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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong suốt chiều dài hình thành và phát triển của lịch sử thế giới, 

nghệ thuật kiến trúc luôn song hành cùng nhu cầu về nơi ăn chốn ở 

của con người, nổi bật và điển hình như nền kiến trúc Hy- La. Ở nước 

ta vào trước những năm 1954, người Pháp đã cho xây dựng nhiều công 

trình mang vẻ đẹp của Cổ điển Châu Âu mà giá trị của chúng vẫn còn 

nguyên vẹn cho đến tận ngày nay. Đó là lý do mà đến tận bây giờ 

nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn mong mỏi tiếp tục tái hiện lại được 

cái hào quang ấy. Nhằm đánh giá một cách khách quan thực trạng này. 

Thông qua luận văn này, học viên mong muốn hệ thống hóa được các 

giá trị trong cấu trúc hình thức của kiến trúc Cổ điển, nhằm tạo nên 

một cơ sở rõ ràng để đối chiếu, phản ánh được về thực trạng khai thác 

xu hướng Cổ điển phương Tây trong bức tranh toàn cảnh của nền kiến 

trúc nước ta. 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Trên những diễn đàn, các bài tham luận cũng như nghiên cứu 

chuyên sâu, nhiều tác giả trên khắp thế giới đã đề cập đến vấn đề khai 

thác Chủ nghĩa Cổ điển phương Tây trong những công trình xây dựng 

thời đại ngày nay, tuy nhiên chưa có tài liệu nào đưa ra được một bảng 

biểu cụ thể có tính hệ thống về các tiêu chí đánh giá dựa trên các 

nguyên tắc của Chủ nghĩa Cổ điển, thay vì đó, những nghiên cứu chỉ 

tập trung vào một trong nhiều khía cạnh khác nhau của xu hướng này 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn mong muốn tổng hợp được một hệ thống những biểu hiện 

trong cấu trúc hình thức của kiến trúc Cổ điển phương Tây. 
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Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, sự điều tiết, mức độ và chừng 

mực trong việc khai thác Chủ nghĩa Cổ điển phương Tây trong những 

công trình kiến trúc có hệ khung bê tông cốt thép hiện đại.  

4. Đối tượng và giới hạn nghiên cứu 

đối tượng phân tích, đánh giá cụ thể là cấu trúc hình thức của Khối 

nhà A trường ĐH Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh, mở rộng ra là một số 

công trình công sở ở tp. HCM, được xây dựng trong giai đoạn từ năm 

2000 đến nay - là hình ảnh đại diện cho những chính thể và đều được 

xây dựng với kinh phí từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.  

5. Nội dung nghiên cứu 

Tìm hiểu các biểu hiện trong cấu trúc hình thức của kiến trúc Cổ 

điển dựa trên những cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn thông qua 

nguồn gốc, sức lan tỏa và những lần trở lại của kiến trúc Cổ điển đi 

liền với lịch sử phát triển kiến trúc thế giới. Tìm hiểu quá trình tiếp 

cận và ứng dụng của Chủ nghĩa Cổ điển tại Việt Nam, phân tích những 

điều kiện đặc thù của kiến trúc nước ta dưới quá trình hội nhập, cũng 

như sự tác động của Triết học cộng sinh và Giao thoa văn hóa. 

Tổng hợp được hệ thống những tiêu chí đánh giá công trình khai 

thác Chủ nghĩa Cổ điển trong giai đoạn ngày nay. 

Nghiên cứu về cấu trúc hình thức khối nhà A trường ĐH Sư Phạm 

thành phố Hồ Chí Minh và một số ví dụ khác thông qua các nguyên 

tắc chung trong thiết kế kiến trúc, đối chiếu với hệ thống tiêu chí để 

đánh giá được những thành công và hạn chế. Từ đó có một cái nhìn 

khách quan về thực trạng xu hướng khai thác yếu tố Cổ điển phương 

Tây ở nước ta từ những năm 2000 đến nay. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp Điền dã;  Phương pháp Tra cứu tư liệu; Phương pháp; 

Phương pháp Phân tích - Tổng hợp; Phương pháp Hệ thống hóa 
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PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỂ ẢNH HƯỞNG CỦA  

KIẾN TRÚC CỔ ĐIỂN PHƯƠNG TÂY Ở VIỆT NAM 

 

1.1. Cấu trúc hình thức của kiến trúc Cổ điển phương Tây 

 Theo “Từ điển Tiếng Việt” (NXB Trẻ 1999), thì “Hình thức” là 

“một danh từ chỉ bề ngoài sự vật, hiện tượng”. Còn “Thức”, ta có thể 

hiểu là “dạng thức. Ngày nay, trên những diễn đàn học thuật và lý luận 

kiến trúc trong nước, đã có nhiều nghiên cứu, đóng góp với vai trò 

phản biện xã hội, cảnh báo về vấn nạn “hình thức”, vốn đã ngấm ngầm 

ăn sâu vào nền kiến trúc Việt Nam trong giai đoạn gần đây. Nhưng có 

một thực tế là, những đóng góp dù khen hay chê, vẫn còn đang chú 

tâm luận bàn nhiều về các yếu tố biểu hiện ra bên ngoài, mà chưa làm 

rõ rằng ngay từ trong bản chất, hình thức suy cho cùng vẫn là một ánh 

xạ của Cấu trúc bên trong. Từ đó, ta dần hình thành ý niệm, để có 

được một hình thức đẹp, điều căn nguyên nhất là từ bên trong cấu trúc 

cơ bản tạo nên cái hình thức đó phải được thiết lập một cách lành mạnh 

và đúng đắn. Hai yếu tố “Cấu trúc” và “Hình thức” luôn có mối liên 

quan, sự tương hỗ lẫn nhau khăng khít để thỏa mãn nhu cầu sử dụng, 

lẫn tiêu chuẩn thẩm mỹ của một công trình kiến trúc, từ đó đánh giá 

trên phương diện cấu trúc hình thức của một công trình kiến trúc 

chính là chúng ta phải đánh giá tổng quan các yếu tố từ hình ảnh, 

đường nét, hình khối, vật liệu biểu hiện ra bên ngoài, cho đến các 

nguyên tắc liên kết, tổ hợp, bố cục hay những trật tự ẩn chứa bên trong 

nó. Để làm rõ hơn về đề tài nghiên cứu, đi ngược dòng lịch sử hàng 

ngàn năm về trước, bắt đầu từ Cấu trúc hình thức của kiến trúc Hy Lạp 

– La Mã, trong số đó nổi bật hơn hết chính là sự chuẩn mực trong tổ 

hợp thành phần thức cột (Order), đây là một dạng cấu trúc bao gồm sự 
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sắp xếp theo thứ tự chức năng của từng bộ phận trong thức với nhau, 

