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Phượng vĩ



Flamboyant Tree in SW Florida



Phượng vĩ được trồng khắp nơi, nhưng vì sao loài hoa đỏ rung rinh trong nắng hè lại
gắn liền với tuổi học trò?
Phượng vĩ được trồng khắp nơi trên đất Việt Nam dù đó là vùng đất mặn ven biển hay
ở nơi gò đồi sỏi đá, giếng đào sâu gần trăm mét mới thấy nước. Có một thành phố vì
yêu quá loài hoa này mà đâu đâu cũng trồng nên người ta gọi là thành phố hoa
phượng đỏ, tức thành phố biển Hải Phòng. Nhưng vì sao phượng vĩ với chùm hoa đỏ
rung rinh trong nắng hè lại gắn liền với tuổi học trò?



Cây phượng vĩ theo âm Hán Việt là phượng hoàng mộc. Phượng hoàng là loài chim
thần thoại xuất xứ từ văn hóa Trung Hoa. Đầu phượng hoàng giống đầu gà, còn đuôi
như đuôi chim công, chim trĩ. Người Trung Quốc lấy tên loài chim thần thoại này đặt
cho cây vì khi hoa nở có màu đỏ như mào gà.

Người Việt có văn hóa đặt tên nôm na, ví dụ xóm ở bên cầu thì gọi luôn là xóm Cầu,
cây hoa sữa có nhiều cục lồi ra trên thân như cái vú trâu thì gọi luôn là cây vú trâu,
hoa của nó cũng gọi là hoa vú trâu.

Vì thế dân gian không gọi cây phượng hoàng mà lại gọi phượng vĩ. Từ vĩ có nhiều
nghĩa nhưng theo nghĩa thông thường là phần cuối hay cái đuôi. Khi quả phượng già
(cũng là phần cuối của đời hoa) nó không rụng mà vẫn treo trên cành giống như cái
đuôi nên người Việt gọi là phượng vĩ, gọi tắt là phượng.

Năm 1889, tức là chỉ một năm sau khi Hà Nội trở thành thành phố nhượng địa của
Pháp, chính quyền cho thành lập vườn thực vật (tức vườn Bách Thảo) trên một phần
đất của hai làng Ngọc Hà và Hữu Tiệp.



Vườn thực vật này ươm các giống cây, hoa của châu Âu, trồng thử nghiệm các loại
rau nhập từ xứ ôn đới như bắp cải, xà lách, su hào, cà rốt… nhưng nhiệm vụ quan
trọng nhất là trồng thử các giống cây nhập từ nhiều nước trên thế giới để chọn ra loại
cây phù hợp trồng trên hè phố, khuôn viên công sở, vườn hoa.

Chính quyền đã đưa ra các tiêu chí cho cây trồng ở đô thị, trong đó rễ phải là rễ cọc
để hạn chế gãy đổ vào mùa mưa bão, thân cây không tiết ra nhựa độc hại hay mùi hôi
thối, hoa đẹp, có tán cho bóng mát bởi mùa hè miền Bắc nắng nóng gay gắt.

Vì sao họ không trồng các giống bản địa vốn đã quen với khí hậu, thổ nhưỡng mà
phải nhập từ nước ngoài? Có hai lý do, một là các cây phải rụng lá vào những mùa
khác nhau trong năm để giảm công sức cho công nhân vệ sinh, đồng thời làm cho
thành phố có màu xanh quanh năm; hai là việc đưa về đa dạng các giống cây, hoa sẽ
tạo ra kiến trúc phong cảnh.



Do đó, cây xà cừ, cọ, phượng được nhập từ châu Phi, bằng lăng nhập từ Australia,
muồng từ Nam Mỹ, hoàng lan từ Malaysia… Sau một thời gian trồng thử nghiệm
cùng với các giống cây bản địa, các nhà sinh vật đã phát hiện ra nhiều điểm thú vị
của cây phượng vĩ là lớn nhanh, có tán rợp, lá nhỏ khi rụng sẽ không làm tắc cống
thoát nước, đặc biệt hoa nở thành chùm đỏ thắm rất đẹp.

Khi các trường học theo mô hình giáo dục của Pháp xuất hiện ở Hà Nội, nhiều
trường cho trồng phượng để lấy bóng mát vì bước sang mùa hè trời miền Bắc đã
nắng chói chang. Và tình cờ khi phượng bắt đầu nở hoa cũng là thời gian chuẩn bị
kết thúc năm học.

Việc các trường học từ Trung Kỳ trở ra Bắc Kỳ đều trồng loài cây này bắt đầu từ một
nghị định về giáo dục ban hành năm 1906 của Toàn quyền Đông Dương Paul Beau.
Nghị định ra đời nhằm thống nhất các quy chuẩn giáo dục theo hệ thống trường học
của Pháp vì trước đó khá lộn xộn.

Trong nghị định có những điều khoản khống chế chiều cao của lớp học, bắt buộc các
trường học công hay tư phải có sân chơi, có cây bóng mát, quy định thời gian bắt đầu
năm học mới từ đầu tháng 9 và kết thúc năm học vào tháng 5…



Vì thấy trước đó một số trường đã trồng phượng nên đốc lý Hà Nội khuyến khích các
trường trồng cây này. Từ đó, cứ một ngôi trường mới mọc lên là người ta cho trồng
phượng, dần dà phượng trở thành biểu trưng của trường học.

Đến năm 1912, Hà Nội có 24 trường tư và tất cả trường đều trồng phượng. Rồi
phượng đi vào thi ca và gắn liền với tuổi học trò, từ việc lấy hoa phượng nhét vào cặp
sách bạn gái, các cô cậu lấy nhị hoa chơi chọi gà, gom những lá phượng li ti lên tầng
thả từ từ xuống sân trường…

Có nhà văn gọi tình yêu học trò là tình yêu hoa phượng. Nhưng trước khi được trồng
ở trường học, những cây phượng đầu tiên được trồng ở phố Paul Bert (nay là phố
Tràng Tiền) năm 1894, rồi sau đó là đường Cổ Ngư (nay là đường Thanh Niên).
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