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A. PHẦN MỞ ðẦU
1. Lý do chọn ñề tài.
Huế là một vùng ñất có bề dày lịch sử và văn hóa khá ñồ sộ ở Việt
Nam. Nhiều di sản vật thể và phi vật thể của vùng Huế “may mắn” ñược
giữ gìn và tồn tại cho ñến ngày nay. Di sản văn hóa, bản sắc văn hóa chính
là sức mạnh nội sinh tiềm tàng, thúc ñẩy sự phát triển bền vững của một
dân tộc. Vì vậy, bảo tồn di sản văn hóa, không chỉ là nghĩa vụ mà còn là
quyền lợi thiết thực của mỗi con người. Nó là nhân tố hàng ñầu cho sự phát
triển bền vững, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, là bằng chứng
trung thành, xác thực, cụ thể nhất về ñặc ñiểm văn hóa của mỗi ñất nước. Ở
ñó chứa ñựng tất cả những gì thuộc về truyền thống tốt ñẹp, những tinh
hoa, trí tuệ, tài năng, giá trị văn hóa nghệ thuật của mỗi quốc gia. ðó chính
là bộ mặt của quá khứ của mỗi dân tộc, mỗi ñất nước. Trong ñó Văn Miếu
Huế là di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của mảnh ñất kinh ñô dưới triều
Nguyễn. Là nơi thờ Khổng Tử và tôn vinh các bậc ðại khoa Nho học tiêu
biểu cho truyền thống Văn Miếu Huế. ðây thực sự là tài sản quý giá không
chỉ riêng ñối với Huế mà còn của cả dân tộc Việt Nam còn lưu giữ cho ñến
bây giờ.
Trải qua biết bao thế kỷ cùng với sự biến ñổi thăng trầm của ñất
nước. Hiện nay Văn Miếu không còn nguyên vẹn như xưa mà nó ñã xuống
cấp do sự tác ñộng của nhiều yếu tố khác nhau như sự phát triển của xã hội
qua từng giai ñoạn, thiên nhiên, con người…
Từ những lý do trên cùng với sự tìm hiểu, nghiên cứu của bản thân
về Văn Miếu, người thực hiện ñồ án chọn ñề tài:” Thực trạng và giải pháp
bảo tồn Văn Miếu Huế“ với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào
việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần hiếu học
của cha ông ta mà các bạn trẻ thời nay cần phải học tập.
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2. Mục ñích nghiên cứu
Với ñề tài: “ Thực trạng và giải pháp bảo tồn Văn Miếu Huế “ nhằm
mục ñích: Nắm bắt kịp thời thực trạng và bảo tồn của Văn Miếu hiện nay.
ðồng thời giúp chúng ta sẽ biết sâu hơn về di tích lịch sử của nước nhà, về
những giá trị cũng như vai trò của Văn Miếu ñể từ ñó ñề xuất một số giải
pháp với chính quyền ñịa phương cũng như các ngành liên quan của huyện,
tỉnh…trong việc bảo tồn, trùng tu giá trị Văn Miếu Huế.
3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
ðối tượng: Văn miếu Huế.
Phạm vi nghiên cứu: Văn Miếu Huế thuộc xã Hương Long, thôn An
Bình làng An Ninh, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Phương pháp nghiên cứu.
+ Phương pháp thu thập dữ liệu
+ Phương pháp phân tích, tổng hợp dữ liệu.
+ Phương pháp tiếp cận thực tế.
+ Phương pháp so sánh, thống kê, xử lý tài liệu thu thập ñược.
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B. PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VĂN MIẾU
1.1 Nguồn gốc Văn Miếu
Văn Miếu bắt nguồn từ Trung Quốc. Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử,
người ñược xem là “khai sáng” của Nho giáo và Nho học cùng các học trò
xuất sắc của người. Ở Việt Nam, kể từ Văn Miếu ñầu tiên ñược xây dựng ở
Hà Nội năm 1070 (tháng 8 năm Canh Tuất), các triều ñại phong kiến tiếp
theo ñã cho dựng xây Văn Miếu ở nhiều vùng miền trải dài từ Bắc vào
Nam ñất nước. Sự hình thành các Văn Miếu chính là biểu thị của tư tưởng
chủ ñạo trong việc tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng ñạo của dân
tộc ta.
1.2. Giới thiệu chung về Văn Miếu ở Việt Nam
1.2.1. Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội
ðây là Văn Miếu ñầu tiên của nước ta ñược vua Lý Thánh Tông cho
xây dựng tháng 10/ 1070. Năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử
Giám bên cạnh Văn Miếu, có thể coi ñây là trường học ñầu tiên.
Văn Miếu – Quốc Tử Giám ñược xem như là biểu tượng tri thức của
nền giáo dục Việt Nam.

Hình 1.1 Văn miếu Quốc Tử Giám
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Quần thể di tích gồm: Hồ Văn, Vườn Giám và Khu nội tự. Văn Miếu
- Quốc Tử Giám thiết kế bởi nhiều lớp nhà và lớp cửa cách nhau 5 cái sân:
Tam quan qua sân thứ nhất. ðại trung môn có hai cổng nhỏ vào sân thứ hai.
Khuê Văn Các có hai cổng nhỏ vào sân thứ ba. Tiếp ñến là Hồ Thiên
Quang Tĩnh và Cửa ðại Thành vào sân thứ tư. Khu chính của Văn Miếu
gồm hai nếp nhà chính cách nhau cũng bằng cái sân, mái lợp ngói cổ. Nếp
nhà trong là Chính tẩm thờ Khổng Tử và học trò. Khu nhà ðại Bái hai bên
tả, hữu treo thờ tranh vẽ tiên hiền, tiên Nho. Qua sân thứ năm là nhà Thái
Học (thờ cha, mẹ Khổng Tử).
1.2.2. Văn Miếu Mao ðiền - Hải Dương
Văn Miếu Mao ðiền ñược xây dựng từ thời Lê Sơ (Thế kỷ XV) tại
làng Mậu Tài, xã Cẩm ðiền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tên gọi
Mao ðiền xuất phát từ ñặc ñiểm Văn Miếu xưa vốn nằm trên một vùng ñất
bằng phẳng có nhiều cỏ lau (Mao: cỏ lau, ðiền: ruộng cấy).

Hình 1.2 Cổng vào Văn Miếu.
Công trình xây dựng theo hướng Nam gồm các hạng mục: Bái
ñường, Hậu cung mỗi toà 7 gian, xây theo kiểu chữ Nhị, ðông vu, Tây vu,
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gác Khuê Văn, gác Chuông, gác Khánh, ñài Nghiên, tháp Bút, Nghi môn,
Thiên Quang tỉnh và Khải thánh thờ thân phụ và thân mẫu của Khổng Tử.
1.2.3. Văn Miếu Xích ðằng - Hưng Yên
Văn Miếu Xích ðằng ñược biết ñến là một di tích quan trọng nằm
trong quần thể di tích Phố Hiến, thuộc làng (thôn) Xích ðằng, phường Lam
Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Công trình ñược xây dựng vào
năm 1832 với hơn 400 năm tồn tại, ghi danh 161 vị ñại khoa. Văn Miếu
Xích ðằng ñã thể hiện tinh thần hiếu học của con người trên mảnh ñất này.
Tam quan (Nghi môn) của Văn Miếu Xích ðằng là một trong những
công trình còn giữ ñược những nét kiến trúc ñộc ñáo trong các Văn Miếu
còn lại ở Việt Nam. Hai bên Tam quan có hai bục loa, dùng ñể xướng danh
sĩ tử. Khu nội tự có mặt chính quay về hướng Nam, ñược thiết kế theo kiểu
chữ “Tam”, gồm:Tiền tế, Trung từ và Hậu cung. Hệ thống mái ñược kết
cấu theo kiểu “trùng thiềm ñiệp ốc”.

Hình 1.3 Nghi môn Văn Miếu Xích ðằng
Khác với Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội ở Văn Miếu Xích ðằng
lầu trống ñược thay bằng lầu chuông. Tiếng chuông và tiếng khánh vang
lên chính là lúc báo hiệu giờ thi ñã bắt ñầu và kết thúc, ñồng thời nó cũng
là tiếng cầu thỉnh tỏ lòng biết ơn, tri ân với những bậc hiền Nho trong mỗi
dịp lễ hội.
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1.2.4. Văn Miếu Bắc Ninh
Văn Miếu Bắc Ninh ñược xây dựng từ thời Lê Sơ ở núi Châu Sơn,
huyện Thị Cầu. Kiến trúc Văn Miếu gồm: Tiền tế (5 gian), Hậu ñường (5
gian), Bi ñình (3 gian), hai bên sân trước Tiền Tế là nhà Tả Vu, Hữu Vu.
Chính diện có bức bình phong “Bắc Ninh tỉnh trùng tu Văn Miếu bi ký”
khắc dựng năm 1928. Toàn bộ công trình ñược xây dựng bằng gỗ lim ñược
bào trơn ñóng bén rất tinh tế và cổ kính.

