


MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Ngô Văn Doanh
Những bài học gìn giữ, phát huy 
và ứng dụng di sản batik vào 
cuộc sống hiện đại của Indonesia

7

Bùi Xuân Đính
Đặc điểm không gian kiến trúc 
làng cổ truyền của người Việt ở 
Bắc Bộ

21

Nguyễn Lan Hương
Nguyễn Bích Thu

Tầm quan trọng, đặc trưng của 
design và các đặc tính sản phẩm 
design cần có

40

Hoàng Minh Phúc
Tranh quảng cáo, tranh cổ động 
(poster) và nhãn mác in khắc gỗ 
Việt Nam giai đoạn 1946-1954

59

Nguyễn Thị Bích 
Liễu

Đỗ Thị Thanh 
Huyền

Thiết kế bền vững trong sự phát 
triển công nghệ hiện nay 70

ThS Bùi Thị Thanh 
Hoa

Bùi Thanh Nga

Nhà thờ Cửa Bắc - Nét độc đáo 
trong kiến trúc phong cách Đông 
Dương tại Hà Nội

80

TỔNG BIÊN TẬP
LÊ VĂN THANH

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
NGUYỄN MAI HƯƠNG
TRƯƠNG TIẾN TÙNG

THƯ KÝ VÀ TRỊ SỰ
PHẠM THỊ TÂM

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Lê Văn Thanh

Trương Tiến Tùng
Nguyễn Mai Hương
Nguyễn Thị Nhung
Dương Thăng Long

Nguyễn Cao Chương
Nguyễn Kim Truy
Phạm Minh Việt

Nguyễn Thanh Nghị
Thái Thanh Sơn

Nguyễn Văn Thanh
Hoàng Đình Hòa

Nguyễn Lan Hương
Hoàng Tuyết Minh

Phạm Thị Tâm
Trần Hữu Tráng

Melinda Bandalaria
Kutuzov V.M

Trụ sở tòa soạn
B101 Nguyễn Hiền - Bách Khoa

Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: 04.38691587
Fax: 04.38691587

Giấy phép hoạt động báo chí in
số 342/GP-BTTTT
ngày 03/09/2013

của Bộ Thông tin và Truyền thông

In tại: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư 
An Việt Land.

In xong và nộp lưu chiểu T.2/2020.

Giá: 30.000đ

SỐ 64
THÁNG 2 - 2020

ISSN 0866 - 8051

TẠP CHÍ KHOA HỌC
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI



1Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinionTạp chí Khoa học - Viện Đại học Mở Hà Nội 64 (2/2020) 1-6

LESSONS ON THE PRESERVATION, PROMOTION AND 
APPLICATIONOF BATIK HERITAGE IN A MODERN 

LIFE OF INDONESIA
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Abstracts: During the UNESCO meeting from September 28th to October 2nd, 2009 in 
Abu Dhabi (United Arab Emirates), Indonesian Batik costumes were honored as Intangible 
Cultural Heritage of humanity. And, to receive this event, also on October 2nd, all Indonesian 
people unanimously wore Batik clothes. Afterwards, the Batik festivals took place on the 
streets of Java province. UNESCO’s tribute is the recognition of the hard work and wisdom 
of talented Java weavers who constantly create, preserve and develop their Batik art. Thanks 
to these extraordinary eff orts, the traditional handicrafts of a few small villages on the island 
of Java have gradually become a national cultural symbol and are recognized as a world 
heritage. So what is Batik? How is Batik technology and art conceived and developed as 
well as recognized by both Indonesia and the world as an intangible cultural heritage of 
humanity?

Keywords: Lesson, preservation, promotion, heritage, Batik, Indonesia.
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According to the researchers, from the 
etymological perspective, the name Batik 
may be a root word of the Java language: 
amba (“write”) and titik (meaning “dot” or 
“point”; or possibly a word derived from 
the Proto-Austronesian language: becik 
(“tattoo” with a pin). During the Dutch 
colonial period, in Indonesia, the art was 
referred to by some similar names: mbatek, 
batek, mbatik and batik. And, it was not 
until 1880, in Europe, for the fi rst time 
that the name Batik was announced in 
England in “Encyclopaedia Britannica” 
and offi  cially pronounced Batik. 

Even in the semantics of “write”, 
“tattoo” or “dot” of the name, there is more 
or less showing the technical aspects of 
Batik: dyeing the fabric with wax resistants 
painted on the fabric before being dye to 
create certain patterns, textures, images ... 
According to researchers, this technique of 
dyeing cloth using wax has been popular 
in many parts of the world since ancient 
times. Through the samples of clothing 
and fabrics discovered by archaeologists, 
it can be seen that, right from the fi fth and 
fourth century BC, Indians and Egyptians 
had known wax dyeing technique.
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Chinese people from the Sui 
period (581-618) and Japanese from the 
Nara period (710-794) used this dyeing 
technique. So, in Indonesia, when did 
this technology appear? Researcher 
G.P.Rouff aer said that Batik was introduced 
into Java from India or Sri Lanka (Xay 
Lan) in the VI-VII century. Meanwhile, 
Dutch archaeologist A. Brandes and 
Indonesian archaeologist F.A.Sutjipto 
believed that Batik is indigenous tradition 
of Inddonessia, because regions such as 
Toraja, Flores, Halmahera and Papua, 
Although not infl uenced by India, retains 
the tradition of making ancient Batik.

Not only confi rming Indonesia’s 
Batik technique is imported from outside, 
G.P.Rouff aer also said that the kawung 
pattern was known in the twelfth century 
in Kendiri, East Java. He thinks these 
delicate kawung patterns are made only of 
the canting tool (a small copper container 
for hot wax with a long, slender nozzle that 
looks like a pen with an ink cartridge on the 
body of the pen). According to Rouff aer, 
the details carved on the clothes of the 
Prajnaparamita statue (Mahāsthāmaprāpta) 
of East Java in the thirteenth century were 
similar to the traditional Batik Java patterns 
today. From these bases, he argued that 
canting, the tool used to wax the fabric of 
traditional Batik Indonesia, appeared in 
Java in the thirteenth century or earlier.

Thus, at least since the thirteenth 
century, Batik was not only a popular textile 
item on the island of Java, but also used to 
make various types of clothes for the court 
and the people. The historical documents 
say, in the seventeenth century, the Islamic 
State (Sultanate) Mataram on Java island 
has given the important ritual function for 

Batik attire. According to historical records, 
the King (sultan) Agung of Mataram wore 
white cotton clothes with indigo blue 
decorations, and the royal court dancers 
wore Batik cloth skirts (kain kembangan) 
dyed red. After that, since becoming a Dutch 
colony in the early nineteenth century, Batik 
of Java island began to be popularized and 
known around the world.

In Europe, the Batik technique was 
fi rst described in the book “History of 
Java” (published in London in 1817) by Sir 
Thomas Stamford Raffl  es, Former Governor 
of the British Islands. In 1873, Dutch 
merchant Van Rijckevorsel gave the items 
he collected when he arrived in Indonesia 
for the Museum of Ethnology in Rotterdam. 
Today, the Trope Museum (Tropemuseum) 
is the largest collection of Batik Indônêssia 
in the Netherlands. Not only introduced 
and promoted, the Dutch also did a lot of 
work to promote the development of Batik 
in colonial Indonesia, as they introduced 
into this craft new European fabric printing 
techniques. So that, starting from the 
early nineteenth century, a new Batik art 
developed more subtle and reached heyday. 
The exhibition at the Universelle exhibition 
in Paris in the fi rst year of the twentieth 
century (1900) made Batik famous and 
impressed the public and artists in Europe. 
In the 1920s, Indonesian immigrants to 
Malaysia brought Batik technology to this 
country. In the 1970s, Batik was introduced 
to Australian Aborigines. Unexpectedly, 
the Aboriginal people quickly accepted 
and developed Batik technology into their 
craft. And, now, the profession of making 
Batik and wearing Batik clothes has become 
popular and popular not only in Indonesia, 
but also in Malaysia and Brunei.
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Although the process of making 
Batik-style fabric may have appeared and 
exists in some parts of the world, however, 
according to experts, Batik Indonesia is still 
unique and not a type Batik anywhere else 
can be compared. The beauty and quality 
of Indonesian Batik is a gift of patience 
and creativity of the woman of Java, 
especially in the city center in Yogyakarta, 
Solo, Cirebon, Pekalongan and Indramayu. 
Batik’s reputation also belongs to Java men 
involved in a number of manufacturing 
processes such as fabric preparation, fabric 
dyeing, drying and storage…

Batik, as assessed, is fi nest textiles of 
Indonesia country, because the art is like a 
“draw” or “paint” onto the fabric. Instead 
of using pencil or brush, Batik artisans 
used “pen” brass called canting and wax 
liquid used instead of paint. Just as a painter 

paints a picture, to have a Batik canvas, one 
(the woman and the supporting men) must 
constantly perform many diff erent creative 
and labor intensive stages. First, the pattern 
must be painted by an artist using a pencil to 
draw detail on the fabric surface. Afterwards, 
the female artisans used a bronze canting 
pen to paint and wax hot lines or unprinted 
patches of the fabric. Then, the cloth is put 
into a big box to dye. With the action of 
hot water, the wax will melt and keep the 
underlying fabric still white and not dyed 
like the non-waxed fabric. After this fi rst 
dyeing, the lines and decorations of the 
fabric needing to be kept will be painted 
by the artist using a canting pen and waxed 
before being dyed the second time. So, the 
process of painting - waxing and staining 
continues a few more times until the pattern 
is clearly visible on the new fabric.

 
From hand drawing to mold printing

From the middle of the nineteenth 
century, especially since the beginning of 
the twentieth century, the appearance of 
copper and wooden printing plates (cap) has 
revolutionized Indonesia’s Batik production. 
Cap is a block of copper or maybe wooden 
made of stripes about 1.5cm wide attached 
to a pattern. Therefore, depending on the 
nature of each pattern, the shape and size of 
the cap are diff erent (sometimes, there are 
large cap with a diameter up to 24cm). To 
create the pattern, the worker just dipped 
the cap into hot wax and then printed the 
wax pattern directly on the canvas, rather 

than spending a lot of time drawing and 
painting as using canting. Although the use 
of the cap printing technique has made the 
Batik job simpler and more productive than 
traditional canting techniques. However, so 
far, in addition to mass production of Batik 
cap products, Java workers have maintained 
and developed the Batik canting line, 
commonly known as Batik tulis. And, so far, 
Indonesians as well as tourists to Indonesia 
still wish to have Batik tulis garments, even 
though a Batik tulis can cost hundreds, even 
a thousand times more than the same size 
Batik cap fabric. 
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The traditional wax used by the 
Indonesians is a compound of beeswax and 
paraffi  n oil with a ratio of 60% wax and 
40% oil. In this compound, beeswax and 
fl exible are used to stop the penetration of 
color and no cracks; paraffi  n oil is brittle 
and easy to crack, so the color can seep 
into these cracks. Therefore, the cracking 
of colors on the fabric surface is the most 
typical impression of Batik Indonesia.