theo một logic và trật tự nhất định, bất cứ khi nào chúng ta muốn thực 

hiện công trình theo trường phái Cổ điển thì tuyệt đối phải thiết lập 

một cách chính xác cấu trúc này. Đó là tổ hợp thức cột trật tự từ dưới 

lên phải lần lượt là Stylobate (Nền nhà), Column (Thức cột), trên cùng 

là Entablatue (Bệ đầu cột) và Pediment (Mái đầu hồi tam giác). Giống 

như chúng ta diễn đạt một câu văn, cho dù có sai sót về mặt chính tả, 

dấu chấm phẩy, nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ, chính xác về mặt cấu 

trúc ngữ pháp, đúng thứ tự của công thức SVO bao gồm Subject (Chủ 

ngữ) + Verb (Động từ) + Object (Tân ngữ) thì mới tạo thành một 

Sentence (Câu văn) hoàn chỉnh. Một cấu trúc cơ bản thứ hai, module 

bán kính đáy cột (M) sẽ là đơn vị căn bản chi phối toàn bộ những kích 

thước những cấu kiện thành phần như Thân cột (Column), Đầu cột 

(Capital), Trán tường (Pediment), Diềm mái (Frieze),... Cấu trúc này 

còn mang lại sự thuận tiện trong việc tổ chức thi công tại công trường, 

do những thông số kích thước theo dạng hình học đơn giản có thể 

truyền đạt một cách chính xác đến từng nhóm thợ đẽo đá ở thời kỳ mà 

công nghệ kỹ thuật phần nhiều còn hạn chế.  

 

1.2. Sự lan tỏa của hình thức của KTCĐ p. Tây trên thế giới 

Nghệ thuật kiến trúc Hy Lạp - La Mã Cổ đại đã trở thành một di 

sản mẫu mực, là hình mẫu của kiến trúc phương Tây trong suốt gần 

5000 năm nay. Mặc dù ở mỗi thời kỳ cũng có bổ sung thêm một số 

nguyên tắc nhất định, nhưng cấu trúc từ sự tổ hợp Thức cột vẫn là căn 

bản nhất. Trải qua “đêm dài Trung Cổ”, đầu thế kỷ XVI, phong trào 

văn nghệ Phục hưng (Renaissance), giải phóng nghệ thuật, gửi gắm 

tinh thần dân chủ, nhân danh con người ra đời, Ghi dấu như là một lần 



5 
 

 

Thế giới trở lại với bóng dáng kiến trúc Cổ điển. Đến thế kỷ thứ XVII 

và XVIII là lần trở lại trong là Chủ nghĩa Kinh điển Pháp (Classicism). 

Không chỉ có thế, những cứ liệu lịch sử ngày nay còn cho ta thấy được 

một thực tế là nhờ vào việc khẳng định được giá trị bền vững của mình, 

mà theo thời gian, kiến trúc Hy – La đã có sức ảnh hưởng lan tỏa rộng 

ra trên phạm vi toàn thế giới, mà không loại trừ bất kỳ quốc gia, châu 

lục hay thể chế chính trị nào,...  

 

1.3. Sự du nhập kiến trúc Cổ điển phương Tây ở Việt Nam 

Năm 1884, Đế quốc thực dân Pháp hoàn tất công cuộc xâm chiếm 

toàn bộ lãnh thổ Đại Nam. Đặc thù quan trọng của kiến trúc giai đoạn 

này là sự chuyển hướng trong nền kiến trúc nước nhà, từ giao lưu toàn 

diện với các nền văn hóa và kiến trúc trong cùng khu vực, sang giao 

lưu chủ yếu với văn hóa và kiến trúc phương Tây. Song song đó, hàng 

loạt các công trình cũng mọc lên, trải dài trên khắp các lãnh thổ Việt 

Nam để phục vụ cho công cuộc cai trị và khai thác thuộc địa, nhưng 

với đầu óc tiến bộ phương Tây, người Pháp đã sớm nhận ra hành động 

“bê nguyên mẫu” kiến trúc Cổ điển, hình thức vốn tồn tại nhiều ở 

những vùng miền xứ lạnh Châu Âu vào áp dụng ở một đất nước nhiệt 

đới không phải là một lựa chọn phù hợp. Nên họ đã hình thành ý thức 

tìm tòi kết hợp giữa yếu tố văn hóa, khí hậu địa phương với những 

dạng thức kiến trúc Pháp lúc bấy giờ, làm tiền đề cho nền kiến trúc 

Đông Dương phát triển rực rỡ sau này với những tên tuổi lớn như 

Ernest Hébrard hay De Laval,…  

Nói cho cùng, trong công cuộc áp đặt bộ máy khai thác thuộc địa, 

giai cấp thống trị đã quá quen thuộc và thừa nhận sức mạnh của hình 

thức kiến trúc Cổ điển. Họ muốn vay mượn lại bóng dáng hào hùng 

của Đế chế La Mã, qua những công trình kiến trúc.Sau 1945, nền kiến 
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trúc của nước ta đã xảy ra hai lần biến động gắn liền với hai lần tái 

hiện của Chủ nghĩa Cổ điển. Mà mỗi lần đều có những biểu hiện trong 

cơ sở lý luận và thực tiễn khác nhau. Lần thứ nhất là khi hòa bình lập 

lại sau năm 1954. Lần thứ hai là giai đoạn sau khi mở cửa vào cuối 

những năm 1980 cho đến tận ngày nay, đánh dấu từ cột mốc Đại hội 

Đảng lần thứ VI thông qua chính sách mở cửa vào năm 1986, đó là 

vấn đề mà trọng tâm luận văn đang muốn đề cập đến.  