Hình 1.4 Văn miếu Bắc Ninh
Văn Miếu Bắc Ninh là nơi thờ Khổng Tử, Tứ Phối và 12 tấm bia lưu
giữ khoa danh của 677 vị tiến sĩ quê hương Kinh Bắc xưa. Công trình là ñại
diện tiêu biểu nhất cho giá trị truyền thống và sự học vẻ vang của miền ñất
văn hiến này.
1.2.5. Văn Miếu Vinh - Nghệ An
ðây là một trong những công trình ñược ít người biết ñến nhất trong
số các Văn Miếu ñược xây dựng ở Việt Nam. Theo sử sách ghi chép lại,
Văn Miếu Vinh ra ñời vào khoảng những năm ñầu thế kỷ XIX.
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Hình 1.5 Văn miếu Khổng Tử
Theo lời kể của nhiều người sinh sống gần di tích, trước ñây Văn
Miếu nguy nga, khang trang, có nhà Thượng ñiện, Hạ ñiện, xung quanh là
hồ cá, giếng thiên tĩnh, vườn cây cảnh và rừng cây. Trải qua thời gian biến
ñổi hiện nay di tích chỉ còn lại tòa ðại bái gồm 5 gian, 9 cột gỗ lim, mái
trải rui bản lợp ngói mũi hài...Hy vọng rằng, trong thời gian tới ñây, Văn
Miếu Vinh sớm ñược phục hồi, tôn tạo ñể nối tiếp truyền thống hiếu học
trên ñất Nghệ.
1.2.6. Văn Miếu Diên Khánh - Khánh Hòa
Công trình văn hóa ñược xây dựng từ năm 1853, ở khóm Phú Lộc Tây,
huyện Diên Khánh. ðây là nơi thờ Khổng Tử và lưu giữ tên tuổi nhiều nhân tài
của Khánh Hòa. Kiến trúc của Văn miếu gồm: phía trước có nhà Bi ñình, chính
giữa có tòa Tiền ñường và Chánh ñường cao rộng, làm bằng gỗ xây tường gạch
bao, các cột kèo ñược chạm trổ sơn son thếp vàng ñẹp ñẽ, uy nghiêm.

Hình 1.6 Văn miếu Diên Khánh
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Hiện nay, Văn Miếu Diên Khánh còn giữ ñược 2 tấm bia ñá thời Tự
ðức ghi lại quá trình hoàn thiện khu Văn Miếu và ñời sống sinh hoạt, văn
hóa của Khánh Hòa. Ngoài ra, ở Bái ñường của Văn Miếu Diên Khánh còn
có một bài minh nói về về sự ñỗ ñạt của các vị văn võ, khoa bảng, hào mục,
chức sắc và các học sinh ñịa phương từ ñầu triều Nguyễn ñến thời Tự ðức.
Với những giá trị văn hóa, lịch sử ñó, Văn Miếu Diên Khánh ñã ñược công
nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
1.2.7. Văn Miếu Trấn Biên - ðồng Nai
Văn Miếu Trấn Biên ñược xây dựng vào ñời vua Hiển Tông năm Ất
Vị thứ 25 (tức năm 1715). Theo sách "Ðại Nam nhất thống chí" của Quốc
sử quán triều Nguyễn miêu tả, Văn Miếu Trấn Biên ñược ghi nhận là Văn
Miếu ñược xây dựng sớm nhất ở miền Nam (mặc dù ra ñời sau Văn Miếu
Quốc Tử Giám hơn 700 năm).

Hình 1.7 Văn miếu Trấn Biên
Kiến trúc Văn Miếu gồm những vòm mái cong, lợp ngói lưu ly màu
xanh ngọc bằng gốm tráng men, có lầu bia uy nghi tráng lệ. Từ cổng vào là
nhà bia, Khuê Văn Các, hồ Tịnh Quang, Tam quan, nhà bia thứ hai và nhà
thờ chính. Nhà thờ chính xây dựng kiểu nhà ba gian hai chái, theo kiến trúc
cổ: ðặt bàn thờ Bác Hồ ở gian giữa, trên tường có biểu tượng trống ñồng.
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Trong gian thờ chính có trưng bày 18kg ñất và 18 lít nước mang về từ ñền
Hùng, biểu trưng cho 18 ñời Vua Hùng, cội nguồn của dân tộc.
Trong Văn Miếu thì ñặt bàn thờ ñức Khổng Tử, bàn thờ Quốc tổ và
Lịch ñại ñế vương. Gian bên trái thờ các danh nhân Chu Văn An, Nguyễn
Trãi và Lê Quý Ðôn. Gian bên phải thờ Võ Trường Toản, Ðặng Ðức Thuật
và ba vị anh hào "Gia Ðịnh tam kiệt": Trịnh Hoài Ðức, Ngô Nhân Tịnh, Lê
Quang Ðịnh.
Văn Miếu Trấn Biên là nơi bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh các giá trị văn
hóa - giáo dục của ñồng bằng Nam Bộ nói riêng và của cả nước nói chung.
1.2.8. Văn Thánh Miếu - Vĩnh Long
Văn Thánh Miếu - Vĩnh Long là một trong ba Văn Thánh Miếu ñược
xây dựng ñầu tiên ở Nam bộ gồm: Văn Thánh Miếu ở Biên Hòa, Gia ðịnh và
Vĩnh Long, tọa lạc tại làng Long Hồ, nay thuộc phường 4, TP Vĩnh Long.
Công trình nổi tiếng này ñược xây dựng từ năm 1864 và hoàn thành
cuối năm 1866.

Hình 1.8 Văn Xương Các trong Văn Thánh miếu - Vĩnh Long
Từ ñó ñến nay, Văn Thánh Miếu Vĩnh Long ñược trùng tu, tôn tạo
vào các năm 1872, 1903, 1914, 1933, 1963 và 1994.Trước cổng ñền là tấm
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bia ghi văn tài của cụ Phan Thanh Giản, mặt trước nêu lý do dựng miếu,
xưng tụng công ñức Thánh Nhân và triều ñình, mặt sau dương danh những
người có công. Hai bia khác ñứng gần nhau ở phía ngoài nói về những
nhân sĩ, thân hào và người có công trùng tu, cúng hiến cho Văn Thánh
Miếu. Hai công trình quan trọng ở khu di tích này là Khổng Thánh Miếu và
Văn Xương Các. Hằng năm ở Văn Thánh Miếu có các ngày lễ, ngày hội
lớn nhằm ñể bày tỏ lòng thành kính các bậc tiền nhân, yêu quý hơn truyền
thống yêu nước và cảm nhận nét văn hóa cộng cư ñặc sắc mang bản chất
của người xưa
1.3. Giới thiệu chung về Văn Miếu Huế
1.3.1. Lịch sử xây dựng
Theo các tư liệu của triều Nguyễn (1558 – 1775), Văn Miếu của Thủ
phủ ðàng trong ñã ñược xây dựng và thay ñổi vị trí qua 3 ñịa ñiểm khác
nhau: lần ñầu tiên ở làng Triều Sơn, một làng ngoại ô của Thủ phủ Phú
Xuân nhưng không biết rõ ñược làm vào năm nào mà chỉ ghi rằng vào ñầu
năm 1692 chúa Nguyễn Phúc Chu ñã ra Triều Sơn xem miếu, muốn mở
rộng thêm nên sai sửa lại. ðến 1770 chúa Nguyễn Phúc Thuần thấy ñịa thế
Triều Sơn ẩm thấp nên sai dời Văn miếu ñến xây dựng ở xã Long Hồ tức là
vị trí ñền Khải Thánh ở gần chợ Văn Thánh ngày nay. ðó là ñịa ñiểm lần
thứ 2 Văn Miếu ñược di dời.
ðến năm 1808, thấy chỗ ñất xây Văn Miếu cũ ở làng Long Hồ không
ñược rộng rãi vua Gia Long ñã bàn với ñình thần chọn một nơi khác thích
hợp hơn ñể xây dựng một Văn Miếu uy nghi, to rộng và ñẹp ñẽ nhằm tôn
vinh ñịa vị của Khổng Tử và tư tưởng nho giáo mà triều ñình nhà Nguyễn
sùng bái.
Sau khi bàn bạc, triều ñình quyết ñịnh chọn khu ñất cao ráo nằm giữa
khoảng cách từ chùa Thiên Mụ ñến Văn Miếu cũ, nằm sát bờ sông Hương
thuộc ñịa phận làng An Ninh phía Tây kinh thành Huế ñể xây dựng mới.
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Còn Văn Miếu ở xã Long Hồ ñược giữ nguyên vẹn ñể thờ song thân của
Khổng Tử .