Batik’s traditional colors are not 
numerous and are all made from natural 
substances. The oldest of the traditional 
colors is indigo, made from indigofera 
leaves. By adding some substances to 
indigofera water or by extending or 
shortening the time to soak and dye the 
fabric, diff erent dark, light indigo colors 
will be created. The second traditional 
color of Batik is brown, also known 
as soga color (with the color from light 
yellow to dark brown) made from soga 
tree bark). The third traditional color is 

crimson (often called menkuda) made 
from morinda citrifolia leaves. From 
these three basic colors, Indonesian 
craftsmen also mixed the colors together 
to create other colors: soga brown mixed 
with indigo will be dark blue; Indigo blue 
mixed with red will be purple… Then, 
experienced workers can also create 
diff erent shades of each color by adjusting 
the immersion time and soaking the cloth 
in dyed water. In addition, in special 
cases, such as the order of the rich and 
powerful classes (ancient kings, offi  cials 
today ...), people also used gold thread or 
gold dust to color on the Batik cloth. This 
special Batik is called Prada (gold cloth). 
To attach gold threads or gold dust to the 
fabric, a special glue is made by mixing 
chicken egg white or linseed oil with a 
yellow soil. Thanks to this glue, gold 
threads and gold dust are held so tightly 
and so fi rmly into the fabric that they do 
not peel off  after washing times.

 
Traditional and modern Batik costumes

 
Traditional and modern patterns
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All of the above exquisite and natural 
techniques and materials are ingeniously 
and creatively used by artisans to “draw” 
or “paint” on the canvas thousands 
of Brilliant, splendid and symbolic 
decorative patterns. However, the strange 
thing is, thousands of diff erent patterns of 
Batik are created or metamorphosed from 
a number of Basic traditional decoration 
patterns. According to the researchers, the 
oldest (possibly dating from the thirteenth 
century) and also the most traditional is the 
Kawung patterns made up of intersecting 
circles. By combining diff erent big and 
small circles cut into each other, hundreds 
of vivid geometric patterns have appeared 
on diff erent Batik cloth. The second 
original traditional patterns called Cerlok 
includes all geometric patterns made from 
squares, circles, rhombus, stars… These 
geometries can work together to create 
stylized fl owers, fl ower buds, beads, even 
animals. The traditional quartet patterns 
called parang is composed of slanted 
rows of thick knife-like shapes running in 
parallel diagonal strips. Usually, parangs 
are placed alternately with narrow dark 
bands of contrast. At one time, the parang 
patterns was a privilege used in the royal 
courts of Java kings. By far, parangs are the 
most popular geometry project in Batik. By 
parallel and repeated layout, parangs have 
an important role to create solemnity and 
nobleminded for Batik decoration. From 
these three basic traditional patterns, Java 
craftsmen have created on Batik fabrics 
thousands of diff erent patterns of diff erent 
genres, such as geometric patterns, plant 
and bird patterns, humanoid pattern… 
In addition, in the process of cultural 
exchange, many patterns originated from 

India, Persia and the West, such as lotus 
fl owers, Naga snakes, palm leaves, lilacs, 
peacocks… was also drawn or printed on 
Batik by Java artisans.

Although very diverse in genres 
and themes, but, looking at the patterns, 
Indonesian people immediately realized 
the origin of each Batik fabric. That is the 
unifying characteristic in the diversity of 
Batik art. Although traditional Javanese 
patterns are still drawn and printed, only on 
the Batik fabrics of the Solo Center, which 
is located in the traditional Indo-Java 
cultural area, are there patterns showing 
Sawat crown) symbolizes authority, Meru 
(god mountain) symbolizes mountain 
and land, Naga (snake god) symbolizes 
water, Burung symbolizes wind and the 
world above and Lidad Api symbolizes 
fi re. In contrast to Solo, in Yogyakarta, 
Batik’s pattern is strongly inclined to 
large geometric patterns. Meanwhile, 
in Pekalongan, which used to be the 
center of the Dutch residence, on Batik, 
appeared many European-origin patterns, 
such as grapes and daisies… In the fi shing 
villages of Indramayu on the north bank 
of Java, the wives of fi shermen specialize 
in producing cheap, simple Batik cloths 
with large patterns showing local plants 
and fl owers.

While still closely connected with 
tradition, today in Indonesia, Batik 
manufacturers tend to listen and follow 
designers rather than traditional workers. 
To cater to the needs and interests of 
modern society, people have not only 
added new patterns of fl owers, birds, but 
also used chemical colors to dye cloth. Not 
only in domestic and regional markets, 
Indonesian fashion designers, like Iwan 
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Tirta, have boldly put Batik on the world 
fashion stage. Now, in addition to sewing 
traditional and modern costumes, Batik 
fabric is also used for interior decoration, 
table cloths, and curtains… There are even 
artists who create paintings on canvas 
using Batik technology (Batik paintings). 

Thus, although there is no ancient 
origin and not the center of this real 
art form, Batik Indonesia products 
are unique in magnifi cence and form, 
richness and diversity, exquisitely and 
delicately of color quality and decorative 
patterns. Due to these unique qualities 
and cultural values, during the over 
eight hundred years of ups and downs 
of history, Indonesia’s Batik tradition 
still exists and develops, not to fade 
or decline. Moreover, from several 
traditional villages, over time, Batik has 
grown into major production centers.

Subsequently, the Batik tradition has 
become the cultural symbol of the nation’s 
largest island nation, and is registered 
as the representative intangible cultural 
heritage of humanity./.
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NHỮNG BÀI HỌC GÌN GIỮ, PHÁT HUY VÀ ỨNG DỤNG 
DI SẢN BATIK VÀO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI CỦA INDONESIA

 Ngô Văn Doanh*
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Tóm tắt: Trong phiên họp của UNESCO diễn ra từ 28/9 đến 2/10 năm 2009 tại Abu 
Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), trang phục Batik của Indonesia được vinh 
danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và, để đón nhận sự kiện này, cũng vào ngày 
2/10, tất cả người dân Indonesia đã nhất loạt cùng mặc y phục Batik. Sau đó, các festival 
Batik đã diễn ra trên các đường phố trong tỉnh Java. Sự vinh danh này của UNESCO là sự 
ghi nhận công sức và trí tuệ của những người thợ dệt Java tài ba đã không ngừng sáng tạo, 
gìn giữ và phát triển nghệ thuật Batik của mình. Chính nhờ sự những nỗ lực phi thường đó, 
mà những sản phẩm thủ công truyền thống của một vài ngôi làng nhỏ trên đảo Java đã dần 
dần trở thành biểu tượng văn hóa của cả quốc gia và rồi được công nhận là di sản thế giới. 
Vậy Batik là gì? Kỹ thuật và nghệ thuật Batik được hình thành và phát triển cũng như được 
cả đất nước Indonesia và thế giới ghi nhận như một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại 
như thế nào?

Từ khóa: Bài học, gìn giữ, phát huy, Batik, Indonesia.

* Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Theo các nhà nghiên cứu, xét về mặt 
từ nguyên học, thì cái tên Batik có thể là một 
từ gốc của tiếng Java: amba (“viết”) và titik 
(có nghĩa là “chấm” hay “điểm”; hoặc có thể 
là một từ có gốc từ ngôn ngữ Tiền Nam đảo 
(Proto-Austronesian): becik (“xăm” bằng 
kim châm). Trong suốt thời kỳ là thuộc địa 
của Hà Lan, tại Indonesia, người ta gọi nghệ 
thuật này bằng một số tên gọi gần giống 
nhau: mbatek, batek, mbatik và batik. Và, 
chỉ đến năm 1880, tại châu Âu, lần đầu tiên 
cái tên Batik mới được thông báo ở nước 
Anh trong “Encyclopaedia Britannica” và 
chính thức được đọc là Batik.

Ngay trong các ngữ nghĩa là “viết”, 
“xăm” hay “chấm” của tên gọi, đã ít nhiều 
cho thấy những khía cạnh kỹ thuật của 
Batik: nhuộm vải với chất cản màu bằng 
sáp được vẽ lên tấm vải trước khi được 
đem nhuộm để tạo ra các hoa văn, họa tiết, 
hình ảnh… nào đấy. Theo các nhà nghiên 
cứu, kỹ thuật nhuộm vải sử dụng sáp này 
đã khá phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới 
từ thời xa xưa. Qua những mẫu quần áo và 
vải vóc mà khảo cổ học đã phát hiện, có 
thể thấy, ngay từ thế kỷ V và thứ IV trước 
công nguyên, người Ấn Độ và người Ai 
Cập đã biết đến kỹ thuật nhuộm vải dùng 



8 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

sáp. Còn người Trung Quốc thì từ thời nhà 
Tùy (581-618) và người Nhật Bản thì từ 
thời Nara (710-794) đã sử dụng kỹ thuật 
nhuộm vải này. Vậy, ở Indonesia, kỹ thuật 
này xuất hiện từ khi nào? Nhà nghiên cứu 
G.P.Rouff aer cho rằng Batik được đưa 
vào Java từ Ấn Độ hoặc Sri Lanka (Xây 
Lan) vào thế kỷ VI- VII. Trong khi đó, 
nhà khảo cổ học Hà Lan A.Brandes và nhà 
khảo cổ học người Indonesia F.A.Sutjipto 
thì tin rằng Batik là truyền thống bản địa 
của Indonesia, vì những vùng như Toraja, 
Flores, Halmahera và Papua, dù không 
chịu ảnh hưởng của Ấn Độ, vẫn giữ được 
truyền thống làm Batik cổ. 

Không chỉ khẳng định kỹ thuật Batik 
của Indonesia là được du nhập từ bên ngoài 
vào, G.P.Rouff aer còn cho rằng, các hoa 
văn mẫu kawung đã được biết đến vào 
thế kỷ XII ở Kendiri, Đông Java. Ông cho 
rằng, các hoa văn kawung thanh tú này chỉ 
được làm bằng công cụ canting (một cái 
đựng nhỏ bằng đồng để chứa sáp nóng có 
vòi thon và dài trông giống một cây bút có 
ô chứa mực trên thân bút). Theo Rouff aer, 
các chi tiết hoa văn được khắc trên y phục 
pho tượng Prajnaparamita (Thế Chí bồ tát) 
của miền Đông Java thế kỷ XIII là giống 
với các hoa văn Batik Java truyền thống 
hiện nay. Từ những cơ sở trên, ông cho rằng 
canting, công cụ dùng để vẽ sáp lên vải của 
kỹ thuật Batik Indonesia truyền thống, xuất 
hiện ở Java vào thế kỷ XIII hoặc sớm hơn.

