
 Trong khu vực Võ Miếu đời Nguyễn, ở 
góc Tây Nam tòa thành, nhà binh Pháp lập 
trại nuôi ngựa, sau dẹp bỏ, xây lên Trường 
Nữ Trung học, mặ
F

 
Trường Nữ Trung Học 

ôn khác, 

à 
hững nơi trồng hoa nổi tiếng đã bao đời.    

 

MYÕ PHÖÔÙC NGUYEÃN THANH 
(Paris)

  
 Một lối khác để vào khu thành cũ là Phố 
Puginier (Đường Điện Biên Phủ). Không như 
các đường phố khác trong thành, chạy song 
song hoặc vuông góc với nhau, đại lộ này cắt 
chéo từ Cửa Nam đến cổng chính Vườn Bách 
thảo. Chúng ta lần lượt gặp Cột Cờ, các bậc 
thềm nơi chân tháp là khán đài để xem đua 
ngựa, cuộc đua đầu tiên diễn ra ngày 15-07-
1886. Sân quần ngựa nằm trên bãi đất phía 
trước Đoan Môn. Đối diện với Cột Cờ về 
phía tay trái là bãi cỏ rộng trên ấy còn vũng 
nước to, đấy là dấu vết hồ tắm voi đời xưa, 

sau được lấp đất xây Vườn hoa Robin, chính 
giữa có đài kỷ niệm binh sĩ Pháp chết trận đệ 
nhất thế chiến: Tượng hai người lính Pháp 
đứng trên bệ cao. Phía trước, người nông phu 
vác cày bên cậu bé cưỡi trâu. Phía sau, ba 
người thợ gặt và gánh lúa. Kèm hai bên, thợ 
thủ công ngồi chăm chú làm việc: một bên, 
thợ chạm đồng,  bên kia, thợ khắc gỗ. Người 
Hà Nội gọi nơi này là Vườn hoa Canh Nông. 
Tiếp bước, chúng ta đến Ngã tư Van 
Vollenhoven (Chu Văn An), phía tay trái, 
trên vùng ao hồ cũ và kho thuốc súng của 
Pháp đã bị dẹp bỏ, chúng ta thấy Trường đua 
xe đạp, còn được gọi là "Chảo đua xe đạp". 
Đường vòng ngoài nghiêng và cao dành cho 
xe đạp chạy thi, đường trong trồng cỏ dành 
cho đua chạy bộ. Chính giữa cũng trồng cỏ 
nhưng sâu khoảng hai mét, dành làm sân đấu 
quần vợt hoặc sân biểu diễn các bộ m
khi cần có thể biến thành bể nước.  
 Quay sang tay phải ta thấy khoảng đất 
trống mênh mông, đến khoảng 1925 mọc lên 
Sở Tài chính, tòa nhà bốn tầng xây theo 
"phong cách Đông Dương". Phóng tầm mắt xa 
hơn, ta thấy bóng dáng màu trắng của Phủ 
Toàn quyền nổi bật trên nền xanh của vùng 
cây cao. Đến cuối Phố Puginier chúng ta dừng 
chân trước cổng Vườn Bách Thảo và trạm gác 
của Phủ Toàn quyền, một cổng chào xây kiên 
cố, ở xa trông giống một khải hoàn môn. 
Khoảng không gian này là Cửa Chính Tây của 
Thành Hà Nội, được sửa sang thành Bùng binh 
Puginier hay Quảng trường Tròn (sau này 
Quảng trường Ba Đình). Ở phía sau Kho 
thuốc súng và cũng là phía  Nam của Vườn 
Bách Thảo, chúng ta đến Chùa Một Cột, 
thuộc Làng Thanh Bảo, nhà cửa của dân làng 
tập trung ở đầu Phố Sơn Tây. Từ Làng Ngọc 
Hà, băng qua Hữu Tiệp đến Đại Yên, l
n

(Còn tiếp) 



NHỚ  MẸ 

 
Mẹ yêu ơi, nhà mình nay vắng vẻ 

Dáng trầm ngâm ba ít nói, biếng cười 
Giàn khổ qua, giàn thiên lý kém tươi 
Đàn gà vịt không ồn như thuở trước 

Mặt trời lên, mái tranh còn sương ướt 
Trưa không còn vẳng tiếng hát ru em 
Bóng chiều buông, gió lạnh thổi qua rèm 
Hình ảnh mẹ làm sao con quên được? 