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ CẤU 

TRÚC HÌNH THỨC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC KHAI THÁC 

CỔ ĐIỂN PHƯƠNG TÂY 

 

2.1. CƠ SỞ LỊCH SỬ  

Như đã khái lược, cấu trúc hình thức của kiến trúc Cổ điển 

phương Tây bắt nguồn từ nền tảng những nét đẹp nghiêm chỉnh và 

tinh hoa nhất của nền kiến trúc Hy – La Cổ đại mà bổ sung, phát 

triển thêm qua giai đoạn Phục hưng, để cuối cùng được đúc kết, hệ 

thống lại trong Chủ nghĩa Kinh điển Pháp, nên ta sẽ tìm hiểu những 

biểu hiện về cấu trúc hình thức của trường phái Cổ điển thông qua ba 

cột mốc lịch sử cụ thể này... 

 

2.1.1. Kiến trúc Cổ điển Hy Lạp-La Mã 

Nền kiến trúc Hy Lạp Cổ đại bắt nguồn từ khoảng 3000 năm trước 

Công nguyên. Đây là một xã hội có những sự phát triển vượt bậc trong 

nhiều lĩnh vực, cùng với tinh thần tôn trọng sự hài hòa trong cả Văn 

Hóa và Tri thức, không có sự hà khắc giữa người cai trị và nô lệ. Họ 

khao khát tìm kiếm được vẻ đẹp kết hợp giữa lý trí và tính hồn nhiên, 

lãng mạng. Một trong những đóng góp nổi bật của nền kiến trúc Hy 
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Lạp Cổ Đại chính là họ đã kiến tạo ra 3 thức cột nổi tiếng vẫn còn 

thông dụng mãi cho đến tận ngày nay, đầu tiên là Doric, rồi sau đó là 

Ionic và Corinthian. Cùng với sự kiện La Mã thôn tính lãnh thổ của 

Hy Lạp vào năm 301 TCN, dưới bàn tay của người La Mã, những 

thành tựu về nghệ thuật kiến trúc kế thừa từ nền tảng Hy Lạp đã được 

phát triển lên một trình độ mới vô cùng rực rỡ. Người La Mã còn kiến 

tạo ra thức Toscan (cải tiến từ thức Doric) và Composite từ việc tiếp 

thu 3 thức cột cổ điển của Hy Lạp, đó là những vẻ đẹp lý tưởng. Những 

thức cột đã mang đến cho kiến trúc một sức sống, chịu đựng được thử 

thách qua thời gian, biểu trưng cho vẻ đẹp trong sáng, khỏe mạnh và 

tinh tế, dựa trên sự chính xác từ tổ hợp các thành phần, cùng hệ thống 

tỷ lệ xác định dựa trên module. Mang lại một cấu trúc hình thức trở 

thành đại diện cho kiến trúc Cổ điển. 

 

2.1.2. Kiến trúc Phục Hưng ở Châu Âu (Thế kỷ XVI-XVII) 

Khởi nguồn từ thế kỷ XIV, ở Italy, ngay trên quê hương của nền 

văn minh La Mã cổ đại, người Italy đã tìm thấy được ngay chính trong 

những di sản văn hóa về các lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc, hội họa, văn 

học được gọi là phong trào Phục hưng. Một đặc trưng dễ nhận thấy 

của trường phái kiến trúc Phục hưng là ưu tiên đặt nặng về hình thức, 

với vai trò như thế hệ “hậu duệ” thứ hai, tiếp nối khai thác vẻ đẹp Cổ 

điển, mà bây giờ lịch sử kiến trúc Thế giới còn lưu giữ lại các tác phẩm 

của những tên tuổi lớn như Michelangelo hay là Andrea Palladio,… 

 

2.1.3. Kiến trúc Kinh Điển Pháp (Classicism Thế kỷ XVII) 

Năm 1671, vua Louis XIV cho thành lập Viện Hàn Lâm Kiến trúc 

của Hoàng gia tại Paris, gắn liền với một xu hướng quan trọng xuất 
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hiện, đó là Chủ nghĩa Kinh điển Pháp, được hệ thống qua 4 đặc trưng 

sau:  

1. Nhấn mạnh trục đối xứng thể hiện sự trang nghiêm của quần thể, 

hay từng công trình kiến trúc riêng lẻ.  

2. Bố cục tuân thủ những niêm luật chặt chẽ, với những tương quan 

tỷ lệ và quan hệ đặc - rỗng, số đoạn chia là lẻ để khối trung tâm 

nằm trên trục chính.  

3. Khai thác thức cột Cổ điển Hy Lạp, La Mã, làm cơ sở cho các tổ 

hợp kiến trúc 

4. Đề tài trang trí sử dụng Thần Thoại Hy Lạp. 

 

2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

Chủ nghĩa Kinh điển Pháp kéo dài cho đến tận cuối thế kỷ XVIII, 

cùng với sự kết thúc của nó cũng được xem như là một dấu chấm hết 

cho giai đoạn mà chúng ta gọi chung là giai đoạn kiến trúc Cổ điển 

trên toàn Thế giới. Bắt đầu từ dấu mốc này, lịch sử đã bước sang một 

trang mới, đó là thời kỳ của nền kiến trúc Cận đại (thế kỷ XVIII-

XIX). 