Việc xây dựng Văn Miếu bắt ñầu từ ngày 17/4/1808 và hoàn thành
ngày 12/9/1808. Các quan Tham tri Bộ Công là Nguyễn Khắc Thiệu,
Nguyễn ðức Huyên và Vệ uý Vệ Long Võ ñược giao nhiệm vụ theo dõi
việc thi công. Cùng với việc xây dựng Văn Miếu triều ñình Gia Long bàn
bạc quyết ñịnh thay thế tất cả ñồ thờ cũ bằng các ñồ tự khí mới ñể thờ.
Như vậy, có thể thấy Văn Miếu Huế ở vị trí hiện nay là Văn Miếu
ñược xây dựng năm 1808 dưới triều vua Gia Long thuộc ñịa phận thôn An
Bình làng An Ninh, phía tây kinh thành Phú Xuân cũ.
1.3.2. Quá trình tu sửa Văn Miếu Huế
Sau khi xây dựng, Văn Miếu Huế còn ñược nhiều lần tu bổ,tôn tạo
và làm thêm một số công trình kiến trúc phụ, vào các năm 1818 ( thời Gia
Long); 1820, 1822,1829, 1830, 1840( thời Minh Mạng); 1843, 1845( thời
Thiệu Trị ); 1848 (thời Tự ðức ); 1895, 1903 ( thời Thành Thái ).
Mãi ñến thời Duy Tân(1907-1916) và Khải ðịnh (1916-1925), tổng
thể kiến trúc Văn Miếu còn tương ñối nghiêm chỉnh nhưng qua thời Bảo
ðại thì nó ñiêu tàn dần vì nhiều lý do.
Một là: nho học chẳng những không còn ở ñịa vị ñộc tôn trong
guồng máy quản lý ñất nước từ trung ương ñến ñịa phương mà nó còn bị
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nền học thuật tây phương của chính quyền thực dân Pháp tấn công dữ dội
trên phạm vi toàn xã hội.
Hai là: chính vua Bảo ðại ñã từng ñi du học và hấp thụ nền giáo dục
mới của Tây phương tại mẫu quốc trong suốt 10 năm (1922-1932).
ðiều này làm cho hệ thống triết lý chính trị theo khuôn mẫu của tư
tưởng Khổng Mạnh trở thành phôi pha. Các khoa thi Hương, thi Hội, thi
ðình ñã bị chính quyền bãi bỏ hẳn ngay từ giữa thời Khải ðịnh (1918,
1919). Việc dạy học chữ Nho tuột dần. Do ñó, việc tế lễ và bảo quản Văn
Miếu càng ngày càng thiếu cẩn trọng. Các công trình kiến trúc ở ñây cũng
xuống cấp từ ñó.
ðến năm 1947, khi quân Pháp tái chiếm Huế, một bộ phận của lực
lượng thực dân ñã ñến ñồn trú tại Văn Miếu và gây thiệt hại cho khu di tích
này. Từ năm 1954 ñến 1975, chính quyền Sài Gòn dùng khu vực ấy làm
trung tâm huấn luyện tân binh của sư ñoàn I. Di tích này lại bị hư hỏng
nhiều hơn. Bấy giờ, một số bài vị và ñồ thờ ở ñây ñược ñưa về thờ ở Di
Luân ðường trong trường Quốc Tử Giám tại thành Nội.
Kể từ năm 1975, chính quyền tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) dùng khu Văn
Miếu làm trường huấn luyện công an nhân dân và một phần của nó ñược sử
dụng làm trường Văn hoá Nghệ thuật của tỉnh sở tại.Trong hơn nữa thế kỷ
qua, Văn Miếu chẳng những không ñược tu sửa mà còn bị thiên nhiên và
con người phá hoại chỉ còn lại 32 tấm bia tiến sĩ.
1.3.3. Kiến trúc Văn Miếu Huế
Văn Miếu quay về mặt hướng nam. Toàn bộ kiến trúc chính của Văn
Miếu ñược xây dựng trong mặt bằng hình vuông: mỗi cạnh chừng 160m,
xung quanh xây la thành bao bọc. Tất cả có 50 công trình kiến trúc lớn
nhỏ,ñặc biệt là 32 tấm bia khắc tên 293 vị tiến sĩ thi ñỗ trong 39 kỳ thi Hội,
thi ðình ñược tổ chức dưới triều Nguyễn và 4 tấm bia khác. Những kiến
trúc chính ñược xây trên một ngọn ñồi cao gần 3m so với mặt ñất thường
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cho nên từ ñây nhìn ra cảnh vật xung quanh rất thoáng ñảng.Trước mặt Văn
Miếu là dòng sông Hương xanh biếc, phẳng lặng. Tiếp ñến là làng mạc và
núi ñồi lan ra từ rặng Trường Sơn hùng vĩ. Nếu công trình kiến trúc Văn
Miếu ở Hà Nội nằm dọc trong một khuôn viên hình chữ nhật thì các kiến
trúc Văn Miếu ở Huế lại ñược xây dựng trên mặt bằng hình vuông với mỗi
bề rộng khoảng 160m, xung quanh ñược bao bọc bằng tường gạch cao gần
2m. Tính ra ñến bến vua ngự ở bờ sông, diện tích ñất Văn Miếu chiếm trên
3ha. Trong thời thịnh, tại ñây có gần 20 công trình kiến trúc lớn: Văn Miếu
( ñiện thờ chính, thờ ðức Khổng Tử, Tứ Phối và Thập Nhị Triết ), hai nhà
ðông Vu và Tây Vu ( thờ Thất Thập Nhị Hiền và các Tiên Nho ), Trần Trù
( nhà bếp ), Thần Khố (nhà kho ), Hữu Văn ðường, Duỵ Lễ ðường, Nhà
Thổ Công, ðại Thành Môn, Văn Miếu Môn, Linh Tinh Môn, thành trong ,
thành ngoài ( la thành ), bến vua ngự.

Hình 1.9 Lối vào ðại Thành ðiện
Phần lớn các kiến trúc ñều nằm trong hai vòng tường bao. Vòng bên
trong bọc quanh một ngọn ñồi thấp ñược san bằng phẳng rồi kè ñá quanh
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bốn cạnh, bên trên xây lan can bằng gạch cao 1,15m. Cửa tam quan trổ ra ở
mặt Nam là ðại Thành Môn cao ba tầng. Trước cửa xây 14 bậc cấp bằng
ñá, hai thành bậc hai bên chạm hình con giao, hai thành bậc ở giữa chạm
hình rồng. Mỗi mặt ñông và mặt tây trổ một cửa ñược làm bằng gạch tương
ñối khá ñơn giản: ở mặt ñông là Kim Thanh Môn, mặt tây là Ngọc Chấn
Môn. Từ ðại Thành Môn nhìn vào, ngay chính giữa là ngôi ñại ñiện thờ
Khổng Tử, tên gọi là ðại Thành ðiện. Những tên gọi này thống nhất cho
tất cả Văn Miếu ở trung ương và ñịa phương, kể cả những Văn Miếu ở
Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản... những công trình tương tự như vậy
ñều có tên gọi như nhau. ðiện ðại Thành là kiến trúc trọng yếu của Văn
Miếu, toàn bộ ñược dựng trên một nền cao, dài chừng 32m, rộng 25m là
một toà nhà kép làm theo kiểu kiến trúc cung ñiện Huế. Tiền doanh 7 gian,
hậu doanh 5 gian 2 chái và ñược nối lại với nhau bằng ván bằng phẳng chứ
không uốn cong lên giống hình mai cua như các toà cung ñiện khác ở Huế.
Ở hai bên trước ñiện ðại Thành, dựng hai ngôi nhà ñối diện nhau là ðông
Vu và Tây Vu ñều bảy gian.