Ngày cuối tuần, chẳng ai chờ ai rước 
Nồi chè khoai, ổi mận chín không còn 
Ôi, không ai thèm săn sóc đến con... 
Lau nước mắt, sớt chia niềm hoan hỉ 

Đêm chong đèn, ai khâu từng mối chỉ 
Áo mới may cho con mặc ngày Xuân? 

Lửa riu riu ai sên chảo mứt gừng? 
Ai luộc bánh trong bếp hồng lửa đỏ? 

Trước nhà mình hoa Tết đua nhau nở 
Thuở ngày xưa, mẹ cài áo hoa mai 
Hay ép vào trang sách đóa hoa lài 

Làm quà tặng Xuân, thuở còn đi học 

Làm vợ ba, mẹ gánh gồng cực nhọc 
Bởi ba là lính trận ở miền xa... 

Chăm sóc con, phụng dưỡng cha mẹ già 
Lòng mẹ đẹp, ấm hồng như nắng sớm 

Ba trở về, các con vừa khôn lớn 
Chốn suối vàng, sao mẹ vội ra đi? 
Gia đình mình, ôi còn có vui chi 

Sân thềm lạnh, bếp buồng đều quạnh vắng! 

Lễ Vu Lan áo con cài bông trắng 
Áo bạn bè cài rực rỡ hoa hồng 

Màu trắng đây, màu tang tóc cõi lòng 
Kể từ mẹ vào thiên thu vạn cổ! 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN 

RU EM KHẮP NẺO 
QUAN HÀ 

 
Lăng lắc đường xa... 
Thôi em đừng hẹn! 

Dấu chân xưa giờ đã xanh rêu... 
Thương em từ xế bóng chiều... 

Từ đêm trăng lạnh liu riu giọt buồn. 
Thôi đừng hẹn... 

Ta mong em đừng hẹn! 
Trời buâng khuâng cây cỏ cũng miên man... 

Xa em mấy độ trăng tàn. 
Mấy mùa lá rụng võ vàng dáng thu. 

Ru em ngủ một đời ru em mãi... 
Điệu lý thương hoài nghe ngai ngái nỗi đau. 

Ru em rơi rụng trái sầu. 
Rơi vành trăng khuyết dưới cầu ngẩn ngơ... 
Em có nhớ!muôn trùng xa có nhớ??? 
Đời hoang vu...mây nước cũng bơ vơ... 

Ru em mấy lượt trăng mờ. 
Mấy trời hiu quạnh lơ thơ nắng chiều. 

Bến xưa giờ đã hoang liêu... 
Mịt mùng hư ảo vi lô ngút ngàn. 
Đâu rồi một chiếc đò ngang? 

Cuối trời cô nhạn gọi đàn trong sương... 
Em còn vấn!Em còn vương! 

Giọt tình rơi xuống dặm đường ngàn xa... 
Ru em khắp nẻo quan hà. 

Trăng thu một mảnh ngân nga bên trời. 
Ru em điệp khúc à...ơi... 

 

THIÊN ĐỨC 
(Illinoi) 
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LLOOTTUUSS  

 

On the day when the lotus bloomed, alas, my mind was straying,  
and I knew it not. My basket was empty and the flower remained unheeded.  

 

Only now and again a sadness fell upon me, and I started up from my  
dream and felt a sweet trace of a strange fragrance in the south wind.  