2.2.1. Những lần trở lại của KTCổ điển phương tây trên TG 

Trong phạm vi của luận văn này chỉ xin đề cập đến những trường 

phái kiến trúc được hình thành với ý đồ khai thác những đặc trưng 

mang tính lề lối và chuẩn mực của Chủ nghĩa Cổ điển giai đoạn trước 

đó. Nổi bật trong xu hướng Phục cổ đó, là Chủ nghĩa Tân cổ điển 

(Neocalassical),đánh dấu lần thứ ba thế giới lại hướng về vẻ đẹp Cổ 

điển. Trào lưu này diễn ra ở hầu hết Châu Âu và còn lan sang đến tận 

nước Mỹ ở bờ bên kia Đại Tây Dương, tuy nhiên ở mỗi Quốc gia, Chủ 

nghĩa Tân cổ điển lại mang những biểu hiện hình thức có phần khác 

nhau. Cũng trong lần quay về thứ 3 này, đánh dấu cột mốc người Pháp 
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bắt đầu công cuộc khai thác Đông Dương (cuối XIX - XX) mang theo 

nền kiến trúc Tiền thuộc địa vào xây dựng trên khắp lãnh thổ Việt 

Nam. Lần thứ tư nhân loại lại tìm về với kiến trúc Cổ điển, diễn ra lần 

lượt ở các quốc gia và chế độ mới thành lập như: Giai đoạn Đức Quốc 

Xã (1931-1945), Giai đoạn Liên Xô (1931-1955) hay Cổ điển Xã hội 

Chủ nghĩa, , Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thời Mao Trạch Đông 

(1949-1976). Sự tái hiện cũng diễn ra ngay trong nền kiến trúc giai 

đoạn “Dân Chủ Cộng Hòa” ở nước ta (1954-1975). Lần tái hiện thứ 

năm ở đây là Chủ nghĩa kiến trúc Hậu hiện đại (thập niên 60 đến cuối 

thập niên 80 thế kỷ XX), với một nhánh của nó là Xu hướng Cổ điển 

hậu hiện đại, theo đuổi sự đa nghĩa trong kiến trúc và sử dụng các 

motif của Chủ nghĩa Cổ điển, còn có sự xuất hiện của Chủ nghĩa Duy 

Lý Italy (cuối thập niên 60 đến cuối thập niên 90, thế kỷ XX). Qua 

những diễn biến được ghi nhận trong lịch sử, ta thấy được một thực tế 

rằng, Chủ nghĩa Cổ điển trên Thế giới là những giá trị trường tồn mà 

cho dù đã rất nhiều lần, nhân loại đã muốn thẳng tay chối bỏ, nhưng 

cuối cùng, vẫn không thể thoát ra được khỏi cái bóng dáng của nó.  

 

2.2.2. Sự trở lại gần đây của KT Cổ điển phương Tây ở VN 

Đến lần tái hiện thứ hai của Chủ nghĩa Cổ điển ở nước ta thì tình 

hình còn phức tạp hơn rất nhiều. Dấu mốc là từ thời kỳ “mở cửa” với 

5 thành phần kinh tế. Cũng như tất cả những lần tái hiện trước đây của 

kiến trúc Cổ điển, trong khi cứ loay hoay mãi, vẫn không thể tìm ra 

một lối đi riêng nào để biểu đạt bộ mặt kiến trúc trong giai đoạn bấy 

giờ sao cho “thời thượng” nhất, thì người ta lại nghĩ tới những cái đẹp 

đẽ mà thế giới đã thừa nhận, đó là những giá trị thẩm mỹ vĩnh cửu 

trong hệ thống Cổ điển phương Tây, cứ thực hiện theo “phong cách” 

đó là một sự bảo chứng tốt nhất. Vậy là một lần nữa, vào những năm 



10 
 

 

90 của thế kỷ XX, các ngôi nhà mô phỏng theo kiểu kiến trúc Hy Lạp 

- La Mã như một cơn sốt với những Mái đầu hồi tam giác, những trán 

tường có phù điêu, các thức cột Cổ điển cải biên ( theo dạng Doric, 

Ionic, Corinthian,…) cùng những tràng hoa (Guirlande), cửa sổ mắt 

bò, mái dốc Mansard,… Xuất hiện dần dần trong các đô thị rồi lan ra 

ngoại ô, len lỏi về tận đến trong các thôn làng xã, những nơi mà thậm 

chí trong lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện dù chỉ là một công trình 

mang bóng dáng Cổ điển của người Pháp xây dựng. Lại không hiểu 

mẫu số chung từ đâu ra mà các công trình vốn Ngân sách và vốn Nhà 

nước ngoài Ngân sách này nhất loạt đều cố gắng “gò” theo xu hướng 

Cổ điển Hy – La. Tuy nhiên, sự khác nhau trong những công trình kiến 

trúc thời Pháp thuộc với những bản sao mô phỏng, mang phong cách 

“nệ cổ” mà chúng ta hay gặp là ở tính chất chuyên nghiệp trong thiết 

kế và thi công, với một bên là hiệu quả thẩm mỹ từ việc khai thác đúng 

cái tinh túy nhất của Chủ nghĩa Cổ điển cùng kỹ thuật và vật liệu xây 

dựng mới, còn một bên là sự sơ sài trong xử lý chi tiết, sự diêm dúa 

của vật liệu, cũng như những lỗi sai cơ bản về mặt cấu trúc hình thức.  