Hình 1.10 Khu nhà bia nơi lưu giữ 32 tấm bia khắc 293 vị tiến sĩ
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Trước sân miếu có hai dãy nhà bia mỗi bên 16 tấm bia dùng ñể khắc
tên 293 vị Tiến sĩ triều Nguyễn bắt ñầu từ khoa thi ñầu tiên năm Minh Mạng
thứ 3 (1882) ñến khoa thi cuối cùng vào năm Khải ðịnh thứ 4 (1919). Tấm
bia ở bên khắc bài văn bia “Thánh Tổ Nhân Hoàng ñế dụ: Cung giám bất
ñắc liệt tấn thân” (vua Minh Mạng dụ về việc Thái giám không ñược liệt vào
hạng quan lại); bia ở nhà bia bên trái khắc bài văn bia “Hiến Tổ Chương
Hoàng ñế dụ: Ngoại thích bất ñắc thân chính” (vua Thiệu Trị dụ về việc bà
con bên ngoại của vua không ñược tham gia chính quyền).
Phía ngoài cổng ðại Thành, bên trái có Hữu Văn ðường; bên phải
xây Duỵ Lễ ðường. ðây là những ngôi nhà kiểu một gian hai chái dùng ñể
vua quan nghỉ chân sửa soạn lễ phục trước khi vào tế ở miếu. Trước cổng
Văn Miếu, gần bờ sông có cửa Linh Tinh Môn gồm bốn trụ xây bằng gạch,
phần trên trang trí pháp lam.

Hình 1. 11 Linh Tinh Môn, phía trước Văn Miếu
Tấm biển ở giữa phía trước có ñề bốn chữ Hán lớn “ðạo Tại Lưỡng
Gian” (ñạo giữa trời ñất); mặt sau ñề bốn chữ Hán tương ñương “Trác Việt
Thiên Cổ” (vượt cao ngàn xưa). Hai bên khu vực trước cổng Văn Miếu có
tấm bia “Khuynh cái hạ mã” (nghiêng lọng xuống ngựa). Văn Miếu ñược
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xây dựng ngoài việc thờ Khổng Tử còn thờ bốn người gọi là Tứ Phối: Nhan
Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử, cùng Thập Nhị Triết. ðông Vu và Tây
Vu gồm 14 án, thờ các Tiên Hiền và Tiên Nho, những người có công trong
việc phát triển ñạo Nho.

Hình 1.12 Văn Miếu ở Huế
Ngoài ra, Văn Miếu còn có các công trình khác như: Thần trù (nhà
bếp), Thần khố (nhà kho), Văn Miếu môn.. Các toà nhà ở Văn Miếu ñều
làm bằng gỗ lim và các vật liệu ñắt giá khác. Bố cục kiến trúc, trang hoàng
và trang trí nội, ngoại thất tại ñây ñều mang tính ñăng ñối cổ ñiển của ñạo
Nho nhưng rất uy nghi, văn vẻ.Văn Miếu ñã trở thành một ñiểm ñến tham
quan rất hấp dẫn của ñông ñảo du khách thập phương.
1.4. Giá trị Văn Miếu Huế và những tấm bia tiến sĩ.
Văn Miếu là một biểu tượng ñộc ñáo của nền giáo dục nước ta trong
giai ñoạn vương quyền phong kiến thống trị. Việc lập Văn Miếu và dựng
bia Tiến sĩ nhằm nhắc lại cụ thể sự tôn trọng việc học, ñề cao nhân tài của
ñất nước và những truyền thống tốt ñẹp của dân tộc. ðể từ ñó mọi tầng lớp
nhân dân thấy rằng, ai cũng có thể tiến thân bằng con ñường học vấn, một
nền học vấn không phân biệt giai cấp và ñề cao ñức hạnh. Nho học ñã trở
thành ñạo chung cho nước nhà.
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Ngày nay, những di tích có giá trị cao nhất về nghệ thuật, văn hoá và
lịch sử còn lại ở ñây là 34 tấm bia ñá. Về hai tấm bia trong hai bi ñình ở sân
Văn Miếu thì chỉ biết qua nội dung ñại lược như sau: Tấm bia bên trái khắc
bài dụ của vua Minh Mạng ñề ngày 17/03/1836, ñại thể nội dung nói rằng
các thái giám trong nội cung không ñược liệt vào hạng người có thể tiến
thân. Tấm bia bên phải khắc bài dụ của Thiệu Trị ñề ngày 2/12/1844 ý nói
rằng bà con bên ngoại của vua không ñược nắm chính quyền.
Về 32 tấm bia tiến sĩ dựng thành hai dãy ở hai bên bên sân ñối diện
nhau, mỗi bên 16 tấm bia. Xét về mặt hình thức, tất cả 32 tấm bia ñều có
rùa ñội bia và làm bằng ñá thanh hoặc ñá cẩm thạch. Về kích thước, tấm
cao nhất ño ñược 1,15m và rộng nhất 0,85m. Riêng rùa ñá con lớn nhất dài
1,35m rộng 0,77m cao 0,60m. Bia ở ñây không cao lớn bằng bia tiến sĩ ở
Văn Miếu Hà Nội nhưng trông ñề ñặn hơn.

