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Các nhà buôn Catalonia (có lẽ là buôn lụa) trên đường từ phương Đông trở về trên Con đường Tơ 

lụa, tranh vẽ khoảng thời gian 1350. Hình ảnh từ tập bản đồ 'Catalan Atlas', 1375 

Trong suốt hơn 1.600 năm, các thương gia, nhà buôn, các nhà sư và binh lính, những người 

đã tới Tây An, kinh đô cổ của Trung Quốc để chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy của nơi này, đều đi 

trên Con đường Tơ lụa. 

Những hình ảnh đầy quyến rũ các thương gia đi trên xe lạc đà kéo, những khách hành hương dũng 

cảm đương đầu với đám lục lâm thảo khấu, những phiên chợ miền Viễn Đông bày bán đầy những 

món đồ quý báu ngoài sức tưởng tượng: chỉ riêng việc nhắc tới Con đường Tơ lụa với bất kỳ kẻ 

phiêu lưu nào thời Trung cổ cũng khiến kẻ đó phải mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc, thán phục. 

Tuyến đường giao thương xuyên lục địa này là hành lang chính giữa phương Đông và phương 

Tây trong nhiều thế kỷ, khởi đầu và kết thúc đều ở kinh đô Tây An (tức Trường An). 

Con đường được đặt tên từ theo mặt hàng được buôn bán nhộn nhịp trên suốt chiều dài hành trình 

là lụa Trung Quốc. Những người đầu tiên mở đường vào năm 206 trước Công nguyên. 

Việc đi lại được mở rộng đáng kể vào năm 114 trước Công nguyên, và những mối giao thiệp diễn 

ra trên tuyến đường đã trở thành một yếu tố quan trọng trong việc phát triển các nền văn minh 

Trung Hoa, Ấn Độ, Ba Tư, châu Âu và Ả-rập. 

Việc buôn bán hàng hóa đã tạo giao thoa chính trị, kinh tế từ xa giữa các quốc gia. Lụa đương 

nhiên là mặt hàng buôn bán chính của Trung Quốc, nhưng nhiều thứ khác quan trọng không kém 

cũng được trao đổi, gồm cả tôn giáo, triết học và nhiều loại công nghệ khác nhau. 



Bởi Tây An là nơi khởi đầu và cũng là điểm cuối của tuyến đường, các hoàng đế triều đại nhà 

Đường đã chọn đây làm nơi đóng đô, từ đó cai quản giang sơn dựa vào vị trí đắc địa và cơ hội biết 

đến và có được ngay các mặt hàng xa xỉ, được trao tay đổi chủ hàng ngày. 

Di sản văn hóa 

Con đường Tơ lụa nguyên sơ mà chúng ta biết tới được bắt đầu hình thành từ thế kỷ thứ hai trước 

Công nguyên. 

 

FRANCES M. GINTER/GETTY IMAGES 

Các loại gia vị được bày bán tại một khu chợ ở Tây An, Trung Quốc 

Một vị tướng tên là Trương Khiên được Hán Vũ Đế của triều nhà Hán cử đi Tây Vực nhằm đặt 

mối bang giao với Nguyệt Chi (tức người dân các nước vùng Trung Á cổ đại), một bộ lạc du mục. 

Vị hoàng đế nhà Hán e ngại rằng người Hung Nô, vốn từng định xâm chiếm tỉnh Cam Túc của 

nhà Hán, có thể đưa quân tới đánh. Người Nguyệt Chi khi đó là kẻ thù của Hung Nô, cho nên 

hoàng đế muốn liên kết với tộc người này để cùng đánh bại mối họa chung. 

Thật không may, Trương Khiên đã bị Hung Nô bắt trên đường đi và bị giam cầm trong suốt 10 

năm. Trong thời gian này, vị tướng đã lấy một người vợ thuộc bộ tộc du mục và có một con trai. 

Tuy nhiên, ông vẫn nung nấu ý định hoàn thành bằng được sứ mệnh, và cuối cùng ông đã trốn 

thoát, tiếp tục tây du. 

Khi ông rốt cuộc tới nơi, vào năm 128 trước Công nguyên, ông kinh ngạc phát hiện ra là người 

Nguyệt Chi sống yên bình và không bận tâm tới chuyện báo thù người Hung Nô nữa. 

Quay trở về, Trương Khiên tâu với hoàng đế về những gì ông chứng kiến tại Tây phương và làm 

hài lòng đấng đế vương với những câu chuyện kể chi tiết về các vương quốc chưa từng nghe tiếng, 

khiến hoàng đế muốn có thêm các chuyến đi khám phá như thế nữa. 