 

2.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Cho dù lịch sử thế giới có trải qua thêm bao nhiêu thiên niên kỷ 

nữa, thì cái ý niệm về kiến trúc Cổ điển của nhân loại đã mãi mãi đóng 

đinh với cột mốc cuối thế kỷ XVIII, dánh dấu bằng sự thoái trào của 

Chủ nghĩa Kinh điển cùng với chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp, 

Bắt đầu mở ra giai đoạn kiến trúc Cận đại (thế kỷ XVIII-XIX), từ đó 

về sau, chỉ có con người là chủ động tìm về với bóng dáng huy hoàng 

của Cổ điển mà thôi… 
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2.3.1. Đánh giá công trình kiến trúc dựa trên những nguyên lý 

mỹ học cổ điển phương Tây 

Mặc dù từ lúc con người đã quan tâm về nhu cầu hưởng thụ cái đẹp 

từ hàng ngàn năm trước, nhưng mãi cho đến thế kỷ XVIII, nguyên lý 

Mỹ học mới chính thức ra đời. Nguyên lý này đánh giá cái “Hoàn mỹ” 

dựa trên bởi ba yếu tố “Chân – Thiện – Mỹ”, vận động trong một thể 

thống nhất, mà ở đây là công trình kiến trúc. Nhằm làm sáng tỏ các 

khía cạnh thẩm mỹ thành công và hạn chế của công trình Đại Học Sư 

Phạm Tp. HCM, luận văn cũng xin đi vào phân tích “Tam vị nhất thể” 

trên với vai trò như một cơ sở lý luận để đánh giá. 

 

2.3.2. Những nguyên tắc trong CTHT của kiến trúc Kinh điển 

Dựa trên bốn nguyên tắc của Chủ nghĩa Kinh điển Pháp, kết hợp 

với việc nghiên cứu những công trình Cổ điển thực tế tiêu biểu qua 

các thời kỳ, nhằm tổng hợp thành một hệ thống lý thuyết, mục đích để 

đối chiếu, đánh giá một công trình theo xu hướng Cổ điển ngày nay 

như thế nào là chính xác về cấu trúc hình thức và hợp thời đại. Tất cả 

sẽ được tổng hợp ở mục Các nguyên tắc và đặc trưng trong cấu trúc 

hình thức của công trình khai thác Chủ nghĩa Cổ điển phương Tây. 

2.3.2.1 Trục đối xứng 

Công trình được tổ hợp từ những hình học kỷ hà. Những công trình 

Cổ điển Hy – La nói riêng hay các công trình khai thác trường phái Cổ 

điển phương Tây nói chung thường sử dụng các hình học kỷ hà như 

hình vuông, hình tròn và hình tam giác. Trong tổ hợp, hình tròn và 

hình vuông có một số cách kết hợp nhất định.Mặt đứng công trình luôn 

đối xứng qua trục trung tâm. Các yếu tố thuộc mặt đứng, chi tiết trang 
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trí hoặc các công trình trong cùng một tổng thể quy hoạch đều được 

bố cục đối xứng qua một hoặc nhiều trục. 
2.3.2.2 Niêm luật 

Quy tắc phân vị trên mặt đứng, đầu tiên theo phương ngang, mặt 

đứng công trình thường được phân thành nhiều đoạn, tạo nên tính nhịp 

điệu, số đoạn chia là lẻ như ba, năm, bảy… và đối xứng qua khối trung 

tâm nằm trên trục chính. Ngoài ra, ta còn có nguyên tắc tam đoạn theo 

phân vị đứng. Chi tiết hơn, ở mỗi bộ phận trong công trình, cũng thể 

hiện quy tắc tam đoạn. Tỷ lệ vàng được ưu tiên áp dụng trong công 

trình như một “con số của thần linh 1,618”. Song song đó, quan hệ 

đặc rỗng là một yếu tố được bổ sung từ Chủ nghĩa Kinh điển Pháp cho 

ta bố cục mặt đứng có chiều ngang hay chiều đứng được chia thành 

những đoạn đặc - rỗng - đặc… 

2.3.2.3 Thức cột 

Một column Cổ điển bao gồm ba phần, thứ tự từ dưới lên trên là 

Base, Shaft và Capital. Tất cả các thành phần Base, Shaft và Capital 

phải đúng tỷ lệ với từng loại cột và dựa trên module bán kính đáy cột 

M (Cột Doric và Toscan thì không có Base). Thức Doric chiều cao L 

= 12-14M, thức Ionic: L=16M, thức Corinthian: L=18-20M,….Nếu 

trong công trình sử dụng một loại thức cột thì phải đảm bảo chiều cao 

cột nhỏ bằng hai phần ba đến ba phần tư cột lớn. Nếu trong công trình 

sử dụng nhiều loại thức cột khác nhau thì phải đảm bảo thức cột thô 

nặng ở bên dưới và thức cột tinh nhẹ ở phía trên. Thức cột có thể sử 

dụng trong công trình dưới ba dạng chức năng: cột đứng riêng lẻ, cột 

dính vào tường và bổ trụ dạng cột vuông.  

2.3.2.4 Đề tài trang trí 

Vị trí phù điêu trang trí thường được chạm khắc hay đắp nổi ở phần 

Frieze hoặc Pronton. Về mặt nội dung, đề tài thần thoại Hy Lạp như 
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một suối nguồn bất tận cho những nhà điêu khắc Hy Lạp – La Mã Cổ 

đại khai thác, không sử dụng đề tài của Thiên Chúa Giáo 

Sau khi người kiến trúc sư đã nắm vững và vận dụng vào thiết kế 

bảo đảm đáp ứng được những nguyên tắc ở trên, thì xem như công 

trình cơ bản đã thể hiện được cái tinh thần của Chủ nghĩa Cổ Điển, kế 

đến người kiến trúc sư mới quan tâm và khai thác những motif nằm 

trong chi tiết hay được sử dụng của xu hướng này, tránh trường hợp 

sa đà vào khai thác chi tiết nhưng lại bỏ qua những nguyên tắc và đặc 

trưng chính . 

 Kế đến, không phải lúc nào ý đồ xây dựng một công trình mới khai 

thác vẻ đẹp của Chủ nghĩa Cổ điển phương Tây trong bối cảnh đất 

nước ta hiện nay cũng là phù hợp, đầu tiên công trình phải mang lại 

hiệu quả hòa hợp được với môi trường và bao cảnh của toàn khu vực 

đó. Tiếp đến là do khối tích những công trình dạng này thường có quy 

mô lớn, đồ sộ nên cần phải có được hướng tiếp cận tốt từ những trục 

đường.  