Hình 1.13 Bia tiến sĩ ở Văn Miếu
Về dạng thức, trong khi bia ở Văn Miếu Hà Nội ñều có ñầu tròn và
chuốt thẳng từ trên xuống lưng con rùa ñá thì bia Văn Miếu Huế có nét tạo
hình giàu tính nghệ thuật hơn: bên trên có trán bia mở rộng , thân bia có tai
ở hai bên, tai trên nối liền với trán và tai dưới tiếp cận với lưng rùa. Bia ở
dạng này mãi tới thời Lê Trung Hưng ở miền Bắc vẫn chưa có. Dạng bia ấy
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xuất hiện sớm nhất ở Huế là tấm bia thời chúa Nguyễn Phúc Chu dựng năm
1715 tại chùa Thiên Mụ. ðến thế kỷ XIX, dạng bia ñó trở thành phổ biến
tại kinh ñô nhà Nguyễn rồi toả ra một số ñịa phương khác trong nước. ðây
là một trong những nét ñặc trưng của nền nghệ thuật Nguyễn ở Huế khác
với mỹ thuật Lý, Trần, Lê ở Thăng Long.
Mặt khác, chính trên 32 tấm bia ñá này ngày nay chúng ta còn ñọc
ñược tên họ, tuổi tác và quê quán của 293 vị tiến sĩ ñậu chánh bảng ñã từng
ñóng góp trí tuệ và công sức làm nên lịch sử văn hoá Việt Nam một thời như
Phan Thanh Giản, Phan ðình Phùng, Tống Duy Tân, Nguyễn Xuân Ôn, Phạm
Văn Nghị, Dương Khuê, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh
Trinh, ðào Nguyên Phổ, Ngô ðức Kế, Huỳnh Thúc Kháng.
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, ông cha ta vốn có truyền thống khuyến
khích người hiếu học, ưa chuộng văn tài, coi trọng chất xám. 82 tấm bia tiến
sĩ ở Hà Nội và 32 tấm bia tiến sĩ ở Huế là những chứng tích hung hồn nhất,
những tư liệu cụ thể nhất về truyền thống văn hoá tốt ñẹp ñó.
Ngày nay, Văn Miếu Huế ñã trở thành một di tích ñánh dấu thời kỳ
thịnh trị nhất của Nho giáo- thời kỳ vương triều Nguyễn dùng Nho học làm
phương tiện trợ giúp ñắc lực ñể thiết lập quyền thống trị trên toàn ñất nước.
1.5. Tình trạng bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di sản ở Huế.
1.5.1. Hoạt ñộng bảo tồn di sản tại Huế.
Sau khi triều Nguyễn kết thúc, Huế rơi vào tình trạng xuống cấp và
bị tàn phá nặng nề trong 30 năm chiến tranh. Kiểm kê năm 1982: hơn một
nửa công trình trong ðại nội trở thành phế tích, những công trình còn lại
ñều bị mối mọt xâm hại; các sân vườn cảnh quan bị bỏ hoang phế (diện tích
tới hàng vạn m2), các sông hồ bị lấp, ứ ñọng. Nhưng do làm tốt việc bảo
quản cấp thiết chống xuống cấp các di tích bị ñe dọa, trùng tu tôn tạo cảnh
quan các Lăng và khu Trung tâm ðại nội (Ngọ Môn - hồ nước - sân thiết
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triều - ñiện Thái Hòa / hợp tác với Ba Lan) nên ñến 1993 Quần thể Di tích
Cố ñô Huế ñược UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.
Bảo tồn di sản ở Huế diễn ra theo các giai ñoạn sau:
. Giai ñoạn 1993-2003: bảo tồn tích cực, diễn ra trên diện rộng, tổng
kinh phí ñầu tư cho các hoạt ñộng trùng tu, bảo tồn và tôn tạo các hạng mục
thuộc quần thể Di tích Cố ñô Huế lên ñến hơn 400 tỉ ñồng vốn ngân sách
trung ương, ñịa phương và các tổ chức quốc tế. Hầu hết các khu vực di tích
ñã ñược quy hoạch khoanh vùng bảo vệ, ñồng thời việc xác ñịnh tọa ñộ
phục vụ cho việc cắm mốc khoanh vùng, ñiều chỉnh khu vực bảo vệ di tích
ñược Trung tâm Bảo tồn di tích Cố ñô Huế triển khai. Nhiều dự án trùng tu quy
mô ñã ñược thực hiện, ñiển hình là các dự án: Tu bổ, phục hồi cửa Quảng ðức
(1996); Bảo tồn, trùng tu Di tích Hưng Miếu (1997); Tu bổ, bảo tồn và phục hồi
tổng thể Di tích Thế Tổ Miếu (1997-1998); Tu bổ, phục hồi hệ thống hành lang
và nền móng cung ñiện trong Tử Cấm thành (2003). Các dự án trên ñều sự
ñóng góp, giám sát và tài trợ của các tổ chức quốc tế như Toyota Foundation,
Japan Foundation, ðại học Waseda, Ford Foundation, ðại học New York,
Korea Foundation, World Monument Fund (UNESCO). Năm 1996 lập dự án
Quy hoạch Bảo tồn theo quyết ñịnh 105/Qð-Ttg.
. Từ 2003 bước sang giai ñoạn bảo tồn bền vững. Ngày 07/06/2010, Thủ
tướng Chính phủ ñã ra Quyết ñịnh 818/Qð-Ttg phê duyệt ñề án ñiều chỉnh quy
hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố ñô Huế giai ñoạn 2010-2020. Cụ
thể hóa các vấn ñề mà Dự án Quy hoạch trước ñó (1996) chưa hình dung hết
tầm vóc của Di sản Huế, và cũng chưa lường hết ñược sự phức tạp của công tác
bảo tồn cũng như các vấn ñề mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển.
1.5.2. Bảo tồn di tích và cảnh quan trong khu vực Kinh thành.
Khu vực Kinh thành với Hoàng thành và Tử Cấm thành làm trung
tâm là nơi tập trung một lượng lớn các công trình ñược UNESCO công
nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Căn cứ Quyết ñịnh 105/Qð-TTg ngày
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12/02/1996 của Chính phủ về quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích
Cố ñô Huế giai ñoạn 1996-2010 với tổng mức kinh phí ñầu tư dự kiến 720
tỷ ñồng cùng với sự quan tâm của các tổ chức / cá nhân trong và ngoài
nước, sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố ñô Huế nên hầu hết các
công trình quan trọng trong khu vực Kinh thành ñều ñã ñược lập hồ sơ di
tích, khoanh vùng bảo vệ, bảo quản cấp thiết bằng các biện pháp chống dột,
chống sập, chống mối mọt, cây cỏ xâm thực, gia cố và thay thế các yếu tố
bị lão hóa. Nhờ vậy mà ñến nay, dù chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt nhưng
các di tích quan trọng trong Kinh thành và chủ yếu là Hoàng thành vẫn
ñược bảo tồn và kéo dài tuổi thọ. Song song với việc bảo quản cấp thiết,
nhiều công trình di tích và cơ sở hạ tầng ñã ñược tu bổ toàn phần hoặc tu
bổ hoàn nguyên, ñiển hình là Ngọ Môn, khu vực Thế Miếu, Triệu Miếu,
tổng thể cung Diên Thọ, cung Trường Sanh, hệ thống hành lang trong Tử
Cấm Thành và toàn bộ 10 cổng thành.
1.5.3. Tình trạng hiện nay của Văn Miếu
Có thể thấy Văn miếu Huế là một di tích quan trọng nhưng sự quan
tâm về mặt quản lý, cũng như phục hồi chưa tương xứng. Tình trạng xuống
cấp như hiện nay có thể thấy chủ yếu là do các nguyên nhân chính sau:
+ Nguyên nhân chủ quan:
. Chưa có sự ñầu tư thích ñang của các cấp, các ngành có liên quan.
Bộ máy quản lý chưa ñồng bộ, hoạt ñộng nghiên cứu, bảo quản, tuyên
truyền về di tích Văn miếu còn yếu.
. Do những khó khăn về tài chính và nhân lực chuyên môn.
. Công tác phối hợp thực hiện việc bảo tồn di sản giữa các ngành, các
cấp chưa ñược chặt chẽ, thường xuyên.
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+ Nguyên nhân khách quan:
. Do sự khắc nghiệt thời tiết, khí hậu của vùng Huế ñã gây ra tác hại
nghiêm trọng khiến cho Văn miếu bị giảm tuổi thọ, bị hư hỏng thiệt hại,
biến dạng làm giảm giá trị của Văn miếu Huế.
. Do ña số các hạng mục ở Văn miếu làm bằng vật liệu hữu cơ, chu
kì xuống cấp nhanh lại thêm sự tàn phá của thời tiết, chiến tranh.
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Chương 2.
CƠ SỞ KHOA HỌC TRONG VIỆC BẢO TỒN VĂN MIẾU HUẾ
2.1. Khái niệm bảo tồn
Bảo tồn là một hoạt ñộng nhằm mục ñích lưu giữ, bảo vệ các di tích,
các di sản văn hóa ñang có nguy cơ biến mất vì lý do này hay lý do khác.
Bảo tồn bao gồm nhiều hoạt ñộng khác nhau như việc ñiều tra, nghiên cứu,
bảo quản, tu bổ, phục dựng. Bảo tồn dược coi là một lĩnh vực khoa học
chuyên ngành với những yêu cầu về kỹ năng riêng biệt. Bên cạnh ñó việc
bảo tồn phải tuân thủ theo các nguyên tắc về trùng tu, tôn tạo, bảo quản.
Bảo tồn là tổng thể các biện pháp nhằm ñảm bảo sự tồn tại lâu dài,
bên vững và tự nhiên (sự sinh tồn) của di sản. Di sản ở ñây bao hàm 3 tầng
ý nghĩa: các giá trị di sản, hình thể di sản (bản thân ñối tượng kiến trúc hay
cấu trúc vật chất chứa ñựng các giá trị) và ñịa ñiểm di sản (môi trường hoặc
bối cảnh xung quanh).
Bảo tồn một di sản không chỉ gồm các biện pháp hay công việc về
kiến trúc (quy hệ…) nhằm làm rõ và hệ thống hóa các giá trị di sản, xác
ñịnh các yếu tố chứa ñựng giá trị (là ñối tượng bảo tồn) và mức ñộ can