Mỗi lần cho người đi là một lần trở về với thêm những mặt hàng xa xỉ của phương Tây, từ lông 

thú, nước hoa cho tới thậm chí cả những con ngựa. Đồng thời, nhu cầu đối với các sản phẩm quý 

của phương Đông, chủ yếu là lụa, cũng tăng nhanh chóng, dẫn tới việc trao đổi sứ thần cùng các 

mối quan hệ kinh tế giữa phương Đông và phương Tây. 

Nhà Trắng, công trình do người da đen xây 

Ngôi làng bị biên giới Ấn Đô-̣Pakistan chia cắt 

Ngôi đền Hồi giáo rực rỡ nhất thế giới 

Con đường Tơ lụa trở nên thịnh vượng trong thời nhà Đường. Các mặt hàng như đá quý, quần áo 

được may tinh tế, và các món gia vị, được mua bán trao đổi hàng ngày. Vào thời cực thịnh, tuyến 

đường trải dài tới 4.000km, ra tới tận Địa Trung Hải và hấp dẫn các nhà thám hiểm nổi tiếng như 

Alexander Đại đế và Marco Polo. 

Con đường Tơ lụa duy trì vị thế trong suốt hơn một ngàn năm trăm năm, nhưng bắt đầu suy tàn 

từ thế kỷ thứ 15, khi đế chế Ottoman thống trị tại Constantinople. Các sultan vương triều Ottoman 

thời đó mắng nhiếc người phương Tây về các cuộc thánh chiến liên miên, và trả đũa bằng cách 

cấm việc giao thương với châu Âu. 
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Sách cổ châu Âu về Con đường Tơ lụa nối châu Âu với Phương Đông 

Vào cuối thời nhà Minh, Trung Quốc một lần nữa lại bế quan tỏa cảng, dẫn tới việc chấm dứt 

hàng trăm năm trao đổi văn hóa và tôn giáo giữa phương Đông và phương Tây. 

Món tài sản quý giá của thế giới 

Dẫu đã không còn được dùng làm tuyến đường chính thức trong hàng thế kỷ qua, nhưng tầm quan 

trọng lịch sử của Con đường Tơ lụa vẫn còn đó, và Trung Quốc từ hàng chục năm nay đã vận 

động để đạt được sự công nhận quốc tế. 

Kể từ 1988, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn Hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã bắt đầu 

tìm hiểu về vai trò của tuyến giao thương này trong việc quảng bá sự đa dạng văn hóa trên khắp 

vùng Á-Âu ở bắc bán cầu. 

http://www.bbc.com/vietnamese/vert-tra-38677187
http://www.bbc.com/vietnamese/vert-tra-38157366
http://www.bbc.com/vietnamese/vert-tra-38834150


Do con đường chạy qua quá nhiều quốc gia, quá nhiều điểm đáng ghi nhớ, nên tiến trình tìm hiểu 

để nó được công nhận là Điểm Di sản Thế giới của UNESO mất rất nhiều thời gian. 

Lúc ban đầu, hồi 2008, Trung Quốc xác định 48 địa điểm dọc theo Con đường Tơ lụa có thể có 

tầm quan trọng. Nhưng tới 2011, UNESCO đề xuất rằng do quy mô quá lớn của Con đường Tơ 

lụa, hồ sơ xét duyệt cần phải được chia ra thành từng đoạn hành lang. 

Một hồ sơ chung của Trung Quốc, Kazakhstan và Kyrgyzstan nêu đoạn bao quanh từ miền trung 

Trung Quốc tới rặng núi Thiên Sơn đã được đệ trình và được ủy ban của UNESCO phê chuẩn hồi 

tháng Sáu 2014. 

Trong số các điểm được đưa vào quy chế bảo vệ này có một số điểm nổi tiếng nhất của Tây An, 

như Tháp Đại Nhạn, Đại Minh Cung và Hưng Giáo Tự. 

Một số các địa điểm hấp dẫn, đáng chú ý khác có lăng mộ Trương Khiên, nhà tiên phong đã đặt 

nền móng ban đầu mở ra Con đường Tơ lụa, và Đền Động ở Bân huyện - một đền thờ Phật giáo 

được trang trí lộng lẫy, kỳ diệu nằm giữa cảnh quan Trung Hoa. Ngay cả một số đoạn của Vạn lý 

Trường thành cũng được gộp vào đoạn hành lang đặc biệt này. 

Việc được ghi nhận là Di sản Thế giới của UNESCO khiến cho Con đường Tơ lụa thậm chí đến 

ngày nay vẫn nối Trung Quốc với phần còn lại của thế giới. Nó vẫn là một mạch máu chứa đầy 

sự phong phú văn hóa, dẫn ta quay trở về với vẻ đẹp Tây An nằm giữa trung tâm của tỉnh Sơn 

Tây. 

 

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel. 

 

http://www.bbc.com/travel/bespoke/specials/xian-through-the-senses/silk-road.html
http://www.bbc.com/travel