 

2.3.3. Sự giao thoa – tiếp biến trong văn hóa & kiến trúc 

Khi tập trung phân tích về kiến trúc, ta cũng không thể nào bỏ qua 

yếu tố văn hóa. Vì vậy, để những phân tích, đánh giá có được mang ý 

nghĩa bao quát hơn, chúng ta cần phải xem xét tổng hòa những yếu tố 

tham gia vào việc hình thành nên đặc trưng của Kiến trúc trong một 

sự vận động có tính văn hóa, và công trình ở đây, ngoài việc được nhìn 

nhận như một tác phẩm khoa học, nghệ thuật, mở rộng ra hơn còn là 

một sản phẩm văn hóa. 

2.3.3.1 Hiện tượng Giao thoa – tiếp biến văn hóa 

Giao thoa và tiếp biến là một hiện tượng văn hóa diễn ra trong suốt 

quá trình lịch sử nhân loại, góp phần thúc đẩy nhu cầu phát triển trong 
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xã hội. Có thể hiểu, Giao lưu văn hóa là diễn đạt hiện tượng chung 

sống của ít nhất hai nền văn hóa với nhau, có thể từ hai cộng đồng, hai 

dân tộc hay hai quốc gia,… Mà trong đó diễn ra những mối quan hệ 

trao đổi các sản phẩm văn hóa với nhau. Diễn ra dưới hình thức của 

sự truyền bá hoặc tiếp nhận, thông qua các biện pháp cưỡng bức hay 

hòa bình, áp đặt hoặc chọn lựa. Còn thuật ngữ tiếp biến văn hóa là quá 

trình tiếp nhận cà biến đổi các yếu tố văn hóa, trong đó các yếu tố bản 

địa giao hòa với các yếu tố ngoại lai, dẫn đến sự đổi mới so với nguồn 

gốc của chúng. Ở khía cạnh về ví dụ kiến trúc, ngay cả trong thời kỳ 

Cổ đại, cùng với quá trình giao lưu văn hóa với Hy Lạp, người La Mã 

đã tiếp thu không ít các yếu tố ngoại sinh để biến đổi nó thành những 

yếu tố nội sinh, như ba thức cột Doric, Ionic, Corinthian theo kiểu La 

Mã và thêm hai thức Toscan, Composite mà chúng ta đã biết hiện nay. 

2.3.3.2 Triết học cộng sinh 

Chủ thuyết cộng sinh là một trong những học thuyết nổi bật nhất 

trong kho tàng lý luận kiến trúc đương đại, ở khía cạnh văn hóa, chỉ 

sự xâm nhập, chung sống và cùng tồn tại giữa các yếu tố văn hóa thuộc 

về các nền văn hóa khác nhau (cộng sinh vi mô), hay giữa những nền 

văn hóa với nhau (cộng sinh vĩ mô), với những biểu thị cơ bản của nó 

bao gồm sự cộng sinh giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, 

giữa hiện tại và quá khứ, giữa không gian bên trong và bên ngoài. 

2.3.3.3 Lý thuyết Hậu – Hiện đại  

Chủ nghĩa Hậu hiện đại, cho rằng kiến trúc nói chung là một hiện 

tượng phức tạp và mâu thuẫn. Đặt ra vấn đề mối quan hệ giữa kiến 

trúc ngày nay với di sản kiến trúc của quá khứ. Trong đó, xu hướng 

Cổ điển hậu hiện đại là một 4 nhóm khuynh hướng biểu hiện mà Chủ 

nghĩa này hướng đến, mong muốn gợi lại tinh thần của Chủ nghĩa cổ 

điển thế kỷ XVII ở Châu Âu. 
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC HÌNH THỨC CỦA 

KHỐI NHÀ A ĐH SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH  

DƯỚI GÓC NHÌN CỦA KIẾN TRÚC CỔ ĐIỂN 

 

3.1.TỔNG QUAN VỀ KHỐI NHÀ A TRƯỜNG ĐH SP HCM 

3.1.1 Kiến trúc trường ĐH Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh hiện nay 

Nằm trong một khu vực thanh bình và cổ kính giữa những cụm 

công trình trường học được xây dựng từ thời Pháp thuộc ở Quận 5, 

như Đại Học Sài Gòn, THPT Chuyên Lê Hồng Phong – xưa là trường 

Petrus Ký. Nhưng do được xây dựng qua nhiều thời kỳ, nên khuôn 

viên trường bây giờ bị chia cắt manh mún do không được quy hoạch 

một cách bài bản, thiếu sự khoa học và đồng bộ.   

Kiến trúc khối nhà A trường ĐH Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh  

Công trình khối nhà A đang được dùng với chức năng quản lý, khu 

hiệu bộ và văn phòng của các phòng khoa, nằm ngay sát trục đường, 

như bộ mặt của trường ĐH Sư phạm. Công trình cao sáu tầng và một 

tầng áp mái kỹ thuật, với hình thức kiến trúc Cổ điển đặc trưng. Để tái 

hiện cái uy quyền của Cổ điển, người ta không ngần ngại tô đắp một 

cách qua loa, để cho có “cái Cổ điển” cùng thiên hạ. Tuy nhiên, sự xa 

hoa và uy quyền này trong một công trình trường học công lập là 

không thực sự cần thiết, nhất lại là khi nó được xây dựng hoàn toàn từ 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước.  

3.2. CẤU TRÚC HÌNH THỨC CỦA KHỐI NHÀ A DƯỚI 

GÓC NHÌN CỦA KIẾN TRÚC CỔ ĐIỂN 

3.2.1 Sử dụng trục đối xứng 

Như đã đề cập, để hòa hợp được với tổng thể nhìn từ sân trong, bản 

thân khối nhà A phải chấp nhận sự không đồng bộ về cấu trúc hình 

thức. Mặt đứng khối nhà A đối xứng qua trục trung tâm nhưng mặt 
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sau thì không đảm bảo tính đối xứng nữa. Mặt đứng và mặt bằng khối 

nhà được tổ hợp từ những hình học kỷ hà như vuông, tròn. Tuy nhiên, 

trong tổ hợp, hình tròn và hình vuông lại kết hợp lại cho ta một cung 

tròn bé hơn nửa bán cầu, không nằm ở vị trí góc. 