Như vậy là, ít nhất là từ thế kỷ XIII, 
Batik không chỉ đã là một loại đồ dệt tinh 
tế phổ biến ở đảo Java, mà còn đã được 
sử dụng để làm các loại y phục khác nhau 
trong triều đình và trong dân chúng. Các 
tài liệu lịch sử cho biết, vào thế kỷ XVII, 
nhà nước Hồi giáo (sultanate) Mataram 
trên đảo Java đã ban những chức năng 

nghi thức quan trọng cho các y phục 
Batik. Theo các ghi chép của sử sách, 
vua (sultan) Agung của Mataram đã mặc 
y phục bằng vải bông trắng có các hình 
trang trí màu xanh chàm, còn các vũ nữ 
cung đình của nhà vua thì mặc váy vải 
Batik (kain kembangan) nhuộm màu đỏ. 
Sau đấy, kể từ khi trở thành thuộc địa của 
Hà Lan vào đầu thế kỷ XIX, Batik của hòn 
đảo Java bắt đầu được quảng bá và được 
nhiều nơi trên thế giới biết đến.

Ở châu Âu, kỹ thuật Batik lần đầu 
tiên được mô tả trong cuốn sách “Lịch sử 
Java” (được in ở Luân Đôn vào năm 1817) 
của ngài Thomas Stamford Raffl  es, nguyên 
Thống xứ các đảo của Anh quốc. Năm 
1873, nhà buôn Hà Lan Van Rijckevorsel 
đã đưa các đồ vật mà ông sưu tập được khi 
đến Indonesia cho Bảo tàng Dân tộc học 
ở Rotterdam. Hiện nay, Bảo tàng Trope 
(Tropemuseum) là nơi lưu giữ sưu tập lớn 
nhất về Batik Indonesia ở Hà Lan. Không 
chỉ giới thiệu và quảng bá, người Hà Lan 
còn làm nhiều việc để thúc đẩy sự phát 
triển Batik ở nước Indonesia thuộc địa, như 
đã đưa vào nghề thủ công này những kỹ 
thuật in vải mới của châu Âu. Nhờ vậy mà, 
bắt đầu từ đầu thế kỷ XIX, nghệ thuật Batik 
mới được phát triển tinh tế hơn và đạt tới 
thời kỳ hoàng kim. Cuộc trưng bày tại triển 
lãm Universelle ở Paris vào năm đầu của 
thế kỷ XX (năm 1900) đã làm cho Batik 
trở nên nổi tiếng và gây ấn tượng cho công 
chúng và các nghệ sĩ châu Âu. Vào những 
năm 1920, những người di cư Indonesia 
đến Malaisia đã đem kỹ thuật Batik đến 
đất nước này. Vào những năm 1970, Batik 
được đưa đến giới thiệu cho các thổ dân 
Úc. Thật bất ngờ, những thổ dân Úc đã 
nhanh chóng chấp nhận và phát triển kỹ 
thuật Batik thành một nghề thủ công của 
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mình. Và, giờ đây, nghề làm Batik và việc 
mặc y phục Batik đã trở thành phổ biến và 
được ưa chuộng không chỉ ở Indonesia, mà 
còn ở cả Malaysia và Brunei. 

Dù rằng quá trình làm ra sản phẩm 
vải theo kiểu Batik có thể đã xuất hiện và 
đang còn tồn tại ở một số nơi trên thế giới, 
nhưng, theo đánh giá của các chuyên gia, 
Batik Indonesia vẫn là duy nhất và không 
một loại Batik ở bất kỳ một nơi nào khác có 
thể sánh nổi. Vẻ đẹp và chất lượng của Batik 
Indonesia là tặng vật của sự nhẫn nại và 
sáng tạo của những người phụ nữ đảo Java, 
đặc biệt là ở các trung tâm tại các thành phố 
Yogyakarta, Solo, Cirebon, Pekalongan và 
Indramayu. Danh tiếng của Batik cũng thuộc 
về những người đàn ông Java tham gia vào 
một số công đoạn sản xuất như chuẩn bị vải, 
nhuộm vải, phơi và cất giữ sản phẩm…

 Batik, như được đánh giá, là đồ dệt 
tinh túy nhất của đất nước Indonesia, vì nghệ 
thuật làm ra sản phẩm này giống như là “vẽ” 
hay “họa” lên trên mặt vải. Thay cho dùng 
bút chì hay bút lông, nghệ nhân Batik dùng 

“chiếc bút” bằng đồng có tên là canting và 
dùng sáp lỏng thay cho màu vẽ. Cũng như 
họa sĩ vẽ một bức tranh, để có một tấm vải 
Batik, người ta (người phụ nữ và những 
người đàn ông phụ giúp) phải thực hiện liên 
tục nhiều công đoạn sáng tạo và lao động 
phức tạp khác nhau. Đầu tiên, các hình hoa 
văn phải được người nghệ nhân dùng bút chì 
vẽ chi tiết lên mặt vải. Sau đấy, các nữ nghệ 
nhân dùng chiếc bút đồng canting vẽ và phủ 
sáp nóng lên những đường nét hay những 
mảng chưa cần được nhuộm màu của tấm 
vải. Sau đấy, tấm vải được đưa vào chiếc 
thùng to để nhuộm. Với sự tác động của 
nước nóng, sáp sẽ tan ra và giữ cho phần vải 
bên dưới vẫn còn trắng và không bị nhuộm 
màu như các phần vải không được phủ sáp. 
Sau lần nhuộm thứ nhất này, những đường 
nét hoa văn và các mảng trang trí của tấm 
vải cần được giữ màu sẽ lại được người 
nghệ nhân dùng bút canting vẽ và phủ sáp 
lên trước khi đưa đi nhuộm màu lần thứ hai. 
Cứ thế, quá trình vẽ - phủ sáp và nhuộm màu 
được tiếp tục thêm vài lần nữa cho đến khi 
các hoa văn hiện rõ trên tấm vải mới thôi.

 
Từ vẽ tay đến in khuôn

Từ giữa thế kỷ XIX, đặc biệt là từ 
đầu thế kỷ XX, việc xuất hiện tấm in bằng 
đồng và bằng gỗ (cap) đã tạo ra cuộc cách 
mạng trong sản xuất Batik của Indonesia. 
Cap là một khối bằng đồng hoặc có thể 
bằng gỗ được tạo bởi các sọc rộng chừng 
1,5cm gắn với nhau thành một hoa văn. 

Do vậy, tùy tính chất của từng hoa văn, mà 
hình dáng và kích thước của cap có khác 
nhau (đôi khi, có những cap lớn có đường 
kính dài tới 24cm). Để tạo hoa văn, người 
thợ chỉ việc nhúng cap vào sáp nóng rồi 
in thẳng hoa văn sáp này lên tấm vải chứ 
không phải mất nhiều thời gian và công 
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Sáp truyền thống mà người Indonesia 
sử dụng là một hợp chất gồm sáp ong và 
dầu paraphin với tỷ lệ 60% sáp và 40% 
dầu. Trong hợp chất sáp này, sáp ong thì 
mềm và dẻo có tác dụng chặn đứng sự thâm 
nhập của màu và không rạn nứt; còn dầu 
paraphin thì giòn và dễ rạn nứt, nên màu có 
thể thấm vào các chỗ rạn nứt này. Do vậy, 
sự rạn nứt của các màu trên mặt vải là ấn 
tượng đặc trưng nhất của Batik Indonesia.

Các màu nhuộm truyền thống của 
Batik không nhiều và đều được chế xuất 
từ các chất của thiên nhiên. Màu xưa nhất 
trong các màu truyền thống là màu xanh 
chàm được làm từ lá cây chàm. Bằng cách 
cho thêm một số chất vào nước chàm hay 
bằng cách kéo dài, thu ngắn thời gian ngâm 
nhuộm vải, người ta sẽ tạo ra các màu chàm 
đậm, nhạt khác nhau. Màu truyền thống thứ 
hai của Batik là màu nâu hay còn được gọi 
là màu soga (có sắc độ từ vàng nhạt đến nâu 
sẫm) được chế từ vỏ cây soga). Màu truyền 
thống thứ ba là màu đỏ thẫm (thường được 

gọi là menkuda) được chế từ lá cây morinda 
citrifolia. Từ ba màu cơ bản trên, những 
người thợ Indonesia còn pha trộn các màu 
trên với nhau để tạo thêm các màu khác: 
màu nâu soga trộn với màu chàm sẽ được 
màu đen xanh đậm; màu xanh chàm trộn với 
màu đỏ sẽ được màu tía… Rồi thì, những 
người thợ có kinh nghiệm còn có thể tạo ra 
các sắc độ khác nhau của từng màu bằng 
cách điều chỉnh thời giam nhúng và ngâm 
tấm vải trong nước nhuộm. Ngoài ra, trong 
những trường hợp đặc biệt, như theo đặt 
hàng của các tầng lớp quyền lực và giàu có 
(vua chúa thời xưa, quan chức thời nay…), 
người ta còn dùng chỉ vàng hay bụi vàng để 
tô màu lên tấm vải Batik. Tấm Batik đặc biệt 
này được gọi là Prada (tấm vải vàng). Để 
gắn những chỉ hay bụi vàng lên vải, người 
ta dùng một loại keo đặc biệt được làm bằng 
cách pha trộn lòng trắng trứng gà hoặc dầu 
hạt lanh với một loại đất vàng. Nhờ chất keo 
này mà các chỉ vàng và bụi vàng được giữ 
rất chặt và rất bền vào vải đến mức không bị 
bong ra sau những lần giặt.

sức vẽ hay họa như dùng canting. Dù rằng 
việc sử dụng kỹ thuật in cap đã khiến cho 
công việc làm Batik trở nên đơn giản hơn 
và năng xuất hơn gấp nhiều lần so với kỹ 
thuật canting truyền thống. Thế nhưng, 
cho đến nay, bên cạnh việc sản xuất hàng 
loạt những sản phẩm Batik cap, những 
người thợ Java vẫn duy trì và phát triển 

dòng Batik canting hay thường được gọi 
là Batik tulis. Và, cho đến nay, những 
người Indonesia cũng như khách du lịch 
đến Indonesia vẫn ước ao có được những 
tấm y phục được may bằng vải Batik tulis, 
dù rằng một tấm vải Batik tulis có thể có 
giá đắt gấp cả trăm, thậm chí cả ngàn lần 
so với tấm vải Batik cap cùng khổ. 