thiệp vào di sản. Sau ñó là công việc về quản lý thực hiện, truyền thông
(thông tin, giới thiệu giá trị), tổ chức khai thác và phát huy giá trị di sản
(thông qua du lịch văn hóa).
2.2. Các lý thuyết bảo tồn trong nước và quốc tế.
2.2.1. Các văn bản pháp lý quốc tế
. Hiến chương Athens (1931) về trùng tu di tích lịch sử gồm 7
nguyên tắc và giải pháp liên quan ñến các vấn ñề khai quật, khảo cổ và
phục chế liên quan ñến các công trình cổ ở Châu Âu. Hiến chương Athens
cố gắng vượt qua sự bó hẹp của cách tiếp cận thuần túy khảo cổ trong việc
phục chế các di tích kiến trúc, bởi với cách tiếp cận như thế sẽ không thể
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ñáp ứng khả năng bảo vệ di sản một cách hiệu quả. Nội dung hiến chương
kêu gọi nâng cao giá trị thẩm mỹ của di tích bằng cách tôn trọng diện mạo
của ñô thị có công trình ñược xây dựng và sự cần thiết của việc hợp tác
quốc tế, tuyên truyền, giáo dục ñối với cộng ñồng về ý nghĩa và vai trò của
bảo tồn.
. Hiến chương Venice (1964) còn gọi là Hiến chương Quốc tế về
Bảo tồn và Trùng tu Di tích và Di chỉ ñược phê chuẩn năm 1965. Nội dung
của hiến chương là các ñịnh nghĩa, khái niệm và các quy ñịnh chung cho
toàn thế giới về công tác bảo tồn, trùng tu di tích kiến trúc. Hiến chương
Venice ñặt việc bảo tồn, trùng tu di tích lên hàng ñầu, ñồng thời nhấn mạnh
tầm quan trọng của khung cảnh ñô thị, nông thôn có công trình di tích
nhằm giới hạn phạm vi bảo vệ di tích.
. Hiến chương Burra (1979) về Bảo tồn các ñịa ñiểm di sản có giá trị
văn hóa ñược xây dựng trên cơ sở hiến chương Venice (1964) và các quyết
nghị của ICOMOS họp tại Matxcơva năm 1978. Hiến chương chỉ ra ñặc
trưng của một ñịa ñiểm không chỉ ñơn thuần là cấu trúc vật chất mà còn
phụ thuộc bối cảnh, môi trường xung quanh và các yếu tố phi vật thể khác.
ðồng thời Hiến chương còn ñưa ra các ñường lối chỉ ñạo cho việc bảo vệ
quản lý các ñịa ñiểm di sản có giá trị văn hóa dựa trên sự hiểu biết và kinh
nghiệm của các thành viên ICOMOS Úc.
. Hiến chương Florence (1981) - Hiến chương về bảo tồn các Hoa
viên lịch sử mang tên thành phố ñược xem như là một phụ lục của Hiến
chương Venice bao trùm lĩnh vực cụ thể nói trên.
. Văn kiện Nara về Tính xác thực (1994) một lần nữa ñặt lại vấn ñề
các khái niệm ñã trở thành truyền thống và cùng nhau tranh luận về tính ña
dạng văn hóa và ña dạng di sản trong việc thực hành bảo tồn. Kể từ thời
ñiểm này tính xác thực của di tích ñược hiểu rộng hơn, bao gồm cả các yếu
tố văn hóa phi vật thể như tinh thần, tình cảm. ðiều này ñặt ra cho các nhà
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trùng tu cần phải hiểu biết về văn hóa và phong tục tập quán của vùng ñất
có di tích và người chủ di tích, ñồng thời phải có những áp dụng linh hoạt
những quy ñịnh chung kết hợp với kinh nghiệm truyền thống.
2.2.2. Một sô văn bản pháp lý trong nước liên quan ñến bảo tồn
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 quy ñịnh khu vực
bảo vệ di tích cụ thể như sau:
“+ Khu vực bảo vệ I gồm di tích và các vùng ñược xác ñịnh là yếu tố
gốc cấu thành di tích phải ñược bảo vệ nguyên trạng.
+ Khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh khu vực bảo vệ I của di tích,
có thể xây dựng những công trình phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích
nhưng không làm ảnh hưởng ñến kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi
trường - sinh thái của di tích.”
- Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du
lịch ngày 28/12/2012 giải thích như sau:
. Hạ giải di tích là hoạt ñộng tháo rời cấu kiện tạo thành kiến trúc của
một di tích nhằm mục ñích tu bổ di tích hoặc di chuyển cấu kiện ñến một nơi
khác ñể lắp dựng lại mà vẫn giữ gìn tối ña sự nguyên vẹn các cấu kiện ñó.
. Gia cố, gia cường di tích là biện pháp làm tăng sự bền vững và ổn
ñịnh của di tích hoặc các bộ phận của di tích.
. Phục chế di tích là hoạt ñộng tạo ra sản phẩm mới theo nguyên mẫu
về chất liệu, hình thức và kỹ thuật ñể thay thế thành phần bị hư hỏng, bị
mất của di tích.
. Tôn tạo di tích là hoạt ñộng nhằm tăng cường khả năng sử dụng, khai
thác và phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng ñến yếu tố gốc cấu
thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích.
. Tu sửa cấp thiết di tích là hoạt ñộng chống ñỡ, gia cố, gia cường tạm
thời hoặc sửa chữa nhỏ ñể kịp thời ngăn chặn di tích khỏi bị sập ñổ, hủy hoại.
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2.3. Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di tích cố ñô Huế.
Ngày 12 tháng 02 năm 1996 Thủ tướng chính phủ ra Quyết ñịnh số
105/TTg về việc Phê duyệt Dự án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị
Di tích Cố ñô Huế 1996 - 2010. Nội dung Dự án xác ñịnh: Di tích Cố ñô
Huế phải ñược bảo tồn trong quy hoạch tổng thể thống nhất; có phân cấp,
phân loại những di sản cần bảo tồn theo ñúng nguyên mẫu nhằm giữ
nguyên giá trị lịch sử và giá trị văn hóa kiến trúc, nghệ thuật vốn có; những
di sản cần ñược mô phỏng với các biện pháp tiên tiến, chất liệu hiện ñại
nhưng phải bảo ñảm không làm thay ñổi giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật
vốn có của chúng. Chú trọng việc bảo quản thường xuyên các di tích trước
các mối ñe dọa như phá hoại, mất mát, xâm lấn, hỏa hoạn, sụp ñổ.
Ngày 07 tháng 6 năm 2010 Thủ tướng chính phủ ra Quyết ñịnh số
818/TTg về việc Phê duyệt ðề án ñiều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát
huy giá trị Di tích Cố ñô Huế giai ñoạn 2011 - 2020. Quyết ñịnh 818/TTg
ñã cụ thể hóa việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Huế ñến năm 2020.
Mục tiêu của ñề án:
- Bảo tồn di sản văn hóa Cố ñô Huế.
- Phát huy mọi giá trị của Di sản Văn hóa Cố ñô Huế gồm giá trị di
sản văn hóa vật thể, giá trị di sản văn hóa phi vật thể, giá trị di sản văn hóa
môi trường cảnh quan ñô thị, ...
Mục tiêu trong thời gian ngắn là tiếp tục xác ñịnh ranh giới, ñối
tượng và phạm vi nghiên cứu bảo tồn và khai thác, lập quy hoạch bảo tồn,
tôn tạo hệ thống các di tích Cố ñô Huế trong quy hoạch tổng thể thành phố
Huế và xác ñịnh nội dung ñầu tư từng giai ñoạn. Giai ñoạn từ năm 2010
ñến năm 2012 là tiếp tục khoanh vùng bảo vệ di tích ñồng thời lập hồ sơ,
dữ liệu hóa toàn bộ hệ thống các di tích, ưu tiên phục hồi các công trình
bên trong Tử Cấm thành, ðại Nội và các lăng vua còn lại. Từ năm 2013
ñến 2017 là ưu tiên tôn tạo cảnh quan khu vực ðại Nội. Giai ñoạn cuối từ
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năm 2018 ñến 2020 là hoàn chỉnh việc phục hồi các phế tích có giá trị tiêu
biểu trong ðại Nội, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên và nâng cấp cơ sở hạ
tầng ở các ñiểm di tích.
2.4. Các yếu tố tác ñộng ñến cảnh quan tại khu vực di tích.
2.4.1. Yếu tố tự nhiên.
Thiên nhiên vùng Huế là món quà vô giá mà tạo hóa ñã sẵn dành cho
con người. Vùng ñất này có hầu hết các yếu tố tự nhiên: rừng núi, gò ñồi,
ñồng bằng, sông ngòi, ñầm phá, biển cả, ... Ở Huế, ñịa hình không hùng vĩ
như ở ngoài Bắc, không bao la như trong Nam. ðồng bằng ở ñây tương ñối
hẹp, xung quanh là núi, ở giữa có sông Hương uốn lượn trong lòng ñô thị.
Mặc dù thiên nhiên ưu ñãi, Huế ngoài ñặc ñiểm khí hậu nhiệt ñới nóng ẩm
có gió mùa, còn chịu sự tác ñộng của gió Tây Nam khô nóng. Vào mùa
nóng nhiệt ñộ có thể lên ñến 38°C- 40°C, mùa mưa với lượng mưa trung
bình khá cao và tập trung vào một số tháng nên thường gây lũ lụt, xói lở.
Yếu tố tự nhiên là nguyên nhân trực tiếp gây nên sự xuống cấp của các
công trình truyền thống ở miền Trung, vì hầu hết các công trình truyền
thống với kết cấu khung gỗ, tường xây bằng gạch ñất nung. Vật liệu gỗ ở
dưới sự tác ñộng của ñộ ẩm cao, ngâm nước lâu ngày do lũ lụt và sự xâm