3.2.2 Sử dụng niêm luật 

Mặt đứng công trình được phân thành chín đoạn, tạo nên tính nhịp 

điệu, với số đoạn chia là lẻ và đối xứng qua khối trung tâm nằm trên 

trục chính. Tuy nhiên yếu tố đặc rỗng của trường phái Kinh điển là 

không xuất hiện, chỉ đơn thuần là phân biệt bởi màu sơn nước và 

đường nét. Theo phân vị đứng, không thỏa quy tắc tam đoạn. Tuy 

nhiên một điểm sáng là mặc dù có một khối tích đồ sộ, nhưng người 

thiết kế cũng đã có nghiên cứu về việc ứng dụng tỷ lệ vàng trên mặt 

đứng khối nhà A, để cho ta một tỷ lệ hình khối tương đối hợp lý. 

3.2.3 Sử dụng thức cột 

Thức cột sử dụng trong công trình là một biến thể của thức Toscan 

La Mã với những lỗi sai cơ bản về mặt cấu trúc hình thức. Từ việc đầu 

cột không chính xác, tổ hợp các thành phần sai cho đến chiều cao cột 

hoàn toàn không đúng tỷ lệ dựa trên module bán kính đáy cột M. Thức 

Toscan chiều cao L=12-14M, ở đây cột lớn nhất có bán kính đáy cột 

M = 430, và chiều cao cột là 14150, tức lớn gần gấp 33 lần. Khoảng 

cách giữa các cột trong cùng một dãy không cách đều nhau dạng A – 

A – A, do gián đoạn bởi hai khối cong ở hai bên cánh trên mặt đứng. 

3.2.4 Yếu tố trang trí và cảnh quan 

Với đặc trưng là kiểu thức công trình theo dạng kiến trúc trường 

học, khối nhà A Đại học Sư phạm lại cho thấy một bộ mặt khoa trương, 

giàu trang trí với rất nhiều những chi tiết sao chép, mô phỏng cùng 

chất lượng hoàn thiện và thẩm mỹ kém. Một số còn không rõ thời kỳ 

và được gán ghép một các tự ý. Còn về những tiêu chí tổng hòa với 
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cảnh quan môi trường xung quanh, hầu như mọi hướng giao thông tiếp 

cận đều trông thấy sự đồ sộ của khối nhà này, tuy công trình đã lùi vào 

để bậc cấp cách tường rào gần 15m, nhưng do khối tích quá lớn, mặt 

đứng vẫn thể hiện sự áp chế, lấn át những thành tố xung quanh. 

Từ đó thấy được một hiện trạng là sau khi hoàn công vào năm 2008, 

mặc dù cũng mong muốn tái hiện những đường nét kiến trúc Cổ điển, 

nhưng từ những sai lệch trong cấu trúc hình thức căn bản của một công 

trình Cổ điển, khối nhà A mới xây dựng vô hình trung đã tạo nên một 

sự tương phản giữa nó và quần thể các công trình trước 1975 do người 

Pháp để lại, như khu vực cũ của trường ĐH Sài Gòn, nhưng sự tương 

phản ở đây ta tạo ra được không phải nhờ sự đầu tư tim óc trong sáng 

tác, mà đến từ hệ quả của một sự sơ sài và thiếu chuyên nghiệp trong 

thiết kế, thi công và thẩm định. 

 

3.3. NHỮNG BIỂU HIỆN VỀ CTHT CỦA MỘT SỐ CÔNG 

SỞ ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 

Không chỉ riêng trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, những biểu 

hiện của căn bệnh chạy theo cấu trúc hình thức của kiến trúc Cổ điển, 

còn có mặt trong hầu hết các chức năng công trình hành chánh công 

sở, đại diện cho những chính thể khác rải rác trên khắp đất nước ta, 

học viên xin lấy một số ví dụ điển hình được xây dựng trên địa bàn 

Tp. Hồ Chí Minh trong khoảng từ những năm 2000 đến nay. 

Những mặt tích cực trong kiến trúc Phòng quản lý xuất nhập cảnh, 

Công an Tp. HCM (196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, 

Tp. HCM), vẫn không thể khiến ta yêu tâm khi Khối nhà D (nhà hiệu 

bộ, văn phòng khoa) được xây mới của trường Đại học Sài Gòn (273 

An Dương Vương, phường 3, quận 5, Tp. HCM) lại bộc lộ nhiều điểm 

sai lệch cở bản, tình cảnh tuơng tự đó cũng là tình trạng chung của 
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những khối nhà mới mở rộng trong những trường học được xây dựng 

thời Pháp thuộc, như trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3, trường THPT 

Marie Curie, quận 3. Thư viện Khoa học xã hội và nhân văn - 34 Lý 

Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM là một sự luýnh quýnh 

trong việc sử dụng thủ pháp Cổ điển. Trong khi Tòa án Quân sự Quân 

khu 7 - 6C Lê Quý Đôn, phường 6, Quận 3, Tp. HCM - có một khối 

nhà chính mang dáng dấp cổ điển với những sai lệch trong cấu trúc 

hình thức không quá nặng nề thì cạnh đó, khối nhà phụ chức năng 

hành chánh là một sự “hổ lốn” thực sự. Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao Tp. HCM - 33 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM 

cũng là một dạng thiết kế kém chất lượng như trên . Bảo tàng Lực 

lượng vũ khang Quân khu 7 - 247 Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận 

tân Bình, Tp. HCM, tuy bản thân là một công trình cải tạo nhưng vẫn 

muốn khoác lên mình cái áo huy hoàng của Cổ điển, thế nhưng kết 

quả vẫn là một sự chắp vá và gượng ép. 