 

That vague sweetness made my heart ache with longing and it seemed to  
me that is was the eager breath of the summer seeking for its completion.  

 

I knew not then that it was so near, that it was mine, and that this  
perfect sweetness had blossomed in the depth of my own heart. 

 

Rabindranath Tagore 
(1861 – 1941) 

 

HHOOAA  SSEENN  
 

Vào ngày sen nở, chao ôi, tâm hồn tôi bỗng bồi hồi lang thang, 
Tôi đâu có biết rõ ràng. Lẵng hoa trống rỗng, hoa vương chốn nào. 

 

Giờ đây lại thấy buồn sao, giật mình tỉnh mộng, xiết bao ngỡ ngàng 
Thấy mùi hương lạ dịu dàng, ướp trong làn gió phương Nam thổi về. 

 

Hương thơm thoang thoảng đê mê làm lòng tôi chợt tái tê mơ mòng 
Tưởng chừng mùa hạ mặn nồng, thở hơi tha thiết cầu mong vẹn phần. 

  

Tôi nào ngờ thấy quá gần, hương ngào ngạt tỏa ngát thầm trong tôi, 
Hương hoa toàn hảo tuyệt vời nở ra trong đáy lòng tôi thơm lừng. 

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(chuyển ngữ) 
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COÂNG VIEÂN CAÙC THI SÓ 
 

Nguyeãn Maây Thu 
  

hi ra khỏi métro Porte d'Auteuil, chung 
quanh một quảng trường rất lớn kề bên 
có sân đua ngựa Auteuil và sân vận động 

Roland Garros, nơi các tay quần vợt nổi tiếng 
quốc tế thường tới tham dự để tranh giải hằng 
năm. Người dân Paris hay một số du khách có 
thể ghé bước vào Công Viên Các Thi Sĩ 
(Jardin des Poètes), tiếp giáp với công viên 
còn có một nhà kính (Jardin des Serres 
d'Auteuil) chuyên trồng các loại cây nhiệt đới 
ở các nước trên thế giới. 
 

 
Toàn cảnh Công viên Thi Sĩ gần sân chơi trẻ em 
 
 Tọa lạc ở quận 16 Paris, với một diện 
tích rộng khoảng 13.400 m2, từ một khu 
vườn đã có vào thế kỷ 18, công viên này 
được thành lập ngày 15-05-1954, do nhà thơ 
Pascal Bonetti khởi xướng, ông cũng là Chủ 
tịch danh dự của Hội Những Thi Sĩ Pháp 
(Président d'honneur de la Société des Poètes 
Français). Hội Những Thi Sĩ Pháp là một hiệp 
hội được thành lập bởi José Maria de 
Heredia, Sully Prudhomme và Léon Dierx 
vào năm 1902, nhân dịp kỷ niệm 100 năm 