hại của các loài mối gây mục nát làm mất ñi tính bao che và thẩm mỹ.
2.4.2. Yếu tố văn hóa.
Với quá trình lịch sử hình thành và phát triển khoảng gần 700 năm,
Huế ñã tích hợp ñược những giá trị vật chất và tinh thần quý báu ñể tạo nên
một truyền thống văn hóa Huế. Truyền thống ấy vừa mang những ñặc ñiểm
chung của truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, vừa có sự cộng hưởng
của các nhân tố vốn có tại bản ñịa, sự hỗn dung của văn hóa ðông Sơn với
văn hóa Sa Huỳnh do các lớp cư dân từ phía Bắc mang vào, sự hội nhập,
tiếp biến những tinh hoa văn hóa các nước trong khu vực ðông Nam
Á, Trung Quốc, Ấn ðộ và phương Tây.
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Người dân Huế với sự ảnh hưởng của triết lý ñạo Phật có những hạn
chế nhất ñịnh như trầm tĩnh, thụ ñộng trước những biến cố của hoàn cảnh
xã hội và thích nghi chậm với những thay ñổi nhanh chóng của ñời sống
chính trị xã hội. Văn hóa Huế ñược tạo nên bởi sự ñặc sắc về tinh thần, ña
dạng về loại hình, phong phú và ñộc ñáo về nội dung, ñược thể hiện rất
phong phú trên nhiều lĩnh vực như: văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ
thuật, phong tục tập quán, lễ hội, lề lối ứng xử, ăn - mặc - ở, phong cách
giao tiếp, phong cách sống, ... Những di sản văn hóa phi vật thể ấy cần
ñược giữ gìn vì chúng chính là cơ sở cho việc bảo tồn, phát huy giá trị các
di sản của quần thể di tích Huế.
2.4.3. Yếu tố nghệ thuật - kỹ thuật.
Các di tích Huế nói chung với lịch sử xây dựng và tồn tại gần 206
năm. Trải qua nhiều bước ngoặc lịch sử các di tích kiến trúc ñã ít nhiều
xuống cấp, thay ñổi diện mạo, thay ñổi cách thức sử dụng, bị xây dựng
chồng lấp bởi các lớp kiến trúc và suy thoái.
Văn miếu Huế hiện nay không còn giữ ñược diện mạo như xưa.
Nhiều hạng mục ñã bị xuống cấp trầm trọng theo từng ngày, từng giờ.
Ngoài hai dãy nhà bia và Linh Tinh Môn mới ñược trùng tu thì các
hạng mục còn lại như Văn miếu ( ñiện thờ Khổng Tử và Tứ Phối, thập nhị
triết ), hai căn nhà ðông Vu và Tây Vu (thờ thập nhị hiền và các tiên nho),
thần Trù (nhà bếp), thần Khố(nhà kho),…ñã xuống cấp gần như hoàn toàn.
Các kí tự khắc trên bia ñá ñã bị phai mờ, một số tấm bia bị xâm hại do
những vết vẻ, vết bôi bẩn của con người, xung quanh cỏ mọc um tùm,
người dân mang trâu, bò vào chăn thả.
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Chương 3.
ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN VĂN MIẾU HUẾ
3.1 Quan ñiểm và mục tiêu
3.1.1. Quan ñiểm
- Bảo tồn Văn Miếu dựa trên quan ñiểm giá trị lịch sử và văn hóa làm
nền tảng, gắn kết khu vực Văn Miếu với Võ Miếu góp phần tạo nên một trục
cấu trúc không gian cảnh quan hoàn chỉnh bắt ñầu từ chùa Thiên Mụ. Nếu
cần thiết có thể xác ñịnh lại các yếu tố gốc / chứa ñựng giá trị di sản tại ñây
làm căn cứ cho việc khoanh vùng bảo vệ và kiểm soát phát triển.
- Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể, tôn tạo, tu bổ các công trình kiến
trúc có giá trị trong Văn Miếu phải tôn trọng tính nguyên gốc. Không phục hồi
lại toàn bộ quần thể như xưa mà cần lựa chọn ñối tượng xác ñáng, hiệu quả (có
cứ liệu chính xác, giúp tái hiện ñược cấu trúc không gian quần thể). Việc phục
hồi dừng lại ở mức ñộ cho phép cảm nhận ñược tinh thần của ñịa ñiểm (Văn
Miếu) thông qua sự gợi cảm nghệ thuật nhằm thể hiện tinh thần hiếu học của
người xưa chứ không phải bằng một sự xác thực về thực thể.
- Có biện pháp quản lý và kiểm soát chặt chẽ, tránh việc làm tổn
thương ñến các công trình di tích. Có thể xây dựng thêm các công trình
phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu về mặt sử dụng. Vị trí các công trình phải
ñược ñặt ở các vị trí thích hợp, có quy mô nhỏ, hình thức kiến trúc ñơn giản
không theo lối kiến trúc chiết trung, lai tạo và phải ăn nhập, hài hòa với
cảnh quan di tích.
3.1.2. Mục tiêu
- Kiến nghị một số giải pháp bảo tồn Văn Miếu theo ñịnh hướng phát
triển kinh tế xã hội của thành phố Huế ñến 2020.
- Cảnh quan khu vực Văn Miếu phải ñược thiết lập như là một ñề
xuất chuyên môn mang tính khoa học nhằm cứu vãn một di sản ñô thị có
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giá trị lịch sử, tinh thần và nghệ thuật ñộc ñáo, ñưa những giá trị của quá
khứ trở về hài hòa với cuộc sống hiện tại và chuyển tiếp cho mai sau.
- Nâng cao ý thức cộng ñồng trong việc chăm sóc và bảo vệ cảnh quan.
3.2. Kiến nghị một số giải pháp
Bảo tồn Văn Miếu Huế cần huy ñộng sự ñóng góp của nhân dân ñịa
phương ñặc biệt sự ñóng góp của các cơ sở, trường học trong huyện, trong
tỉnh của những người con quê hương công tác nơi xa kết hợp với ngân
sách,kinh phí của Nhà nước vào việc trùng tu.
Công việc trùng tu theo ñúng chuẩn mực quốc gia và quốc tế, tôn
trọng tuyệt ñối tính nguyên gốc, giá trị gốc và phải ñảm bảo tính khoa học
trên mọi phương diện tổ chức. Giao và chỉ giao việc trùng tu di tích cho lực
lượng chuyên nghiệp có ñủ kiến thức, năng lực và kinh nghiệm về lĩnh vực
này, ñồng thời có chính sách ñãi ngộ phù hợp và xứng ñáng với công việc
của họ. Như vậy công việc bảo tồn trùng tu mới ñược nâng cao chất lượng.
ðồng thời sử dụng ñội ngũ nhân công am hiểu về lịch sử, văn hóa, nghệ
thuật Huế trong công tác trùng tu, tôn tạo. Hạn chế việc sử dụng nhân công
từ ñịa phương khác ñến, ít am hiểu về lịch sử, văn hóa ñể trùng tu, tôn tạo
Văn Miếu Huế. Sử dụng nguyên liệu truyền thống ñể giữ ñược nguyên mẫu
không làm trẻ hóa, hiện ñại hoá di tích Văn miếu.
Trước mắt có thể thực hiện các công việc:
+ Tu sửa chống xuống cấp hai căn nhà ðông vu và Tây Vu
+ Phát quang cỏ dại xung quanh khu Văn Miếu.
+ Tu bổ xây lại tường bao di tích trên cơ sở ñảm bảo tính nguyên
gốc, xác thực.
ðể phát huy tinh thần hiếu học của người xưa thông qua Văn miếu,
có thể sưu tầm hiện vật, di vật, di cáo liên quan ñến di tích, ñến lịch sử và
truyền thống khoa bảng ñịa phương, danh nhân, nho sĩ trong vùng. Việc
trực tiếp trông coi bảo quản di tích, di vật có thể giao cho ngành văn hóa
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thông tin mà trực tiếp là Trung tâm Bảo tồn di tích Cố ñô Huế phối hợp với
ñịa phương.
Thường xuyên trông coi, chăm sóc khu Văn Miếu ñể phát hiện
những sự cố, những hoạt ñộng ảnh hưởng nghiêm trọng ñến Văn Miếu và
ñưa ra giải pháp xử lý kịp thời.
Nâng cao ý thức, giáo dục tuyên truyền người dân trong công tác bảo
tồn trùng tu Văn Miếu
Xây dựng lan can gỗ khoảng 1m quây quanh nhà bia ñể tránh tình
trạng mọi người dân sờ bia rùa nhiều làm xói mòn, hư hại nghiêm trọng
ñến các văn bia ở khu Văn Miếu
3.3. Phát huy giá trị du lịch
Văn Miếu Huế là công trình kiến trúc mà có thể ít ai biết ñến. Chính
vì vậy việc tuyên truyền, quảng bá cho phát triển du lịch là công việc hết
sức cần thiết ngay lúc này:
ða dạng hóa các hình thức tuyên truyền bằng các tờ pô gan, áp
phích, phô tô giấy ñể giới thiệu về Văn Miếu. Thông báo, giới thiệu trên
các phương tiện thông tin ñại chúng ñặc biệt trên truyền hình không chỉ tại
Tỉnh mà trên các ñài Trung ương khác ñể mọi người biết ñến giá trị lịch sử
của Văn Miếu Huế.
Thông qua một số tờ báo có thể giới thiệu ñiểm du lịch văn hóa này.
Xây dựng các chương trình mới, liên kết với các ñiểm du lịch nổi tiếng trên
mảnh ñất xứ Huế ñể tạo thành tour du lịch giúp cho du khách có thể tham
quan và khám phá. Ngoài ra ñể phát triển du lịch tại ñây cần phải có sự
quan tâm, ñầu tư về mọi phương diện như cơ sở vật chất kỷ thuật, khu vui
chơi giải trí ñể nơi ñây càng thu hút du khách trong nước và ngoài nước.
Bên cạnh việc tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị ý nghĩa của di
tích có thể nhắc tới Văn Miếu trong các giờ giảng dạy của các thầy cô giáo
ở các cấp trong huyện, tỉnh ñể không chỉ giới thiệu hình ảnh du lịch của