 
Hoa văn truyền thống và hiện đại
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Tất cả những kỹ thuật và chất liệu 
tinh tế, tự nhiên và phong phú trên đều được 
người nghệ nhân sử dụng một cách tài tình 
và sáng tạo để “vẽ” hay “họa” lên trên tấm 
vải hàng ngàn những hoa văn trang trí rực rỡ, 
lộng lẫy và đầy tính biểu tượng. Thế nhưng, 
điều kỳ lạ là, hàng ngàn hoa văn khác nhau 
của Batik lại đều được tạo ra hay được biến 
thái ra từ một số những đồ án trang trí truyền 
thống cơ bản. Theo các nhà nghiên cứu, cổ 
nhất (có thể xuất hiện từ thế kỷ XIII) và cũng 
truyền thống nhất là đồ án Kawung cấu thành 
từ các đường tròn giao nhau. Bằng cách kết 
hợp các đường tròn to nhỏ khác nhau cắt 
vào nhau, hàng trăm hoa văn hình học sống 
động đã xuất hiện trên các tấm Batik khác 
nhau. Đồ án truyền thống gốc thứ hai có tên 
là Cerlok bao gồm tất cả các hoa văn hình 
học được tạo từ các hình vuông, hình tròn, 
hình thoi, hình ngôi sao… Những hình hình 
học trên có thể kết hợp với nhau để tạo ra 
các bông hoa, các nụ hoa, các hạt, thậm chí 
các con vật cách điệu. Đồ án truyền thống tứ 

ba có tên là parang được hợp thành từ các 
hàng nghiêng của những hình giống như con 
dao dày chạy thành các dải chéo song song 
với nhau. Thông thường, parang được đặt 
xen kẽ với các dải hẹp màu sẫm tương phản. 
Đã có một thời, đồ án parang là đặc quyền 
sử dụng trong các triều đình vua chúa Java. 
Cho đến nay, parang là đồ án hình học được 
ưa chuộng nhất trong Batik. Bằng bố cục 
thành băng và lặp đi, lặp lại, parang có một 
vai trò quan trọng tạo nên tính trang trọng 
và thanh cao cho trang trí Batik. Từ ba đồ án 
truyền thống cơ bản trên, những người thợ 
Java đã sáng tạo ra trên các tấm vải Batik cả 
nghìn hoa văn khác nhau thuộc các thể loại 
khác nhau, như hoa văn hình học, hoa văn 
thực vật và chim thú, hoa văn hình người…. 
Ngoài ra, trong quá trình giao lưu văn hóa, 
nhiều hoa văn có nguồn gốc từ Ấn Độ, Ba 
Tư và phương Tây, như hoa sen, rắn Naga, 
lá cọ, hoa tử đinh hương, chim công… cũng 
đã được các nghệ nhân Java vẽ hoặc in lên 
vải Batik.

 

Trang phục Batik truyền thống và hiện đại
Tuy rất phong phú và đa dạng về thể 

loại, chủ đề, nhưng, nhìn vào các hoa văn, 
người Indonesia nhận ra ngay nguồn gốc 
sản xuất của từng tấm vải Batik. Đó chính 
là đặc trưng thống nhất trong đa dạng của 
nghệ thuật Batik. Mặc dầu cũng vẫn vẽ và 
in các hoa văn Java truyền thống, nhưng, 
chỉ trên các tấm vải Batik của trung tâm 

Solo, nơi nằm trong khu vực văn hóa Ấn-
Java truyền thống, mới có những hoa văn 
thể hiện Sawat (vương miện) biểu tượng 
cho quyền uy, Meru (núi thần) biểu tượng 
cho núi và đất, Naga (rắn thần) biểu 
tượng cho nước, Burung biểu tượng cho 
gió và thế giới bên trên và Lidad Api biểu 
tượng cho lửa. Ngược hẳn với Solo, tại 



12 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

Yogyakarta, hoa văn của Batik nghiêng 
hẳn về các họa tiết hình học lớn. Trong khi 
đó, thì ở Pekalongan, nơi từng là trung tâm 
cư trú của người Hà Lan, thì trên Batik, 
xuất hiện nhiều hoa văn có nguồn gốc 
châu Âu, như nho, cúc… Còn tại các làng 
chài Indramayu ở bờ bắc đảo Java, những 
người vợ của các ngư dân lại chuyên sản 
xuất ra nhưng tấm vải Batik đơn giản, rẻ 
tiền mang những hoa văn lớn thể hiện các 
loại cây và hoa địa phương. 

Tuy vẫn còn gắn chặt với truyền 
thống, hiện nay ở Indonesia, các nhà sản 
xuất Batik thường có xu hướng nghe và 
làm theo các nhà thiết kế hơn là những 
người thợ truyền thống. Để phục vụ cho 
những nhu cầu và sở thích của xã hội hiện 
đại, người ta đã không chỉ đưa thêm vào 
Batik các hoa văn hoa lá, chim muông 
mới, mà còn sử dụng cả các màu hóa chất 
để nhuộm vải. Không chỉ dừng lại ở thị 
trường nội địa và khu vực, các nhà thiết kế 
thời trang của Indonesia, như Iwan Tirta, 
đã mạnh dạn đưa Batik lên sàn diễn thời 
trang thế giới. Rồi thì, giờ đây, ngoài dùng 
để may các trang phục nam nữ truyền 
thống và hiện đại, vải Batik còn được 
sử dụng để trang trí nội thất, làm khăn 
trái bàn, làm rèm cửa… Thậm chí, đã có 
những nghệ sĩ sáng tác tranh vẽ trên vải 
bằng kỹ thuật Batik (tranh Batik).

Như vậy là, dù không có nguồn gốc 
thật xa xưa và không phải là trung tâm của 
loại hình nghệ thuật này, nhưng những sản 
phẩm Batik Indonesia là độc nhất vô nhị 
về sự tráng lệ và trang trọng, phong phú 
và đa dạng, tinh xảo và thanh tú của chất 
lượng màu sắc và hoa văn trang trí. Chính 
nhờ những phẩm chất và những giá trị văn 
hóa có một không hai nói trên, mà, trong 
suốt hơn tám trăm năm thăng trầm và đầy 
biến đổi của lịch sử đã qua, truyền thống 
Batik của Indonesia vẫn tồn tại và phát 
triển chứ không bị mai một hay suy tàn. 
Hơn thế nữa. từ một vài làng truyền thống, 
theo thời gian, Batik đã phát triển thành 
những trung tâm sản xuất lớn. Truyền 
thống Batik đã trở thành biểu tượng văn 
hóa của cả quốc đảo lớn nhất hành tinh 
Indonesia và được ghi danh là di sản văn 
hóa phi vật thể đại diện của nhân loại./.
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1. Some characteristics of villages 
that aff ect architectural space

The Vietnamese village is a basic 
residential unit, formed very early, with 
its own name, territorial boundaries, 
infrastructure, organizational structure, 
customs, lifestyle and even “personality.”, 
“village language” which are separate, 
complete and relatively stable through 
history. The common characteristics of 
the socio-economy, culture, beliefs of the 
Vietnamese are expressed in each village, 
including some aspects that have a great 
infl uence on the arrangement of the village 
architectural space. That is:

+ Each village is a regional 
community with its own territorial 
boundaries which are defi ned and relatively 
stable. This is the fi rst factor connecting 

farmers together with the consciousness of 
“people of the same village”. The awareness 
of the village community manifests 
itself fi rst in the awareness of the region 
(most clearly expressed in the concept of 
“ancestral fatherland” and the distinction 
between “residents” and “immigrants”), 
and is one of the fi rst foundations for 
forming the village’s customs, the idea of 
autonomy, self-respect, etc.

+ Nature of economic self-
suffi  ciency: the vast majority of 
Vietnamese villages are agricultural 
villages, based on the main economic base 
of rice cultivation. A few are handicraft 
villages (craft villages), residents of 
which live on one profession or many 
occupations, sometimes only on one stage 
of the job. Fewer are trading villages, 
whose residents live mainly on trade. 
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Regardless of the type, the Vietnamese 
village before the August Revolution 
in 1945 has a economic base mainly 
of small production, self-suffi  ciency; 
the production process is based on 
manual labor; doing business is based 
on experience, heirloom experience; 
there are few technical improvements; 
the commodity economy is weak and 
does not create “mutations” to form 
industrial and commercial centers, and 
especially do not create fl ows of foreign 
trade which have the strength to destroy 
the village’s socio-economic structure. 
The overwhelming majority of peasants 
for a lifetime and hereditarily work and 
live within their village, if they have to 
do business far away, then it is only for 
“temporary”, in order to have a little 
money and then go back home. Returning 
to the village, a few, though “far from 
home”, still devoted their hearts and 
feelings to their homeland.

+ The village is a customary 
community: each village has its own 
custom of marriage (shown in the cheo 
submitting rule), funerals (shown in the 
rule of burial), on the hierarchy, etc., 
which becomes unique features of the 
village, to distinguish them from the 
neighboring village. The social life of the 
village is governed mainly by customs 
and conventions.

+ The village is a community of 
beliefs: each village has a communal 
system of đình - chùa - đền - miếu - văn 
chỉ with its own architectural style. These 
works associated with the worship rituals 
which have a profound eff ect on the mind, 
aff ection of the farmers.

The above features (along with 
many other basic characteristics) of the 
village took place and existed throughout 
medieval and modern history of Vietnam. 
For a long time over those nine centuries, 
no matter what the changes in Vietnamese 

society, no matter what feudal State 
arranged a village into any kind of “one 
commune, one village” (each commune 
consists of only one village) or “one 
commune two or three villages” (each 
commune consists of two or three villages), 
the village still exists as a community unit 
of self-suffi  cient rice cultivating farmers 
with their own personality. At times, the 
villages were evacuated because of war, 
chaos or the famine crop, after a while, it 
was re-established with almost the same 
architectural space, material structure, 
social organization framework, customs 
and traditions. When people are too 
crowded the village had to be divided, 
new village was created according to 
the model of the original village. The 
phenomenon of re-establishing small-
scale villages in the model of the original 
village is a “constant” of the Vietnamese 
village through the medieval period, 
modern period and even a nowadays in 
Vietnam.

The above things greatly aff ect the 
village architecture.

2. Some characteristics of traditional 
Vietnamese villages’ architectural space 
in the Northern Delta

2.1. The architectural space of the 
village shows the thinking, behavior or 
adaptability of rice farmers under the 
tropical monsoon climate.

The Northern Delta is a relatively 
low-lying region with uneven terrain; 
Combined with dense river system (Red 
river, Thai Binh river and many other 
large and small rivers), creating diff erent 
types of landscape. 

The Northern Delta is heavily 
infl uenced by the monsoon tropical climate 
with the following basic characteristics: 
hot and humid climate, with two distinct 
seasons (dry and rainy seasons) with high 
diff erence of humidity and rainfall.
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The above two basic characteristics 
have a great infl uence on the residential 
forms of the resident community. The 
basic principle of establishing a village 
is to take advantage of the land and the 
water. In the Northern Delta, Vietnamese 
villages are often on high ground to avoid 
fl ooding and have access to water. Based 
on the research results of scholars Pièrre 
Gourou, Nguyen Van Huyen, Tran Tu ..., 
combined with fi eld surveys, we found 
that, in the Northern Delta, the main habit 
of Viet residence is that villages are built 
on high land, including the following 
specifi c types of villages:

+ Villages on the riverside land: 
which are villages built on the high-
inning on the banks of the river, which 
form continuous village strips, sometimes 
several kilometers, running in parallel 
and winding along the river sections. The 
village may be located near the river or 
far from the river; in general, the terrain is 
wide, the road system runs perpendicular 
to the length of the village (“fi shbone” 
architecture).

