Place des Vosges – Paris
Sóng Việt Đàm Giang
Place des Vosges (hay Place Royale), một trong những vườn xanh ở trung tâm Paris, là quảng trường cổ nhất
Paris nằm giữa quận 3 và 4, trong khu Marais, với công viên được bao quanh bởi những ngôi nhà từ thế kỷ
XVII.

Ðược xây dựng dưới thời vua Henri IV từ năm 1605 đến năm 1612, nằm trong trung tâm khu phố đắt đỏ của
thế kỉ XVII, XVIII. Quảng trường có hình vuông vức; ở giữa quảng trường có tượng của vua Louis XIII cưỡi
ngựa. Tượng do Jean-Pierre Cortot và Charles Dupaty dựng nên vào năm 1825. Và nơi này cũng được gọi là
quảng trường Louis XIII.

(Hình internet)

Photo GNT

Vua Henri IV ra lệnh cho xây cất đối xứng theo cùng một thiết kế: mặt tiền được làm bằng gạch đỏ với các
hàng nêm đá, mái đá dốc đứng và rải rác với các cửa sổ nhỏ, và các cung đường uốn lượn chạy suốt toàn bộ

tầng trệt, nối liền tất cả gian hàng. Những cung đường hành lang này được sở hữu hay thuê bởi các phòng
trưng bày nghệ thuật thượng lưu, cửa hàng đồ cổ đắt tiền và các quán cà phê.
Tất cả kiến trúc đồng nhất, chỉ có hai trường hợp ngoại lệ có kiến trúc khác thường: Tòa của Vua (Pavillion du
Roi) ở phía Nam, được cân bằng bởi Tòa Hoàng hậu (Pavillion de la Reine) ở phía Bắc của quảng trường. Cả
hai tòa nhà đều cao hơn một tầng so với phần còn lại của các toà hàng khác của quảng trường. Tuy nhiên
Nhà vua lẫn Nữ hoàng đều không bao giờ ở đó. Nhân viên cai quản của Vua, từng sống trong một tòa bên
cạnh tòa nhà của vua.

Một chút lịch sử
Trước khi quảng trường được xây dựng vào đầu thế kỷ 17, thì một khách sạn nổi tiếng mang tên Hôtel de
Tournelles, có từ năm 1388, đã hiện diện tại địa điểm này. Dinh thự này đã bị hoàng gia trưng dụng và đuợc
coi như một trong những nơi cư trú của hoàng gia. Chính tại đó, Vua Henri II đã chết trong đau đớn, sau khi bị
thương trong một cuộc đấu giáo jousting. Nữ hoàng Catherine de Medici rất ghét Hotel Tournelles và bà đã
tìm đủ mọi cách để phá hủy tòa nhà và chuyển gia đình hoàng gia đến Louvre.
Con rể của Catherine de Medici là Vua Henri IV, Henri IV đã giao việc xây dựng quảng trường vào năm 1605
cho kiến trúc sư Louis Métezeau. Nhưng Henri IV bị ám sát bởi một kẻ cuồng tín vào năm 1610 và không thấy
đuợc công trình tại đây của mình. Vua Louis XIII, con trai 11 tuổi của Henri IV nối nghiệp cha, đã tham dự lễ
khánh thành Place Royale mới vào năm 1612. Năm 1639, Ðức Hồng Y Richelieu dựng một bức tượng đồng
vua Louis XIII cưỡi ngựa ở trung tâm quảng trường. Bức tượng đã bị phá hủy vào tháng tám năm 1792, và
sau cùng được thay thế bằng một bản sao mới vào năm 1825.

(Hình Internet)

Quảng trường được Napoleon đặt tên hiện tại Place Des Vosges vào năm 1800, vì muốn kỷ niệm tỉnh này là
tỉnh đóng thuế đầu tiên cho chính phủ Pháp sau khi Cách mạng thành công năm 1789. Nằm trong Place des
Vosges trên quảng trường Louis XIII, bốn góc của quảng trường là bốn đài phun nước giống hệt nhau, do kiến
trúc sư Jean-Francois Mesnager vẽ kiểu và nhà điêu khắc Jean - Pierre Cortot kiến tạo. Nó không có tên riêng
mà chỉ đuợc gọi chung bằng địa điểm như đông-bắc, đông-nam, tây-nam và tây-bắc. Trong một hành lang của
dãy nhà bao quanh quảng trường có một khu thương mại dẫn đến căn nhà của Victor Hugo, là nơi ông đã
sống 16 năm từ 1832 đến 1848. Sau đó, ngôi nhà được chuyển thành bảo tàng cho du khách đến tham
quan.Victor Hugo là nhà thơ, nhà văn và nhà soạn kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn.
Nhà Victor Hugo, tọa lạc tại khách sạn Hôtel de Rohan-Guemenee (số 6), ở Place des Vosges, là một bảo
tàng dành riêng cho nghệ sĩ và nhà văn người Pháp. Bảo tàng này trưng bày bộ sưu tập các bức vẽ cá nhân,
sách, chân dung và đồ trong nhà của Victor Hugo. Victor Hugo tác giả của tập thơ Contemplations (1856),
cuốn tiểu thuyết Những kẻ khốn cùng (1862), sống ở tầng hai từ năm 1832 đến 1848, một năm sau khi cuốn
sách Nhà thờ Đức Bà của Paris (hay Chàng Gù Nhà thờ Đức Bà) được xuất bản (1831), và trước khi ông bị
lưu đày đến đảo Jersey rồi Guernesey (1851-1870).
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