30

một di tích lịch sử mà còn giúp cho các em học sinh hiểu hơn về quê hương
mình, truyền thống hiếu học, ñạo làm thầy, làm trò trong xã hội hiện nay.
Tổ chức các buổi tọa ñàm, chuyện trò nói về thân thế và sự nghiệp của
các nhân vật ñược thờ tại các Văn Miếu. Tiến hành các ñợt hành hương về
Văn Miếu, tưởng nhớ các vị Tổ học các ñịa phương, các trường học ñóng góp
kinh phí ñể tái thiết Văn Miếu ngày càng khang trang, to ñẹp hơn.
ðưa các sản phẩm lưu niệm ñặc trưng giàu bản sắc văn hóa như
tranh thêu, ñồ thủ công mỹ nghệ, sách, bút,…in tên hoặc các mô hình kiến
trúc ñộc ñáo của Văn Miếu vào các khu dịch vụ ñể bày bán, giới thiệu cho
du khách tham quan.
ðào tạo ñội ngũ thuyết minh viên lành nghề ñể có thể ñáp ứng mọi nhu
cầu tham quan, học tập, nghiên cứu, tìm hiểu của người dân và du khách.
Phát triển không gian một cách bền vững trên cơ sở tận dụng khai
thác tối ña yếu tố ñịa hình, ñịa vật, cảnh quan thiên nhiên. ðồng thời có thể
xây dựng ở khu Văn Miếu này thành các ñịa diểm nghỉ ngơi nhỏ ñể phục
vụ du khách từ phương xa về ñây tham quan.
Xây dựng khuôn viên nhà xe ñể du khách thuận tiện trong việc ñi lại
tham quan và về ñây hành hương mà không cần lo ngại ñền vấn ñề xe cộ.
Huy ñộng các nguồn vốn ñầu tư nâng cấp, hình thành ñiểm du lịch
có khả năng thu hút và cung cấp các dịch vụ ña dạng.
ðối với thị trường du lịch trong nước sử dụng kênh truyền thống như
hệ thống ñại lý du lịch, các phương tiện truyền thông ñại chúng như truyền
hình, báo, tạp chí, tờ rơi ở các phòng bán vé tàu, vé xe.
Xã hội hóa du lịch ñể thu hút ñược nguồn vốn phát triển du lịch từ xã
hội cho công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, ñầu tư cơ sở vật chất kỷ thuật.
Tổ chức các hoạt ñộng tại khu Văn Miếu Huế như là hằng năm tổ
chức lễ tế và các ñợt hành hương ñể tăng thêm phần hấp dẫn, thu hút ñược
khách du lịch tới tham quan.
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Xây dựng hình ảnh và phong cách ứng xử của nhân dân ñịa phương tại
Văn Miếu ñể tạo lên hình ảnh di tích mang ñậm bản sắc văn hóa của dân tộc
và tấm lòng hiếu khách nơi ñây, ñể lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.
Lập kế hoạch kết nối ñịa ñiểm Văn Miếu vào các tuyến, ñiểm tham
quan du lịch ñể phục vụ du khách ñến tham quan, nghiên cứu.
Làm các bảng giới thiệu lịch sử, nội dung và giá trị các tấm bia cho
nhân dân, du khách nắm ñược thực tế lịch sử. ðặt các bảng ñó ở những chỗ
dễ tiếp cận và không cản trở sự quan sát chung của khách tham quan.
Tạo không gian trưng bày giới thiệu một số bia tiêu biểu với hệ
thống trang trí và nội dung văn tự trên bia ñể du khách tham quan cảm nhận
ñược hết vẻ ñẹp của bia ñề danh tiến sĩ.
Củng cố mở rộng các tuyến tham quan du lịch trên cơ sở chủ yếu là
các di tích lịch sử văn hóa. Có thể thiết kế các tuyến du lịch văn hóa theo
chuyên ñề như sau:
+ Tuyến tham quan các công trình kiến trúc Văn Miếu và Võ Miếu,
+ Tuyến tham quan các công trình kiến trúc nghệ thuật chùa Thiên Mụ
+ Tuyến di sản văn hóa Huế gồm: ñình, ñền, chùa, phố cổ, nhà
vườn, làng nghề truyền thống.
ðẩy mạnh công tác quản lý giám sát, nâng cao chất lượng các dịch
vụ hiện ñang khai thác phục vụ khách tham quan tại ñiểm di tích như: bán
ñồ lưu niệm, hàng giải khát, thuyết minh tại chỗ,…nhằm giảm tối thiểu mọi
phiền hà không ñáng có cho khách du lịch, ñảm bảo lượng hàng hóa, dịch
vụ trong sự quản lý của ngành du lịch
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C. PHẦN KẾT LUẬN
Văn Miếu là hình ảnh ñáng trân trọng, tự hào của người dân xứ Huế,
là một minh chứng sống ñộng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng ñạo
trên mảnh ñất này. Trải qua hàng ngàn năm, lịch sử thăng trầm của Văn
Miếu gắn chặt với lịch sử của một vùng ñất anh hùng nằm giữa vùng miền
Trung. Văn Miếu là vật chứng, là trung tâm thờ tự, tôn vinh những người
có công lớn trong sự nghiệp học hành dưới các thời ñại vua chúa, góp phần
giáo dục truyền thống hiếu học cho người Việt. Có thể nói từ bao ñời nay,
Văn Miếu là một phần không thể thiếu trong cộng ñồng dân cư, là tài sản
văn hóa của nhân dân phường Hương Long nói riêng và của tỉnh Thừa
Thiên Huế nói chung. Bên cạnh ñó, Văn Miếu ñược xem là nơi ghi danh
học vị tiến sĩ, nơi thờ các bậc tổ nho – tiên hiền – khoa bảng, ñồng thời
cũng chính là trung tâm ñào tạo thi cử dưới thời phong kiến. Vì thế cần
phải phát huy tác dụng của di tích lịch sử Văn Miếu ñối với sự nghiệp giáo
dục – ñào tạo trong xã hội hiện nay.
Di tích Văn Miếu Huế là di sản văn hóa vật thể ra ñời và tồn tại lâu
dài trong lịch sử cho ñến ngày nay. Chính vì vậy việc bảo tồn, trùng tu di
tích Văn Miếu là một trong những yếu tố quan trọng nhằm lưu giữ những
giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ này là một việc làm không hề
ñơn giản, Vì vậy nhằm nâng cao hiệu quả việc bảo tồn di tích Văn Miếu
Huế nhất thiết cần có các giải pháp cụ thể về từng mặt ñể giúp khu di tích
Văn Miếu ngày càng hoàn thiện và phát triển.
Ngoài ra, khi bảo tồn các di tích, các di sản văn hóa trong hoạt ñộng
khai thác tiềm năng du lịch cần phải cân bằng giữa lợi ích bảo tồn với phát
triển kinh tế. ðồng thời chú trọng tới cơ sở vật chất hạ tầng và việc thúc
ñẩy sự tham gia các hoạt ñộng du lịch, cộng ñồng dân cư vào các hoạt ñộng
trùng tu, tôn tạo. Không ngừng tăng cường nhận nhận thức về bảo tồn cho
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mọi tầng lớp, mọi ñối tượng bằng các chương trình giáo dục, nhận thức về
Văn Miếu một cách cụ thể. Tuy nhiên hoạt ñộng bảo tồn, trùng tu có thể
vẫn diễn ra dù có hay không hoạt ñộng khai thác tiềm năng du lịch bởi lẽ
bảo tồn, trùng tu di tích trước hết vì giá trị văn hóa của di tích Văn Miếu
ñó. Hơn nữa, hoạt dộng du lịch ñược coi như là một cầu nối ñể ñưa các di
tích lịch sử Văn Miếu Huế vào dòng chảy hiện ñại thay vì chỉ ñơn thuần là
một minh chứng cho quá khứ.
Hy vọng rằng Văn Miếu Huế sẽ ñược Nhà nước, lãnh ñạo tỉnh Thừa
Thiên Huế ñặc biệt quan tâm, tạo mọi ñiều kiện ñể bảo tồn và phát huy giá
trị ñược tốt nhất. Tiến tới sẽ trở thành, một ñịa chỉ du lịch có uy tín hiệu
triệu du khách muôn phương tìm về.
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