sinh của nhà đại thi văn hào Victor Hugo. 
Nhìn một cách tổng quát khi bước vào 

công viên, gồm nhiều sân cỏ tròn trên ấy trồng 
nhiều cây thông, cây cổ thụ cao lớn, nằm rải 
rác xen kẻ ở các lối đi dọc theo sân cỏ, dựng 
lên những tấm bảng bằng đá hình dáng khác 
nhau được chạm khắc tinh vi những vần thơ ca 
ngợi hoa cảnh thiên nhiên, lời hay ý đẹp của 
những thi sĩ nổi tiếng hay không nổi tiếng, 
phần lớn đại diện cho nền văn học Pháp: 
Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Jean de la 
Fontaine, Paul Verlaine, François Villon... 
 Mỗi tấm bảng đá khắc vần thơ của một thi 
sĩ đều ghi rõ năm sinh, năm mất cạnh bên trồng 
một vài loại hoa xinh đẹp trang điểm thêm màu 
sắc cho công viên. Ngay cửa ra vào tấm bảng 
của Pascal Bonetti nằm kề Marthe Claire 
Fleury, đi thêm vài bước tấm bảng của Tristan 
Corbière, Maurice Fombeure và André 
Chénier, tiếp theo là tấm bảng của François de 
Malherbe, rồi cứ đi dọc đường bên phải sẽ gặp 
tượng bán thân của Jean Moréas, bên trái đối 
diện Jean Moréas là Evariste D. de Parny, lúc 
này những cánh hoa móng tay hồng, trắng, tím, 
đỏ, cam thi nhau khoe sắc. Cùng phía bên trái 
có Gabriel d'Annunzio, Léon Dierx, Paul 
Valéry, nhiều hoa hồng đang nở rộ trông thật 
đẹp mắt. Đến đây gặp một ngã ba nếu đi theo 
đường thẳng nhìn về phía đại lộ sẽ thấy tấm 
bảng của Jean Racine bên trái dưới cây thông 
bá hương, tiếp theo ở giữa một bụi trúc là 
Maurice du Plessys rồi Henri de Regnier 
cạnh bên cây cổ thụ già trăm tuổi, Raoul 
Ponchon ở phía đối diện, cách đó khoảng năm 
mét có Maurice Rostand, cuối vườn chia làm 
hai ngã rẽ một phía đi về nhà kính, một phía đi 
vào công viên nơi trồng nhiều hoa hồng tuần tự 
những tấm bảng của Francis Jammes, Charles 
Baudelaire, Jacques Dyssord, Charles 
Péguy, Jacques Carton.  
 Dưới những bụi cây um tùm tấm bảng của 
Tristan Derème đã bị hao mòn lổ chổ nhiều 

K 
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chữ không còn nhìn rõ, đối diện là Gaston  

 
Toàn cảnh công viên với tượng bán thân của 
Victor Hugo. 
 
Bourgeois, nơi đây trồng nhiều thứ hoa cúc 
trắng, hồng nhung đỏ tím đậm nhạt và hoa khuy 
vàng rung rinh trước gió, cạnh đó đã thấy tấm 
bảng của Vincent Muselli. Vòng quanh sân cỏ 
tròn hai bên lối đi, dưới cây thông già rợp bóng 
mát  đặt sẵn hai ba ghế ngồi cho khách thưởng 
ngoạn nghỉ chân, đa số một vài người lớn tuổi 
cầm theo quyển sách trên tay để vui hưởng 
không khí "thơ thẩn" đó, cùng nhìn về phía bên 
phải của lối đi là André Lebois, L'Abbé 
Jacques Delille và Charles Viltrac. Bên trái 
tấm bảng của André Stirling cận kề cây phong 
cao lớn, một tượng bán thân của thi sĩ người 
Nga Alexandre Pouchkine do nhà điêu khắc 
Y. Orekhov thực hiện, được thành phố Moscou 
dâng tặng cho thành phố Paris vào năm 1999. 
Tấm bảng của Gérard de Nerval thật ngộ 
nghĩnh có người đã vẽ lên đó hình một trái tim 
bằng phấn trắng, đi thêm vài bước sẽ gặp nhiều 
tấm bảng tụ họp lại với Théodore de Banville, 
Renée Vivien, Victor Segalen được điểm trang 
bằng những cánh hoa tường vi màu hồng nhạt, 
phía tay mặt sân cỏ tròn có Pierre Corneille, 
Georges Duhamel, Albert Samain, rồi cứ thế 
như đi lạc vào mê hồn trận, bên phải tượng bán 
thân của Théophile de Gautier, bên trái 
Nicolas Boileau, bên phải Hélène Seguin, bên 
trái Edmond Haraucourt, Patrice de La Tour 

Du Pin, khi kề nhau như Frédéric Mistral, 
Edmond Rostand, Rosemonde Gérard, lúc 
đứng riêng lẽ như Alphonse de Lamartine.  
 
