
 

 

NGAO DU CHÂU ÂUNGAO DU CHÂU ÂUNGAO DU CHÂU ÂUNGAO DU CHÂU ÂU    

Hồ ðăng Lễ 

Thành phố Prague, Tiệp Khắc 
 

Tháng 4 năm 2011 chúng tôi ñược người 
em vợ của tôi ở Strasbourg nước Pháp lái xe 
hơi ñưa chúng tôi ñi ngao du một vòng nhỏ 
Châu âu. 

 
Chúng tôi băng qua nước ðức và ñi về 

thành phố Prague của Tiệp Khắc.  
Như chúng ta ñã biết, từ 1612 ñến 1918, 

Tiệp Khắc ở dưới quyền cai trị của Vương quốc 
Áo-Hung-ga-ri. Từ 1918 ñến 1948, Tiệp Khắc 
theo chế ñộ Cọng Hòa. Tiệp Khắc theo chế ñộ 
cọng sản Xã hội chủ nghiã. từ 1948 cho ñến 
năm 1989. Từ năm 1989 cho ñến nay Tiệp 
Khắc chấm dứt chế ñộ CS và trở lại chế ñộ 
Cọng Hòa. 
 

Vào cuối thế kỷ 19, sự bành trướng kỷ 
nghệ, gắn liền với sự tiến triển của khoa học kỷ 
thuật và của khoa học thực nghiệm, ñã thay ñổi 
toàn diện thế giới Âu Châu. Với nghệ thuật mới 
mè, người Âu Châu ñã sáng chế một nghệ thuật 
sống mới. 

 
Những tòa nhà tại Prague (trong hình ảnh) 

là biểu hiện cho thời kỳ ñó. ðặc ñiểm của thành 
phố Prague cũng như phần lớn các thành phố ở 
Âu Châu gây sự chú ý và thích thú cho du 
khách là mặt tiền của những tòa nhà ñều giữ lại 
những nét kiến trúc của những thế kỷ 11, 
12…17,18,19..và tùy theo khu vực, những kiểu 
kiến trúc khác nhau, Rô Man (Roman), Gô-Tic 
(Gothique), Phục-Hưng (Renaissance) và Ba-
Rốc (Baroque) ñều ở cạnh nhau. ðó là nét ñẹp 
của nghệ thuật và văn hóa cổ ñiển. 
 
 

Thành Phố PRAGUE 
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Nghệ thuật Rô Man (Roman) ñược phát triển 

ở các nước Rô Man vào những thế kỷ 11 và 12. 
Những toà nhà có kiểu kiến trúc Rô-Man  ñược 
tiêu biểu bằng cái bề ngoài mạnh mẻ và khô 
khan với kích thước hài hòa. Nhưng tùy theo 
trường phái, những nhà thờ khác biệt nhau về 
các hệ thống hình vòm. (hình vòm bán nguyệt, 
hình vòm bàn nguyệt gãy, hình vòm có cạnh...)  
 

 
Rô Man 

 
Gô-Tic (Gothique): Nghệ thuật nẩy nở ở Âu 
châu vào từ thế kỷ 12 cho ñến thời Phục Hưng. 
Nghệ thuật GôTic khác với nghệ thuật Rô man 
từ một sự táo bạo lớn hơn về hình dáng do 
khuynh hướng xử dụng những ñường nét ñi lên, 

TRANG 36 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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do cách tìm ra sự cân bằng thay vì sự vững 
chắc của những khối. Kiểu này ñược ñặc biệt 
phát triễn trong ngành kiến trúc.  

Gô Tic 

 
 

Phục Hưng (Renaissance): Phục Hưng, sự 
chuyển ñộng về văn học, nghệ thuật, và khoa 
học, ở Âu Châu vào những thế kỷ 15 và 16 và 
ñược xây dựng phần lớn dựa trên cách sao chép 
sự mô phỏng thời kỳ văn minh cổ ñại, phần lịch 
sử trước thời kỳ công nguyên. 

 

 
Phục Hưng 

Ba rốc (Baroque): là một kiểu nghệ thuật 
ñược phát triển từ thế kỷ 17 ñến thế kỷ 18 ở 
nước Ý và trong những nước theo thiên chúa 
giáo. Kiểu ñầy mảnh lực này ñược biểu hiện 
bằng sự tìm kiếm cái hiệu quả kinh ngạc, cái 
hùng vĩ và cái chuyển ñộng, bằng sự khát vọng 
tự do ñôi khi gây thiệt hại cho cảm giác về kích 
thước.  
 

 
Ba Rốc 

 

Chúng tôi lái xe ñến thành phố Verona của 
nước Ý ðại Lợi, và thăm tòa nhà lưu niệm của 
Juliette (Romeo va Juliette)  

 
Cổng vào 
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Chữ ký lưu niệm trên tường 
 
 
 

 

 
 

Bao lơn lầu nhà của Juliette 
 

Tiếp tục ñi về phía Nam, ñến thành phố 
Arles của nước Pháp và ñi thăm quạt gió 
(Moulin) trong truyện của nhà văn Alphonse 
Daudet (Tên cũ Moulin Ribet)  
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CHỢ TRỜI VIỆT NAM 

Ở thành phố Rozvadou, tại biên giới hai 
nước ðức và Tiệp Khắc mọc lên một chợ trời 
của người Việt Nam. Chợ này ñược thành lập 
bởi những người Việt Nam ñược chính quyền 
CS Hà Nội ñưa ñi ngoại quốc làm nghĩa vụ lao 
ñộng trong thời kỳ các nước ðông ðức và Tiệp 
ñang còn dưới chế ñộ XHCN và trốn ở lại 
không chịu về VN khi hai quốc gia này xóa bỏ 
chế ñộ XHCN ñể trở thành chính thể Cộng 
Hòa. Họ là những người có giọng nói của 
những tỉnh miền Bắc. Nhờ ở ngay biên giới cho 
nên họ lẩn trốn ñược sự kiểm soát của hai nước 
ðức và Tiệp. Một cô bán hàng có cho biết tuy 
cực nhọc nhưng vẫn sống ñược. 
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