+ Hillside villages: villages built 
on low hills, near rivers, low-lying areas, 
both to avoid fl ooding and to reserve more 
area for rice cultivation. The village has 
a narrow terrain, but the houses in the 
village are generally separated by a large 
space, built on the ground of less than 60 
meters, on the stairs dug into the hillside. 
The direction of the house is usually the 
direction of the hill, or looking out towards 
the nearest water fi eld, so standing in the 
yard can open a wide view.

+ Village on coastal dunes: is a 
common type of village in the coastal 
areas from Quang Ninh to Nam Dinh and 
Ninh Binh. The village is arranged in small 
clusters, extending into parallel rows on 
mounds or high promontories along the 
coast. Among the mounds of hills or high 
promontories are low-lying fl ats that can 

form rice fi elds. Villages are often dry, 
spread out, houses surrounded by large 
gardens planted with fruit trees; the roads 
form according to the dunes.

+ Villages on mudfl ats: often along 
the Red River and many other rivers. 
These are originally the village camps 
of riverside villages, separated from the 
main residence in the delta by a dike or 
a strip of mudfl ats. These camps have 
been established since the emergence of 
alluvial strips, but the boundaries between 
the two villages can not been determined 
whether one the same side or the opposite 
side of the river, so the villages have to 
send people to set up camps to hold the 
land. Camps are formed on the highest 
promontories - usually less aff ected by 
river fl ooding, which are identifi ed by 
humans over a period of two fl ood seasons. 
However, in order to prevent possible 
fl ooding, the residents of the camps have 
to embank their residential areas for two 
purposes: “zoning” (according to the 
height, associating with the fertility) of the 
fi elds to arrange the crops accordingly, and 
creating “steps” to prevent remote fl ooding 
from entering the residence. Reclaimed 
land is improved to grow crops and fruit 
trees; some areas near creeks and lagoons 
have been renovated into rice fi elds. And in 
the residence, to build a house to settle down 
for a long-term career, people in the bank 
area must make a lot of eff ort to dig ponds 
“beyond the ground” (dig soil and embank, 
giving the fl oor a height equivalent to that 
of dike surface, which can “withstand” 
with the highest fl ood water level; forming 
ponds, both for raising fi sh and creating a 
cool landscape for the house).

The adaptability to the natural 
environment with monsoon tropical 
climate in Vietnamese construction 
architecture is also refl ected in respect 
for the principles of feng shui. This 
technique is infl uenced by the Chinese 
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theory of the fi ve elements (note the 
fertility, opposition relationship between 
the fi ve elements: Kim, Moc, Thuy Hoa, 
Tho), but there are still pure Vietnamese 
elements, for example, regard the entire 
village residence area (sometimes 
including a part of the cultivated area) 
as the body of the god, while the “limbs” 
and other parts are distributed in many 
other places. Feng shui also considered 
the village as a breath of fresh air blowing 
in - symbolized by the Dragon and a 
breath of toxic gas, symbolized by the 
Tiger. A village considered beautiful, 
providing “prosperity” must be in the 
best condition of the fi ve elements and 
compared to the underground vessels - 
the place where healthy and toxic gases 
are transported. No guarantee or violation 
of this is destroying the established 
harmony, balance. Therefore, the owner 
of a piece of residential land often has to 
consider what he is of the fi ve elements 
before performing construction works: 
for example, digging that touch the vein; 
digging a mound of fi re can cause a fi re ...

The basis of feng shui also pays 
attention to factors such as earth, water, 
wind direction, humidity of the land to 
build a village, a piece of land to build 
a house, even a villager’s conception of 
each piece of land. as well as how each 
person’s destiny relates to that land. For 
example, a person with the “Destiny of 
Water” can not build a house in a “Fire 
mound” because it is easy to “confl ict”, 
which is easy to face obstacles in life for 
the family.

The adapting to the natural 
environment in architecture is also 
refl ected in the layout of houses. This can 
be clearly seen through the arrangement of 
a single family campus in a contemplative 
landscape with a single family campus in 
a seasonal landscape. If in the seasonal 
landscape, due to the high position, the land 

in the residence area is not much diff erent 
from the fi eld; in the village, the diff erence 
between the village road and each family’s 
campus is not large. Meanwhile, in the 
villages of contemplation, the land area of   
the residence is much higher than in the 
fi eld; in the village, between the village 
roads, alleys, courtyards, kitchens and 
main houses of each family, there are 
distinct steps. This is the result of the 
families’ eff orts to “dig ponds to cross the 
earth”. The height of the yard, kitchen, and 
main house of each family in the village 
is strong enough to “tolerate” the highest 
level of fl ood water in the year.

The agricultural thinking in the 
layout of village architectural space 
is refl ected in the residents of each 
community devoting the maximum area 
for growing rice and auxiliary food crops; 
a part of area for grazing; therefore, the 
residential area occupies only a small area 
and is “molded” by green bamboos. When 
the people are crowded and the land in 
the village were tight, the settlement of 
residential land for new families was only 
by setting up camps, often the families 
with many sons fi rst. Creating a new life at 
the camps was diffi  cult, usually after two 
generations, the new camp was crowded 
and developed into a village.

Agricultural thinking, self-
suffi  cient and closed economic thinking 
is also refl ected in the arrangement in 
the residential area. Each family has a 
campus, a residence space including the 
main house, a horizontal house (kitchen, 
attached to chicken coop, pigpen), yard 
(outside to organize activities when it is not 
raining, in the evening also to producing 
(threshing, drying, making handicrafts) 
At the end of the yard is a water tank, a 
small area to grow vegetables for daily 
consumption. On the opposite side of the 
yard is a pile of straw for cooking, a pile 
of straw for cattle to eat until the new 
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harvest. The home of families in most 
handicraft villages, or professional craft 
villages (which accounts for only a small 
percentage of the more than 7,000 villages 
in the Northern Delta - P .Gourou) is 
similarly arranged, the area for handicrafts 
is almost nonexistent; or occupying only a 
very small area. On the whole village level 
there is no work area for the workers.

2.2. The village architectural space 
affi  rms the long-standing existence of 
each wetland farming community

Communities living on wetland 
agriculture are characterized by 
sustainable settlement; barely changed 
or rarely changed residential areas. The 
manifestation of the long-term and stable 
of the Vietnamese village is in the physical 
structure of this area: besides the bamboo 
ramparts - the “armor” of the village, as 
mentioned, also at the village gate. At 
fi rst it was just a bamboo gate; When the 
population is crowded and prosperous, 
a brick gate is built. The bigger, taller, 
more decorated and more stylish the gate 
is, the more age and stability it confi rms. 
Attached to the village gate is a banyan 
tree that is tall, widely shaded, which 
roots drop in many clusters, adding to 
the ancient and superfi cial nature of the 
village.

Inside the residential area, the 
stability and longevity of the village are 
fi rstly shown in the system of roads in the 
village, tiled in the middle, generally from 
0.8-1 meters wide. On both sides of the 
road is a large area   for water drainage and 
cattle. These paved roads were formed 
from a very beautiful custom of the village: 
the custom of paying cheo (couples before 
the wedding must spend money to buy 
some bricks - more or less depending on 
the regulations of each village to pave a 
section with the same number of bricks 
- if the daughter of a village girl gets 
married to another village, she has to 

make a double the path). Some villages, 
for example, Nguyet Ang and Dai Ang 
villages in Thanh Tri district (Hanoi city) 
still have the regulation: the elderly have to 
pave the same way and have to fulfi ll their 
obligations before dying. Only villages 
that have long stabilized in terms of 
economic base, organizational structure, 
customs, etc. can form such paved roads.

Another architectural element, 
confi rming the stability and longevity of 
the village is the communal house. Until 
now, historians and ethnologists have 
believed that the village communal house 
appeared around the reign of Hong Duc 
of King Le Thanh Tong (1470 - 1497) - 
when the village had developed stably 
in many aspects (densely populated, 
good economic potential, organizational 
structure and relatively completed 
customs). The communal house (5 
compartments, 7 compartments) appears 
in the middle of the village, usually has 
the highest ground level, with a lot of tiled 
roofs, four curved arches that signify the 
stability and prosperity of each village. 
The bigger and taller the communal 
house is, the more superfi cial the village 
is shown. It is the pride of the villagers. 
In addition to the communal house, there 
are other constructions, such as pagodas, 
temples (shrines), professional ancestral 
churches (in craft villages) and clan 
churches in the village. All combined 
into an architectural complex affi  rming 
the age, crowded, stable and prosperous 
of the village.

The stability according to the 
“agricultural value system” in the 
architectural space arrangement of the 
village is also refl ected in the value of 
“in the center of the villages”. Formerly, 
when forming the village, all families 
chose the highest place to build houses. 
This area is considered the center of the 
village, “valuable” land, especially, in 



18 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

the of girls’ partner fi nding, this is a great 
value (“Getting married with the guy in 
the center of the village”). Later clans and 
resident groups must be in lower positions; 
in particular, with immigrants, they must 
be on the edge of the village.

2.3. The architectural space of the 
village has just shown, ensures the defensive 
principles of each resident community with 
high autonomy and self-governance in the 
heart of the monarchy society.

The village is the basic unit of the 
country, but in the past, the state did not give 
the village the constant and full attention 
on all aspects: economy, fi nance, security. 
Each of these residential units must solve 
the problems that arise in life, especially 
the security protection. The initiative of the 
village in protecting security is refl ected 
in the physical structure, especially in 
the trench system surrounding the village 
or the village clusters (in case the village 
is divided into many separate clusters ). 
Bamboo has been planted for a long time, 
well cared for, and annually only branches, 
trees which aff ect the village roads are. The 
acts of breaking and cutting bamboos in the 
citadels are strictly punished (specifi ed in 
the convention).

Every year, the are responsible for 
repairing and protecting bamboo poles 
in their neighborhoods, if the bamboo 
are destroyed, they will be punished. 
Therefore, over the years, bamboos are 
very dense, even when using a knife to 
break bamboo to carve the path is very 
diffi  cult. Bamboo is the sacred boundary 
of the residence area of each village 
community, and is the manifestation of 
the village’s personality, independence, 
sustainability and solidity.

Associated with the bamboo raft is 
the deep trench (inside the bamboo) or the 
pond system (both inside and outside the 
bamboo raft), which is used to drain the 
residence areas in the rainy season, store 

water for irrigation in the dry season, and 
increasing certainty in defense: Intruders 
who intend to enter the village, even 
though they have made it through the 
bamboo raft (this is in fact very diffi  cult), 
there is still the trench left. Bamboo and 
trenches forms a protection very well 
together. Outsiders who want to go to the 
village have to follow the village gate, 
from here there is the main road going 
deep inside, from the main road there are 
roads that spread to the alleys, forming 
a continuous comb-like shape, which is 
very familiar with people in the village, 
but like a “bagua map”, very easy to get 
lost to strangers. The main gate is fi tted 
with solid iron doors. The side gates (the 
gate at the back of the village, going to 
the fi eld) are sometimes only fi tted with 
bamboo gates, but also made very fi rmly.