 Ở khoảng rộng chia làm nhiều ngã có một 
kiosque nhỏ kế bên để một trụ nước phông tên, 
vào mùa hè nắng khát du khách có thể lấy nước 
tiêu dùng, gần đó lại có sân cát cho trẻ em với 
các trò chơi xích đu, cầu tuột. Nhìn qua dưới 
gốc cây phong to lớn tượng bán thân của 
Victor Hugo như đang cúi đầu suy nghĩ và 
dưới chân cây thông bá hương nhiều tảng đá 
chồng chất lên nhau có Jean de la Fontaine, 
tiếp đó là Arthur Rimbaud cạnh bên cây 
tilleul cành lá xum xuê đang mùa trổ bông 
thơm ngát. Phía tay mặt ở khoảng giữa ngã ba, 
ngã tư đó lại thấy tấm bảng của Tristan 
Klingsor, Marie Noël, Sully Prudhomme, 
bên trái Stéphane Malarmé, tiếp theo bên phải 
là Jules Romain. Tấm bảng đề thơ của. Alfred 
de Musset cách đó không xa, rất đơn sơ không 
trồng hoa nhiều sắc màu nên cỏ dại mọc um 
tùm chen với những rêu xanh. Ở đây nếu nhìn 
vào giữa sân cỏ sẽ gặp bức tượng điêu khắc 
một người đàn bà khỏa thân nằm nghiêng gối 
tay tựa lên mộ trụ chạm hình thi sĩ kiêm nhàphê 
bình nghệ thuật Joachim Gasquet do một 
nhóm nghệ sĩ dâng tặng để tưởng niệm.  
 

 
Bảng dề thơ của Arthur Rimbaud 
 
 Sau lưng của tượng này lại thấy một giàn 
hoa dành cho các loại cây leo quấn quít rất 
lớn vừa đủ chiều cao của một người đứng vào 
mang hình dáng chiếc lồng chim, từng viên 
gạch nối dài như trong sân vườn nhà ai đó, 
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trồng nhiều thứ hoa nhất là hoa hồng, dưới 
một bụi cây đầy gai phát hiện tấmbảng của 
François Coppée. Paul Verlaine được xếp  

Tác phẩm điêu khắc tưởng niệm Joachim Gasquet  
 
cận kề với Agrippa d'Aubigné, nhìn về bên 
phải là Ernest Fleury, Lucie Delarue 
Madrus với những cánh hoa màu hồng cam 
sáng rực dưới ánh mặt trời. Đến đây có thể 
xem như đi hết một vòng tròn sân cỏ, chổ tiếp 
giáp gần cửa ra vào khoảnh đất hình tam giác 
nhô ra như mũi tàu, với đủ các loại kỳ hoa dị 
thảo trông thật đẹp mắt nhiều tấm bảng nằm 
kề nhau: Louis Mandin, Jean Cocteau, 
Jean-Claude Diamant-Berger, Jean 
Froissard, Emile Blémond, François 
Mauriac, Jean Loisy, và khuất trong bụi cây 
tấm bảng của François Villon thật nhỏ nhoi 
đơn lẽ. Giữa sân cỏ lại có thêm bức tượng 
trắng mang hình ảnh một người chăn cừu, 
gần đó Louise Labé, bên trái cuối lối đi gần 
ngã ba dưới chân cây thông bá hương tuần tự 
với Leconte de Lisle, Marceline Desbordes-
Valmore, José Maria de Heredia. Trở lại 
nơi có tượng bán thân của Alexandre 
Pouchkine nếu đi tiếp khoảng mười thước 
bên trái tấm bảng của Ernest Fleury, đối diện 
là Louis Guillaume sẽ thấy tấm bảng của 
Guillaume Apollinaire  