 

3.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO KT VN ĐƯƠNG ĐẠI 

Qua những phân tích trên, chúng ta thấy được chủ nghĩa hình thức 

không chỉ diễn ra duy nhất ở nước ta mà còn xuất hiện ngay cả trên 

thế giới, với những mức độ và biến thể khác nhau. Cụ thể trên đối 

tượng mà luận văn đề cập đến, những công trình kiến trúc theo xu 

hướng Cổ điển tại Việt nam hiện nay đang có những biểu hiện xa rời 

dần với tinh thần tốt đẹp từ bao đời nay của con người Việt, đó chính 

là tạo lập một nền kiến trúc giản dị và gần gũi, hòa hợp với đời sống, 

con người, giản dị nhưng không đồng nghĩa với giản đơn, khiêm 

nhường về khối tích, dung dị trong vật liệu, nhưng lại hàm chứa nhiều 

giá trị của biểu tượng văn hóa, đó là một đặc điểm trong thẩm mỹ kiến 

trúc, thẩm mỹ đời sống của người Việt ta xưa và nay. Vậy thì có đáng 
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không, khi Xã hội lại đua nhau dành hầu hết tài lực và vật lực để đi 

phổ biến cái tinh hoa đến từ một đất nước phương Tây xa xôi.  

Tuy nhiên, với quan điểm của học viên thông qua việc thực hiện 

luận văn không phải là đả phá tất cả những công trình khai thác trường 

phái Cổ điển, với vẻ đẹp và giá trị đã được khẳng định theo thời gian, 

Chủ Nghĩa Cổ điển vẫn luôn là một lựa chọn hiệu quả giữa vô vàng 

những phong cách, thủ pháp, hay xu hướng kiến trúc ngày nay, nhưng 

quan trọng và phải được sử dụng một cách đúng nơi, đúng chỗ, 

 

PHẦN 3 - KẾT LUẬN 

1. Bắt nguồn từ Hy Lạp Cổ đại và Đế chế La Mã hùng mạnh, kiến 

trúc Cổ điển trải qua hàng ngàn năm với những sự bổ sung từ Phục 

hưng và cuối cùng được hệ thống lại trong Chủ nghĩa Kinh điển Pháp. 

Thời kỳ nào cũng có những cơ sở lý luận hết sức sắc bén và đầy tính 

thuyết phục. Thế nhưng trong bối cảnh của nước ta, người Pháp đã để 

lại nhiều công trình theo xu hướng Cổ điển có giá trị cả về mặt công 

năng, kinh tế, nghệ thuật lẫn lịch sử, mà giờ đây, chúng ta lại đang nô 

nức sản xuất tràn lan một số lượng lớn những món “hàng hóa kém chất 

lượng”, tiêu biểu là công trình khối nhà A ĐH Sư phạm Tp. HCM mà 

luận văn đã đề cập. Đây là một điều chẳng ai mong muốn, vì không 

những chúng ta đang làm xấu đi kho tàng nghệ thuật mình đang có, 

mà lại còn hạ thấp những giá trị chân thực của Chủ nghĩa Cổ điển, vốn 

là một thành tựu văn minh to lớn của nhân loại.  

2. Có thể nói đây là một hiện tượng kiến trúc khá đặc biệt, nó đi 

ngược lại với quy luật thường thấy của chiều kích phát triển xã hội. 

Nguyên nhân chính là do căn bệnh hình thức đã ăn sâu trong tư duy 

của một xã hội phần nhiều còn thiếu thốn về cơ sở vật chất và hạ tầng. 

Dẫn đến sự gò ép thủ pháp Cổ điển vào những công trình kiến trúc với 
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hệ kết cấu bê tông cốt thép được tô đắp bên ngoài một cách sơ sài, 

chiếu lệ. Hậu quả của loại kiến trúc mô phỏng, biến tướng, dư âm của 

đầu óc nô lệ này, đã làm xấu đô thị của chúng ta rất nhiều, tạo nên một 

môi trường lai căn, lệch lạc và xa xỉ trong một quốc gia còn đang chậm 

phát triển, mà vô hình trung còn làm tổn hại đến hình ảnh của đất nước. 

Nền văn hóa của chúng ta không bảo thủ, chấp nhận sự cộng sinh, của 

nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, không có tính bài ngoại nên 

trong lịch sử đã tạo được một nền kiến trúc Đông Dương phát triển rực 

rỡ dựa trên sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và phương Tây. 

3. Nhưng bản sắc thực thụ trong nền kiến trúc nước nhà ngày nay 

chỉ có thể tạo lập, khi chúng ta hòa tan được vào mình tinh hoa của 

văn hóa và kiến trúc dân tộc, song song với việc trau dồi thêm những 

bài học tri thức từ thế giới, nhằm mục đích nắm vững và đáp ứng đầy 

đủ các nhu cầu của xã hội, cũng như con người Việt Nam đương đại, 

phát huy tinh thần không ngừng sáng tạo và tìm tòi để đạt đến những 

cái tôi trong nghệ thuật.  

LỜI KẾT 

Xin mượn một câu phương ngôn nổi tiếng “Cái gì của Caesar hãy 

trả về cho Caesar”. Câu phát biểu đến nay vẫn còn nguyên tính thời 

sự, cho thấy một điều rằng nếu chúng ta muốn có được vẻ đẹp của kiến 

trúc Cổ điển thực sự, thì cần nhất là phải đảm bảo đúng đắn về cấu 

trúc, chuẩn mực về hình thức, không lắp ghép hay pha trộn một cách 

thiếu nguyên tắc, phải phân biệt rạch ròi giữa tiếp thu, kế thừa, chứ 

không mô phỏng hoặc sao chép những motif kiến trúc một cách cứng 

nhắc, máy móc, nếu trả cho trường phái Cổ điển về đúng những nơi 

phù hợp, thì nó mới có thể phát huy được hết những giá trị vốn có của 

mình một cách rực rỡ nhất.  
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