2.4. The architectural works in 
the village both represent a complex of 
beliefs and religions, while ensuring 
spiritual requirements for the villagers.

As mentioned, each ancient 
Vietnamese village has a system of 
architectural works including communal 
houses, pagodas, temples, shrines ... Those 
constructions are built when the village is 
stable and relatively completed in many 
respects; in order to meet the spiritual 
requirements of each farming community 
with a complex of many faiths and religions.

- Communal house: is a center of 
village community activities, from the 
beginning of the 17th century takes on the 
function of worshiping the village god - 
a god protecting the village community. 
Communal house is the biggest factor of 
the intangible culture of the village.

- Temple is where the village gods 
reside, is the place to worship the village 
gods. There are also temples worshipping 
other events, characters that are not the 
village gods.
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- Pagoda: Buddha worshiping place. 
Normally, each village has a temple, but 
many villages have 3-4, even 7-8 pagodas.

- Van tu, van chi: the place of 
worshiping Confucius, Chu Van An, 
the the successful people of the village; 
demonstrating the intervention of 
Confucianism, the development of 
education and the study of Confucianism 
in the village. This is also the main activity 
place of the Literature Association - the 
association of people with Confucian 
education.

- Vo chi: a place worshipping those 
who pass martial rank, a living place of 
those who have joined the army.

- The system of churches of the 
families, churches of “famous” people of 
the village: scattered in the village, are the 
place to worship ancestors of the clans, 
the villagers worked as mandarins to rest 
in the villages

- Some villages have a seperate 
Taoist temple and Mau temple (not in the 
pagoda).

- There are also small shrines, 
worshiping “spiritual gods”, expressing 
the polytheistic beliefs and animism of 
Vietnamese people.

2.5. Village architecture space 
promotes community values

Vietnamese Village is a complete 
unit in many aspects; therefore, the value 
of the community is honored, upheld, the 
personal values are not really valued, must 
depend on, obey and “follow” the values of 
the community. Some manifestations of this 
appreciation of community can be shown 
through the following architectural works:

The communal house is the 
highest symbol of community values and 
community spirit, because as mentioned, 
this is not only the center of life of the 
village, but also a place of worship of 

village gods and guardian deities for the 
fate of the whole village. Therefore, the 
communal house in general, even the 
direction of the communal house is very 
important, deciding the “prosper” or the 
“failure” of the villagers. Therefore, all 
members of the village are responsible 
for protecting the communal house 
and its values. In terms of architecture, 
construction, that responsibility manifests 
itself in the following aspects:

+ Not to invade the Communal 
house campus,

+ Not to make the house turning into 
the main direction of the communal house 
or “face” the communal house;

+ Do not build a house higher than 
the communal house (in fact this is very 
unlikely because the economic conditions 
and house building techniques of feudal 
farmers were very low).

Not only with the communal house, 
but also with other constructions such as 
pagodas, temples and shrines ... must also 
comply with the above regulations.

Community in construction 
architecture is also refl ected in the 
observance of general regulations of the 
village on prohibiting encroachment and 
house building on sacred mounds, digging 
ponds to block roads related to the “artery” 
of the village; must “look ahead and back” 
in housing construction.

3. Conclusion

Facing low-lying and uneven terrain 
environment, being strongly infl uenced by 
fl ood water of rivers, of monsoon tropical 
climate, residents of Vietnamese villages 
in the Northern Delta have created an 
adaptive position in building residences 
with village types according to diff erent 
landscapes. Each residence consists of 
many factors, not only showing the way of 
thinking and human behavior towards the 
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environment, but also showing the way 
of organizing life on all aspect: welfare 
(“settlements” then “employment” in 
an agricultural economy), organizing 
defenses, ensuring spiritual life, education 
... Many elements in the beginning 
just to ensure the life of people, have 
become a symbol of the village, are the 
cultural values of Vietnamese villages, 
for example, bamboo raft, village gates, 
banyan trees, communal houses... There 
are factors that also contribute to the 
social supervision of human behavior 
(village gates, communal houses, temples 
...). These elements are both rustic and 
idyllic, but also very sacred, creating the 
people a sense of preserving the ecological 
balance between the constituent elements 
of the surrounding environment, between 
humans and the environment. It is also 
one of the highlights in the lifestyle of 
Vietnamese farmers. This was written by 
the French Geographer - Humanist Pièrre 
Gourou in his work in Northern Delta 
farmers: “One of the most lovely features 
of the delta is the perfect harmony between 
man and nature. For centuries, farmers 
have known how to organize harmonious 
relationships with their surroundings. 
Tonkin has the nature of a civilized 
civilization in material and aesthetic 
harmony with natural conditions. As in 
more developed countries, people have 
cut off  that harmony with nature ”(Pièrre 
Gourou, 2003, pages 522-523). This is the 
basis to create the love for the homeland, 
closely linked to the farmer’s village, 
from the love of the homeland to the love 
of the country. This is also the motivation 

for many generations of farmers to be 
willing to shed blood and sacrifi ces to 
keep their land.

Today, the countryside is 
suff ering from the intense eff ects of 
industrialization. There may be many 
traditional cultural elements that are no 
longer suitable for modern life, but before 
abandoning them, destroying them, please 
review them carefully so that you will not 
be obsessed with “dumping, discarding”. 
Architecturally, I have a warning: as long 
as there is still a large part of the rural 
population, do not tear down the village 
architectural space. Industrialized and 
urbanized are not necessary to collect 
farmers’ land to build industrial parks and 
urban areas with dozens of fl oors of high-
rise buildings./.
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Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 2/02/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/02/2020

Tóm tắt: Bài viết chỉ ra những đặc điểm cơ bản có ảnh hưởng đến không gian kiến trúc 
của làng người Việt (Kinh) trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Đó là, làng là đơn vị tụ cư cơ 
bản, là đơn vị tự quản về các phương diện: bảo vệ an ninh, tổ chức thờ cúng và các phong 
tục, các hoạt động văn hóa. Các đặc điểm này đã quy định diện mạo của làng từ bên ngoài 
đến việc bố trí các bộ phận hợp thành bên trong. Nhìn chung, không gian kiến trúc làng Việt 
là sự hài hòa giữa các yếu tố cấu thành của môi trường bao quanh, giữa con người với môi 
trường; giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, vừa mộc mạc, bình dị thân thiết, nhưng cũng rất linh 
thiêng. tạo cho người ý thức gắn bó với làng, với quê hương.

 Từ khóa: Làng Việt, nông thôn, không gian kiến trúc, văn hóa, Bắc Bộ.

* Viện Dân tộc học Việt Nam
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1. Một số đặc điểm của làng có 
ảnh hưởng đến không gian kiến trúc 

Làng người Việt là đơn vị dân cư cơ 
bản, được hình thành từ rất sớm, với tên 
gọi, ranh giới lãnh thổ riêng, có cơ sở hạ 
tầng, cơ cấu tổ chức, lệ tục, lối sống và cả 
“tính cách riêng, “tiếng làng” riêng, hoàn 
chỉnh và tương đối ổn định qua quá trình 
lịch sử. Những đặc điểm chung về kinh 
tế - xã hội, văn hóa, tín ngưỡng của người 
Việt được biểu hiện cụ thể ở từng làng, 
trong đó có một số mặt có ảnh hưởng lớn 
đến việc bố trí không gian kiến trúc làng. 
Đó là:

+ Mỗi làng là một cộng đồng về địa 
vực với ranh giới lãnh thổ riêng, xác định 
và tương đối ổn định. Đây là yếu tố đầu 
tiên gắn kết người nông dân lại với nhau 
với tâm thức “người cùng làng”. Ý thức 
về cộng đồng làng thể hiện trước hết ở ý 
thức về địa vực (thể hiện rõ nhất ở khái 

niệm “quê cha đất tổ” và sự phân biệt giữa 
dân “chính cư” và “ngụ cư”), là một trong 
những cơ sở đầu tiên để hình thành tục lệ 
của làng, tư tưởng về quyền tự trị tự quản, 
tư tưởng trọng tục… 

+ Tính chất tự túc, tự cấp về kinh tế: 
tuyệt đại đa số các làng Việt là làng nông 
nghiệp, dựa trên cơ sở kinh tế chính là 
trồng lúa nước. Một số ít là làng thủ công 
nghiệp (làng nghề), cư dân sống bằng 
một nghề hay nhiều nghề, có khi chỉ bằng 
một công đoạn của nghề. Một số ít hơn 
là làng thương nghiệp, cư dân sống chủ 
yếu bằng nghề buôn bán. Dù thuộc loại 
hình nào thì làng Việt trước Cách mạng 
Tháng Tám 1945 đều có một cơ sở kinh tế 
nặng tính sản xuất nhỏ, tự cấp tự túc, quy 
trình sản xuất đều dựa vào lao động thủ 
công, làm ăn theo kinh nghiệm gia truyền, 
ít có sự cải tiến kỹ thuật, kinh tế hàng hóa 
phát triển yếu ớt, không tạo ra những “đột 
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biến” để hình thành các trung tâm công - 
thương nghiệp và đặc biệt là không hình 
thành luồng ngoại thương có sức công phá 
mạnh mẽ cấu trúc kinh tế - xã hội làng xã. 
Tuyệt đại đa số người nông dân suốt đời 
và truyền đời chỉ làm ăn, sinh sống trong 
phạm vi làng mình, nếu có phải làm ăn ở 
đâu xa thì cũng chỉ là “tạm thời”, nhằm có 
một chút kinh tế rồi lại quay trở về làng, 
số ít tuy “ly hương“ nhưng vẫn dành trọn 
tâm tư, tình cảm cho nơi quê cha đất tổ.

+ Làng là một cộng đồng về phong 
tục: mỗi làng có lệ tục riêng về cưới xin 
(thể hiện ở lệ nộp cheo), về tang ma (thể 
hiện ở lệ táng), về ngôi thứ, khao vọng…, 
trở thành những nét riêng của làng, để 
phân biệt với làng bên cạnh. Đời sống xã 
hội của làng được điều chỉnh chủ yếu bằng 
lệ tục và hương ước.

+ Làng là một cộng đồng về tín 
ngưỡng: mỗi làng có hệ thống đình - chùa 
- đền - miếu - văn chỉ với phong cách kiến 
trúc riêng. Các công trình này gắn với các 
lễ thức thờ cúng có ảnh hưởng sâu đậm 
đến tâm tư, tình cảm, của người nông dân. 