trồng vài hoa thạch thảo nổi tiếng với bài 
"L'adieu", đi tiếp sẽ gặp Maurice Carême, 
Léon Vérane, và nếu lấy điểm chuẩn ở ngã 
tư nơi có kiosque, trụ nước phông tên, tượng 
bán thân của Victor Hugo con đường trước 
mặt cong cong dẫn đến cửa ra vào bên trái sẽ 
thấy tấm bảng của Louis Aragon, Paul Jean 
Toulet, Alan Seeger, bên phải André 
Foulon de Vaulx, Jean Richepin cùng 
hướng này có Francis Carco và Sabine 
Sicaud, hai tấm bảng kề nhau giữa bụi cây rất 
giản dị đơn sơ...  
 
 Sau khi đã ghé vào công viên các thi sĩ, 
du khách không thể nào quên không lạc bước 
vào khu vực nhà kính (Jardin des Serres 
d'Auteuil) rộng khoảng bảy héc ta. Năm 1761, 
vua Louis XV đã có ý định cho xây cất một 
khu vườn trang trí bằng những nhà kính và 
những bồn chứa lớn dùng để trồng hoa, về sau 
công trình này do kiến trúc sư Jean Camille 
Formigé thực hiện phải mất ba năm mới hoàn 
thành (1895-1898). Các loại cây trồng trong 
nhà kính có nhiệt độ, khung cảnh thích hợp  
 

 
Bảng đề thơ của Sully Prudhomme và André Berry 
 
với môi trường và xuất xứ của nó được chia ra 
nhiều khu vực: khu trồng dừa, khu trồng các 
thứ cây ở Nouvelle-Calédonie, khu trồng các 
thứ cây ở miền nhiệt đới... Cổng vào chính 
thức thường đóng kín (du khách đi vào khu 
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nhà kính bằng lối ra vào của công viên các thi 
sĩ) với nhiều mộc lan, tre, trúc, mẫu đơn, bạch 
quả, nhiều kỳ hoa dị thảo đem đến từ các nước 
Nhật, Mỹ, Trung quốc...  
 Người dân Paris hay du khách đến đây 
phần đông là những người đã sống xa quê 
hương, nên nhất là khi bước vào khu nhà kính 
trồng các thứ cây thường dùng miền nhiệt đới 
với không khí nóng và ẩm, lòng bỗng dưng  
 

 
Bảng đề thơ Jean Froissard 

 
mênh mang buồn vui khó tả, ngậm ngùi vì 
quê hương ở quá xa để luôn luôn tưởng nhớ, 
rồi trầm trồ xuýt xoa như vừa tìm lại được 
chút kỷ niệm trân quý, với ba trái mảng cầu 
xiêm to bằng nắm tay người lớn đang đeo 
dính trên cành, vài trái đu đủ xanh mướt đong 
đưa, không to lớn bằng nguyên thủy như ở 
quê hương xứ sở nhưng cứ nhìn ngắm những 
dừa, chuối, mía, ổi, xoài, đu đủ, khế... để vừa 
ước mơ vừa... nhịn thèm! Mùi hương của rau 
tần dầy lá vò nát trong tay thơm tho làm nhớ 
những bửa cơm với bát canh mẹ nấu khi xưa 
bây giờ không còn nữa, cứ chậm rãi bước đi, 
chổ này diếp cá, ngò, lá lốt, gừng, riềng, ớt, 
xã... nơi kia quế, tiêu, bạc hà, khoai môn, 
khoai lang, khoai tím, đậu bắp, đậu phộng, 
khổ qua... Chính giữa nhà kính lại có hồ nuôi 
cá, trồng đước, sen, súng, thêm lồng chim rất 

