Quần thể Di tích cố đô Huế
Hội nghị lần thứ 17 của Ủy ban Di sản Thế giới họp tại Cartagena (Colombia) ngày
11 tháng 12 năm 1993 đã công nhận Khu Di tích cố đô Huế là Di sản văn hóa thế
giới với tiêu chí (iii): Huế thể hiện là một bằng chứng nổi bật của quyền lực phong
kiến Việt Nam đã mất mà đỉnh cao của nó vào đầu thế kỷ XIX, và tiêu chuẩn (iv):
Quần thể di tích Huế là một ví dụ nổi bật của một kinh đô phong kiến phương Đông.
Ngày nay, có rất nhiều du khách quốc tế đến lưu trú tại các khách sạn ở Huế để
thăm quan và khám phá di tích có một không hai này.
Trong gần 400 năm (1558-1945), Huế đã từng là Thủ phủ của 9 đời chúa Nguyễn ở
Đàng Trong, là Kinh đô của triều đại Tây Sơn, rồi đến Kinh đô của quốc gia thống
nhất dưới 13 triều vua Nguyễn. Nói đến Huế, người ta nghĩ ngay đến những thành
quách, cung điện vàng son, những đền đài miếu vũ lộng lẫy, những lăng tẩm uy
nghiêm, những danh lam cổ tự trầm tư u tịch, những thắng tích thiên nhiên thợ trời
khéo tạc…
Nằm giữa lòng Huế, bên bờ Bắc của sông Hương chảy xuyên qua từ Tây sang
Đông, hệ thống kiến trúc biểu thị cho quyền uy của chế độ trung ương tập quyền
Nguyễn vẫn đang sừng sững trước bao biến động của thời gian. Đó là Kinh thành
Huế, Hoàng thành Huế, Tử cấm thành Huế, ba vòng thành lồng vào nhau được bố
trí đăng đối trên một trục dọc xuyên suốt từ mặt Nam ra mặt Bắc.
Hoàng thành giới hạn bởi một vòng tường thành gần vuông mỗi chiều xấp xỉ 600m
với 4 cổng ra vào mà độc đáo nhất thường được lấy làm biểu tượng của Cố đô: Ngọ
Môn, chính là khu vực hành chính tối cao của triều đình Nguyễn. Bên trong Hoàng
thành, hơi dịch về phía sau, là Tử cấm thành – nơi ăn ở sinh hoạt của Hoàng gia.
Xuyên suốt cả ba tòa thành, con đường Thần đạo chạy từ bờ sông Hương mang
trên mình những công trình kiến trúc quan yếu nhất của Kinh thành Huế: Nghinh
Lương Đình, Phu Văn Lâu, Kỳ Đài, Ngọ Môn, điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, điện
Càn Thành, cung Khôn Thái, lầu Kiến Trung… Hai bên đường Thần đạo này là hàng
trăm công trình kiến trúc lớn nhỏ bố trí cân đối đều đặn, đan xen cây cỏ, chập chờn
khi ẩn khi hiện giữa những sắc màu thiên nhiên, luôn tạo cho con người một cảm
giác nhẹ nhàng thanh thản.
Về phía Tây của Kinh thành, nằm hai bên bờ sông Hương, lăng tẩm của các vua
Nguyễn được xem là những thành tựu của nền kiến trúc cổ Việt Nam.
Bên cạnh thành quách cung điện lăng tẩm nguy nga tráng lệ, Huế còn lưu giữ trong
lòng nhiều công trình kiến trúc độc đáo gắn liền với chế độ quân chủ nhà Nguyễn,
cách phối trí của các khoảng không gian đã tiến đến đỉnh cao của sự hài hòa trong
bố cục. Gần một thế kỷ rưỡi là Kinh đô của một triều đại phong kiến với thiết chế
chính trị dựa trên nền tảng Nho giáo, lại từng là thủ phủ của Phật giáo một thời, bên
cạnh những kiến trúc cung đình lộng lẫy vàng son, Huế còn lưu giữ hàng trăm ngôi
chùa thâm nghiêm cổ kính, an lạc giữa những núi rừng hoang vu u tịch.
Ngày nay, Huế trở thành một thành phố Festival tổ chức hai năm một lần. Huế là
một di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam và thế giới. Ngày 7 tháng 11 năm 2003,
Âm nhạc cung đình Huế: Nhã nhạc (triều Nguyễn) đã được UNESCO ghi tên vào
danh mục Các Kiệt tác Di sản phi vật thể của nhân loại. Du khách có thể đặt phòng
giá rẻ tại Hotels in Hue online cho chuyến đi của mình.