Các đặc điểm trên đây (cùng nhiều 
đặc điểm cơ bản khác) của làng diễn ra 
và tồn tại suốt trong lịch sử trung đại và 
cận đại Việt Nam. Trong thời gian dài 
dặc hơn 9 thế kỷ ấy, dù xã hội Việt Nam 
có biến thiên như thế nào, dù Nhà nước 
phong kiến sắp xếp làng vào loại xã nào 
theo kiểu “nhất xã, nhất thôn” (mỗi xã chỉ 
gồm một làng) hay “nhất xã nhị thôn, tam 
thôn” (mỗi xã gồm 2 - 3 làng), thì làng 
vẫn tồn tại với tính cách là đơn vị cộng 
cư của những người trồng lúa nước tự cấp 
tự túc, có cá tính riêng. Có lúc làng xóm 
bị phiêu tán vì chiến tranh, loạn lạc hoặc 
mất mùa đói kém thì chỉ sau một thời gian 
lại được tái lập với không gian kiến trúc, 
cấu trúc vật chất, khung tổ chức xã hội, 
phong tục tập quán, tín ngưỡng như cũ. 

Khi dân đông phải chia làng thì làng được 
lập mới cũng theo mô hình của làng gốc. 
Hiện tượng tái lập làng tiểu nông theo mô 
hình của làng gốc là một “hằng số” của 
làng Việt qua các thời kỳ trung đại, cận đại 
và cả một phần thời hiện đại ở Việt Nam.

Những điều trên đây ảnh hưởng lớn 
đến kiến trúc làng.

2. Một số đặc điểm của không gian 
kiến trúc làng Việt cổ truyền ở châu thổ 
Bắc Bộ 

2.1. Không gian kiến trúc làng thể 
hiện tư duy, thế ứng xử hay tính thích 
ứng của cư dân nông nghiệp lúa nước 
trước môi trường sông nước, khí hậu 
nhiệt đới gió mùa 

Châu thổ Bắc Bộ là vùng tương đối 
thấp trũng, địa hình không bằng phẳng; 
kết hợp với hệ thống sông ngòi dày đặc 
(sông Hồng, sông Thái Bình cùng nhiều 
sông lớn nhỏ khác), tạo ra nhiều dạng 
cảnh quan khác nhau. 

Châu thổ Bắc Bộ chịu ảnh hưởng 
nặng nề của khí hậu nhiệt đới gió mùa 
với các đặc điểm cơ bản: khí hậu nóng 
ẩm, chia hai mùa rõ rệt (mùa khô và mùa 
mưa) với độ ẩm, lượng mưa chênh lệch 
nhau rất lớn.

Hai đặc điểm cơ bản trên đây có 
ảnh hưởng rất lớn đến các hình thái cư trú 
của các cộng đồng cư dân. Nguyên tắc cơ 
bản của việc lập làng là tận dụng thế đất, 
thế nước. Trên vùng châu thổ Bắc Bộ, các 
làng Việt thường ở thế đất cao nhằm tránh 
ngập lụt, nhưng lại tiện nguồn nước. Dựa 
vào kết quả nghiên cứu của các học giả 
Pièrre Gourou, Nguyễn Văn Huyên, Trần 
Từ…, kết hợp với những khảo sát thực 
địa, chúng tôi nhận thấy rằng, trên vùng 
châu thổ Bắc Bộ, hình thái cư trú chính 
của người Việt là các làng dựng trên các 
doi đất cao, gồm các dạng làng cụ thể sau: 
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+ Làng trên “giồng” đất ven sông: 
tức làng dựng trên những doi đất bồi cao 
ở hai bờ sông, hình thành các dải làng liên 
tục, nhiều khi hàng vài cây số, chạy song 
song và uốn lượn theo các khúc của sông. 
Làng có thể nằm gần sông hoặc cách xa 
sông; nhìn chung có địa thế rộng, hệ thống 
đường đi chạy thẳng góc với chiều dài của 
làng (kiến trúc kiểu “xương cá”). 

+ Làng ven đồi: làng dựng trên 
những dải đồi thấp, gần các con sông, 
các khu đồng trũng, vừa để tránh lụt, vừa 
dành thêm diện tích để cấy lúa. Làng có 
địa thế hẹp, song nhà cửa trong làng nhìn 
chung cách nhau một khoảng rộng, được 
lập ở các cốt đất dưới 60 mét, trên những 
bậc thang đào vào sườn đồi. Hướng nhà 
thường theo hướng đồi, hay nhìn ra phía 
có ruộng nước gần nhất, nên đứng ở sân 
nhà, mở ra một tầm nhìn rộng.

+ Làng trên cồn đất ven biển: là loại 
hình làng phổ biến ở các vùng ven biển từ 
Quảng Ninh xuống Nam Định, Ninh Bình. 
Làng xếp thành các cụm nhỏ, kéo dài thành 
những dãy song song trên những dải gò hay 
những doi đất cao ven biển. Giữa các dải đồi 
gò hay doi đất cao là những vạt đất trũng 
thấp có thể tạo thành ruộng cấy lúa. Làng 
thường khô ráo, trải rộng, nhà cửa được bao 
bọc bởi những vườn rộng trồng cây ăn quả; 
các con đường hình thành theo cồn đất.

+ Làng trên đất bãi bồi: thường ở 
dọc sông Hồng và nhiều sông khác. Đấy 
vốn là những xóm trại của các làng ven 
sông, cách biệt với khu cư trú chính ở 
trong đồng bằng con đê hay một dải đất 
bãi bồi (công châu thổ). Các trại này được 
lập từ khi có các dải đất bồi nổi lên, song 
không xác định được ranh giới giữa hai 
làng cùng bờ hay ở thế đối ngạn của dòng 
song nên các làng phải cử người ra lập 
trại giữ đất. Các trại được hình thành trên 
những doi đất cao nhất - thường ít chịu 

tác động của nước lũ dòng sông, được con 
người nhận biết qua theo dõi một hai mùa 
lũ. Tuy nhiên, để đề phòng ngập lụt có thể 
xảy ra, cư dân các xóm trại phải quai bờ, 
đắp gảnh quanh khu cư trú, giữa các cánh 
bãi nhằm hai mục đích: “phân vùng” (theo 
độ cao, gắn với độ màu mỡ) của các cánh 
bãi để bố trí các loại cây trồng cho phù 
hợp, vừa tạo ra các “thang bậc” để ngăn 
chặn từ xa luồng nước lũ xâm nhập vào 
khu cư trú. Vùng đất bãi được cải tạo để 
trồng màu, cây ăn quả; một số diện tích 
gần các lạch nước, con đầm được cải tạo 
thành ruộng cấy lúa. Còn ở khu cư trú, 
muốn dựng nhà để an cư lạc nghiệp lâu 
dài, người dân vùng bãi phải rất nhiều 
công sức đào ao “vượt nền nhà” (đào đất 
đắp nền, tạo cho nền nhà có một độ cao 
tương đương với mặt đê, có thể “trụ” được 
với mức nước lũ cao nhất; hình thành ao, 
vừa nuôi cá, vừa tạo cảnh quan thoáng mát 
cho ngôi nhà).

Tính thích ứng với môi trường thiên 
nhiên có khí hậu nhiệt đới gió mùa trong 
kiến trúc xây dựng của người Việt còn 
thể hiện ở việc tôn trọng những nguyên 
tắc của thuật phong thủy. Thuật này ảnh 
hưởng từ thuyết ngũ hành của người 
Trung Hoa (chú ý mối quan hệ tương 
sinh, tương khắc giữa 5 yếu tố: Kim, Mộc, 
Thủy Hỏa, Thổ), song vẫn có những yếu 
tố thuần Việt, chẳng hạn, coi toàn bộ khu 
cư trú của làng (có khi bao hàm cả một 
phần khu canh tác) là phần thân thể của 
vị thần, còn “tứ chi” và các bộ phận khác 
phân bố tại nhiều nơi khác. Thuật phong 
thủy còn coi làng gồm một luồng hơi lành 
thổi vào - tượng trưng bằng Long (Rồng) 
và một luồng hơi độc thở ra, tượng trưng 
bằng Hổ. Một làng được coi là đẹp, đem 
lại “vượng khí” phải ở trong điều kiện tốt 
nhất của ngũ hành và so với những mạch 
dưới đất - nơi vận các khí lành và khí độc. 
Không bảo đảm được hay vi phạm điều 
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này là phá hoại sự hài hòa, cân bằng đã 
được xác lập. Vì thế, chủ nhân của một 
mảnh đất thổ cư nào thường phải xem 
mình là hành gì trong ngũ hành trước khi 
thực hiện các công việc xây dựng: chẳng 
hạn đào đất động chạm đến long mạch; 
đào một gò đất thuộc hành hỏa có thể gây 
đến hỏa hoạn…

Cơ sở của phong thủy còn chú ý xem 
xét các yếu tố: thế đất, thế nước, hướng 
gió, độ ẩm của khu đất để dựng làng, 
mảnh đất để dựng nhà, thậm chí cả quan 
niệm của dân làng về từng mảnh đất cũng 
như mệnh của mỗi người có mối quan hệ 
như thế nào với mảnh đất đó. Chẳng hạn, 
người có mệnh Thủy” không thể dựng nhà 
tại một “gò Hỏa” vì dễ ‘xung khắc”, tức 
dễ gặp những trắc trở trong cuộc sống cho 
gia đình. 

Tính thức ứng với môi trường thiên 
nhiên trong kiến trúc còn thể hiện ở bố trí 
nhà cửa. Có thể thấy rõ điều này qua sự 
bố trí của khuôn viên một gia đình ở cảnh 
quan đồng chiêm với khuôn viên một gia 
đình ở cảnh quan đồng mùa. Nếu ở đồng 
mùa, do ở vị thế cao nên cốt đất tại khu cư 
trú không chênh lệch nhiều so với ngoài 
đồng, trong làng, giữa đường làng với 
khuôn viên từng gia đình không lớn. Trong 
khi đó, ở các làng đồng chiêm, cốt đất ở 
khu cư trú cao hơn hẳn so với ngoài đồng; 
ở trong làng, giữa đường làng, đường ngõ, 
sân, bếp và nhà chính của từng gia đình 
hình thành các thang bậc rõ rệt. Đấy là kết 
quả các gia đình bỏ bao công sức “đào ao 
vượt đất”. Độ cao của sân, nhà bếp, nhà 
chính của từng gia đình trong làng đủ sức 
“chịu đựng” mức nước lũ xâm nhập của 
năm cao nhất.

Tư duy nông nghiệp trong bố trí 
không gian kiến trúc làng thể hiện ở việc 
cư dân từng cộng đồng dành diện tích tối 
đa cho trồng lúa và các loại cây lương 

thực phụ trợ; một phần diện tích để làm 
khu chăn thả gia súc; vì thế khu cư trú 
chỉ chiếm một diện tích nhỏ, bị “khuôn” 
chặt bởi lũy tre xanh. Khi người đông, đất 
trong làng chật, việc giải quyết đất ở cho 
các gia đình mới chỉ bằng con đường lập 
các trại, thường điều những gia đình đông 
con trai ra ở trước. Việc tạo lập cuộc sống 
mới ở trại đầy vất vả khó khăn, thường 
phải sau hai thế hệ, trại mới đông đúc và 
phát triển thành làng xóm.