lớn nuôi đủ loại chim yến, hắc ô, chim bạc 
má, chim cu gáy, két  xanh của Australie... 
Các thứ hoa miền nhiệt đới cũng chen nhau 
khoe màu sắc như hoa trang, trạng nguyên, 
dâm bụt, huỳnh anh, lan hoàng hậu, phất vũ, 
móng bò...  
 Một khoảnh đất nhỏ nhưng vừa đủ để nhìn 
thấy hết hình dáng quê nhà, mắt không khỏi rưng 
rưng dòng lệ khi nhớ đến câu thơ của Lucie 
Delarue- Madrus (1874-1945), ghi trong công 
viên các thi sĩ: "L'odeur de mon pays était dans 
une pomme..." (Mùi hương của quê tôi nằm 
trong trái táo...), nhớ đến Sabine Sicaud (1913-
1928), nói về quê hương mình, ngôi nhà kiểu 
Pháp với những dòng suối chảy quanh co bên 
những bóng cây xanh:  
Vert non pas anglais, vert plus doux 
Qu'ont les pelouses de chez nous. 
Couchant lilas, baignés de roux 
Volets s'ouvrant dans le feuillage 
( Không phải màu xanh đậm, xanh rất dịu 
Là màu xanh thảm cỏ của quê ta. 
Hoàng hôn tím hoa cà, tắm trong màu đỏ 
Những khung cửa sổ mở trong cành lá ).  
 

Bảng đề thơ Paul Verlaine và Agrippa d’Augbigné  
 
Những vần thơ khắc trên đá của Pascal 

Bonetti (1888-1975) như mời mọc và từ đó 
dẫn dắt du khách thích thú tìm đọc hết vần 
thơ này đến vần thơ khác:  
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C'est l'heure faste où le couchant 
Met son point d'orgue sous les arbres 
Comme pour exalter le chant 
Qu'ici l'on grave sur les marbres. 
Respire sus ces tertres verts 
Le lyrique encens de la terre... 
(Là thời gian huy hoàng buổi hoàng hôn 
Đặt nốt ngân dài đó dưới hàng cây 
Như để tôn vinh một bài hát 
Nơi đây  ta khắc lên đá cẩm thạch 
Thở trên các gò xanh 
Nhựa hương trữ tình của đất...) 
 

 
Bảng đề thơ của Pascal Bonetti và Marhe Fleury 
 
Francis Carco (1886-1958) 
Je me souviens de la bohême 
De mes amours de ce temps là 
Ô mes amours, j'ai trop de peine 
Quand refleurissent les lilas 
(Tôi còn nhớ mãi đời sống giang hồ 
Của tình yêu tôi, của thời gian qua, 
Ôi tình yêu tôi có nhiều đau khổ 
Khi cành lilas thêm lần nở hoa ) 
 
Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859) 
J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, 
Mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes 
Que les noeuds trop serrés n'ont pu les contenir... 
Respires-en sur moi l'odorant souvenir. 
(Sáng nay đem cho anh những đóa hồng  

Em đã giữ nhiều cài trong thắt lưng  
Nút buộc chặt quá nên không thể đựng... 
Hít vào em đi  mùi thơm kỷ niệm. )  
 
 
Jean Moréas (1856-1910) 
Rompant soudain le deuil de ces jours pluvieux, 
Sur les grands marronniers qui perdent leur 
couronne, 
Sur l'eau, sur le tardif parterre et dans mes yeux 
Tu verses ta douceur pâle soleil d'automne. 
(Đột nhiên phá vỡ đám tang cho những ngày mưa, 
Trên cây hạt dẻ mất đi phần tán lá 
Trên mặt nước, trên bồn hoa nở muộn  màng  
và trong mắt tôi, em đổ xuống nét dịu dàng  
khung trời thu nhuộm nắng vàng phôi pha) 
 

 
Tượng bán thân và bảng đề thơ Jean Moréas 
 
Marie Noël (1883-1967) 
J'ai vécu sans le savoir 
Comme l'herbe pousse... 
Le matin, le jour, le soir 
Tournaient sur la mousse 
(Tôi sống không hay biết gì 
Như loài cỏ dại mọc ngay bên đường... 
Sáng, trưa, chiều, tối, cô đơn, 
Xoay vần trên đám rêu buồn ngẩn ngơ) 
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Alfred de Musset (1810-1857) Trên vài chướng ngại chiến đấu ác liệt 
Khi mùa xuân về với bóng rung rung...) Mes chers amis quand je mourrai 
 Plantez un saule au cimetière 

J'aime son feuillage éploré  Duy nhất trong công viên này, Alan 
Seeger, thi sĩ người Mỹ sinh tại New York, 
sống tại Pháp, chết cho nước Pháp trong trận 
chiến ở làng Belloy-en-Santerre (Somme) lúc 
đó chỉ mới 28 tuổi. 

La pâleur m'en est douce et chère 
Et son ombre sera légère 
A la terre où je dormirai 
( Bạn bè tôi ơi khi nào tôi chết 
Hãy trồng cây liễu ngay trong nghĩa trang Có khoảng gần trăm tấm bảng đá được 

lưu dấu nơi đây, mỗi thi sĩ một vài câu thơ 
tiêu biểu và càng tìm đọc những vần thơ, 
càng choáng ngợp bởi vườn thơ có muôn màu 
muôn sắc, chỉ là lời thơ trong bi hài kịch, của 
Pierre Corneille (1606-1684): 

Tôi yêu cành lá hay khóc sướt mướt 
Nét xanh xao là ngọt ngào thân thuộc 
Và bóng nó sẽ êm dịu nhẹ nhàng 
Ở vùng đất nơi tôi đến ngủ yên ) 
Bảng đề thơ Guillaume Apollinaire bên cụm 
hoa thạch thảo. Et je dirai que je vous aime 
 Seigneur, si je savais ce que c'est que d'aimer 
Guillaume Apollinaire (1880-1918) ( Psyché - acte III - scène II ) 
J'ai cueilli ce brin de bruyère ( Và tôi sẽ nói rằng tôi yêu Ngài 
L'automne est morte souviens-t'en Thưa Ngài, nếu tôi biết rằng yêu là thế nào)  
Nous ne nous verrons plus sur terre (Tâm hồn - hồi III -  cảnh II ) 

 Hay câu nói nhiều ý nghĩa của Louis 
Mandin (1872-1944): "La vie est douce à 
caresser seulement lorsqu'elle repose" (Cuộc 
sống ngọt ngào để vuốt ve chỉ khi nào nó 
nghĩ ngơi) .. 

Odeur du temps brin de bruyère 
Et souviens-toi que je t'attends 
( Ta hái cành hoa thạch thảo 
Nhớ không mùa thu chết rồi 
Không còn thấy nhau trên đời 
Thời gian bay hương thạch thảo Nhưng khi rời khỏi nơi đây, sẽ không thể 

không chạnh lòng mến tiếc mỗi khi nhớ tới 
những tâm hồn thơ đầy nhiệt huyết, giàu lòng 
dũng cảm, đã đem hết cuộc đời để tận hiến 
cho nhân loại được an hưởng hòa bình, ấm 
no, hạnh phúc như Alan Seeger, Jean-Claude 
Diamant-Berger... Vinh danh những người đã 
chết cho tổ quốc, Charles Péguy (1873-
1914) cũng đã hy sinh trong trận chiến ở 
Villeroy ngày 5-9-1914:  

Nhớ cho rằng ta mong đợi ) 

Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre 
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés 
(Phúc cho những ai chết trong chiến tranh 
chính đáng  Bảng đề thơ Guillaume Apollinaire bên cụm 

hoa thạch thảo. Phúc cho những bông lúa chín và những lúa 
mì đã gặt )...  

Nguyễn Mây Thu Alan Seeger (1888-1916) 
I have a rendez-vous with Death, (Paris, 08 Août 2011) 
At some disputed barricade 
When spring comes back with ruslling shade... 
(Tôi có một điểm hẹn với tử thần 
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