Tư duy nông nghiệp, thậm chí là tư 
duy “dĩ nông vi bản”, tư duy kinh tế tự cấp 
tự túc, khép kín còn thể hiện ở bố trí trong 
khu cư trú. Mỗi gia đình có một khuôn 
viên, một không gian cư trú gồm nhà 
chính, nhà ngang (bếp, gắn với chuồng gà, 
chuồng lợn), sân (ngoài để tổ chức sinh 
hoạt khi trời không bị mưa, vào buổi tối 
còn để sản xuất (đập lúa, phơi lúa, làm 
nghề thủ công). Cuối sân là bể nước, chút 
diện tích nhỏ để trồng rau ăn hàng ngày. 
Góc sân ở phía đối diện là đống rạ để đun, 
đống rơm để trâu bò ăn cho đến vụ gặt 
mới. Khuôn viên của các gia đình trong 
hầu hết các làng nghề, tức các làng thủ 
công chuyên nghiệp (mà số làng này chỉ 
chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số hơn 7.000 
làng ở châu thổ Bắc Bộ - theo P.Gourou) 
cũng được bố trí tương tự, khu vực để làm 
nghề thủ công hầu như không có; hoặc 
chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ. Trên bình 
diện cả làng, cũng không có khu vực làm 
nghề cho những người thợ. 

2.2. Không gian kiến trúc làng khẳng 
định sự tồn tại lâu đời của từng cộng đồng 
cư dân nông nghiệp ruộng nước

Các cộng đồng cư dân sống bằng 
nông nghiệp ruộng nước mang đặc điểm 
chung là định cư bền vững; hầu như không 
thay đổi hoặc rất ít khi thay đổi khu cư trú. 
Biểu hiện cho sự lâu đời, ổn định bền vững 
của làng Việt chính là ở cấu trúc vật chất 
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của khu này: ngoài lũy tre - “bộ áo giáp” 
của làng, như đã trình bày, còn ở cổng làng. 
Lúc đầu chỉ là cổng tre; khi dân cư đông 
đúc, khấm khá thì xây cổng gạch. Cổng xây 
càng to, cao, trang trí kiểu cách thì càng 
khẳng định sự lâu đời, ổn định, bề thế của 
làng. Gắn với cổng làng là cây đa (hoặc cây 
đề, có khi là cây si) to cao, tỏa bóng rộng 
rãi, rễ đa buông xuống thành nhiều chùm 
càng tôn thêm tính cổ kính, bề thế của làng. 

Bên trong khu cư trú, tính ổn định, 
lâu đời của làng thể hiện trước hết ở hệ 
thống đường làng ngõ xóm, được lát gạch 
nghiêng ở giữa, nhìn chung rộng một 
trượng hoặc 1,2 trượng (từ 0,8 - 1 mét hiện 
nay). Hai bên đường là khoảng đất rộng 
để thoát nước và để trâu bò đi. Những 
con đường lát gạch này được hình thành 
từ một tục rất đẹp của làng xã: tục nộp 
cheo (các đôi vợ chồng trước khi tổ chức 
đám cưới phải bỏ tiền mua một số gạch 
- nhiều ít tùy quy định của từng làng để 
lát một đoạn đường với số gạch đó - nếu 
con gái làng đi lấy chồng làng khác phải 
lát đoạn đường dài gấp đôi). Một số làng, 
chẳng hạn, các làng Nguyệt Áng, Đại Áng 
ở huyện Thanh Trì (thành phố Hà Nội) 
còn có quy định, người về già cũng phải 
lát một đoạn đường như vậy và phải hoàn 
thành nghĩa vụ trước khi chết. Chỉ những 
làng đã ổn định từ lâu cả về cơ sở kinh tế, 
cơ cấu tổ chức, lệ tục… mới hình thành 
được những con đường lát gạch như vậy.

Một yếu tố kiến trúc khác, khẳng 
định cho sự ổn định, trường tồn của làng 
xã là ngôi đình. Cho đến nay, giới nghiên 
cứu sử học và dân tộc học đều cho rằng, 
ngôi đình làng xuất hiện vào khoảng niên 
hiệu Hồng Đức đời Vua Lê Thánh Tông 
(1470 - 1497) - khi làng xã đã phát triển 
ổn định về nhiều mặt (dân cư đông đúc, 
có tiềm lực kinh tế khá, cơ cấu tổ chức, lệ 
tục đã tương đối hoàn chỉnh). Ngôi đình (5 

gian, 7 gian) hiện lên ở giữa làng, thường 
có cốt đất cao nhất, với mái ngói lô xô, 
bốn đao đình cong vút là biểu hiện cho sự 
ổn định, phồn thịnh của từng làng. Đình 
càng to, cao, càng thể hiện sự bề thế của 
làng, là niềm tự hào của dân làng. Ngoài 
đình còn có các công trình khác, như chùa, 
đền (miếu), văn chỉ, nhà thờ tổ sư nghề 
(ở các làng nghề) và nhà thờ các dòng họ 
trong làng. Tất cả hợp thành một tổ hợp 
kiến trúc khẳng định sự lâu đời, đông đúc, 
ổn định và phồn thịnh của làng. 

Tính ổn định theo “hệ giá trị nông 
nghiệp” trong bố trí không gian kiến trúc 
của làng còn thể hiện ở giá trị “giữa làng”. 
Xưa kia, trong buổi đầu lập làng, các dòng 
họ đều chọn nơi cao nhất để làm nhà ở. 
Khu vực này được coi là trung tâm của 
làng, là đất “có giá”, đặc biệt, trong việc 
xây dựng bạn đời của các cô gái thì đây là 
một giá trị lớn (“Lấy chồng giữa làng”). 
Các dòng họ, các nhóm cư dân đến sau 
phải ở các vị trí thấp hơn; đặc biệt, với dân 
ngụ cư, phải ở rìa làng.

2.3. Không gian kiến trúc làng vừa 
thể hiện, vừa bảo đảm nguyên tắc phòng 
thủ của từng cộng đồng cư dân mang 
tính tự trị, tự quản cao trong lòng xã hội 
quân chủ

Làng là đơn vị cơ bản của nước, 
nhưng xưa kia, nhà nước không dành 
cho làng sự quan tâm thường xuyên, đầy 
đủ trên tất cả các mặt: kinh tế, tài chính, 
an ninh. Từng đơn vị dân cư ấy phải tự 
giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc 
sống, đặc biệt là việc bảo vệ an ninh. Sự 
chủ động của làng xã trong bảo vệ an 
ninh được thể hiện ở cấu trúc vật chất, rõ 
nhất là ở hệ thống hào lũy bao quanh làng 
hoặc các cụm xóm của làng (trong trường 
hợp làng chia thành nhiều cụm xóm tách 
rời nhau). Các lũy tre được trồng từ lâu 
đời, được chăm sóc chu đáo, hàng năm 
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chỉ được tỉa bớt những cành, cây làm ảnh 
hưởng đến đường đi trong làng (việc này 
do tuần phiên đảm nhiệm, dưới sự chỉ đạo 
của các kỳ mục, chức dịch); các hành vi 
bẻ măng, chặt tre ở lũy đều bị xử phạt rất 
nghiêm khắc (được ghi rõ trong hương 
ước). Hàng năm, các xóm ngõ (hoặc các 
giáp) có trách nhiệm tu bổ, bảo vệ các lũy 
tre thuộc địa phận xóm mình, để bị phá, 
“hổng” sẽ bị phạt. Vì thế, qua thời gian 
năm tháng, lũy tre được “ken” rất dày đặc, 
ngay cả khi dùng dao phá tre để trổ lối đi 
cũng rất khó. Lũy tre là ranh giới thiêng 
liêng của khu cư trú của mỗi cộng đồng 
làng, là biểu hiện cho cá tính, tính độc lập, 
tính bền vững, vững chắc của làng.

Gắn với lũy tre là hào sâu (ở bên 
trong lũy tre) hoặc hệ thống ao (cả ở trong 
và ngoài lũy tre), vừa để thoát nước cho 
khu cư trú trong mùa mưa, trữ nước tưới 
vào mùa khô, vừa làm làm tăng thêm sự 
chắc chắn trong phòng thủ: kẻ gian có ý 
định xâm nhập vào làng dù có qua được 
lũy tre (điều này trên thực tế rất khó) thì 
còn có hào sâu. Lũy tre và hào tạo thành 
thế “hộ công” nhau rất chắc chắn. Người 
ngoài muốn vào làng chỉ còn theo cổng 
làng, từ đây có đường chính đi sâu vào 
trong, từ đường chính có các đường tỏa về 
các ngõ, tạo thành thế răng lược, liên hoàn 
với nhau, rất thân quen, thông thuộc với 
người trong làng, nhưng lại như một “trận 
đồ bát quái”, rất dễ bị lạc đối với người lạ. 
Cổng chính được lắp bằng cửa gỗ lim chắc 
chắn. Các cổng phụ (cổng ở phía sau làng, 
đi ra đồng) có khi chỉ được lắp bằng cửa 
tre, song cũng được làm rất chắc. Cạnh 
cổng làng (hoặc cổng các xóm hay cụm 
xóm lẻ) là điếm canh của tuần phiên. Buổi 
chiều tối, sau khi mọi người đi làm đồng 
về hết, tiếng trống “sưu không” (hay “thu 
không”) nổi lên, các cổng chính phụ được 
đóng lại, bảo đảm “nội bất xuất, ngoại 
bất nhập”; kết hợp với sự canh gác, tuần 

phòng của tuần phiên càng bảo đảm cho 
sự yên ổn trong làng. 

2.4. Các công trình kiến trúc trong 
làng vừa thể hiện một sự phức hợp các 
tín ngưỡng và tôn giáo, vừa bảo đảm các 
yêu cầu về tâm linh cho dân làng

Như đã trình bày, mỗi làng Việt xưa 
kia đều có một hệ thống các công trình 
kiến trúc gồm đình, chùa, đền miếu, văn 
chỉ (hay văn từ)…Các công trình đó được 
xây dựng khi làng đã ổn định và tương đối 
hoàn chỉnh trên nhiều phương diện; nhằm 
đáp ứng được các yêu cầu về tâm linh của 
từng cộng đồng cư dân nông nghiệp có một 
phức hợp của nhiều tín ngưỡng và tôn giáo.

- Đình: là trung tâm sinh hoạt cộng 
đồng làng, từ đầu thế kỷ XVII đảm nhận 
thêm chức năng thờ (thờ vọng) thành 
hoàng - vị thần che chở và bảo vệ cho cộng 
đồng làng. Đình là yếu tố lớn nhất trong 
văn hóa phi vật thể của làng xã.

- Đến (miếu, nghè, am, từ…, tùy 
cách gọi của của từng làng), là nơi thần 
linh thành hoàng trú ngụ, là nơi thờ chính 
thành hoàng. Ngoài ra còn có các đền, 
miếu thờ các sự kiện, nhân vật không phải 
thành hoàng.

- Chùa: nơi thờ Phật. Thông thường, 
mỗi làng có một chùa, song nhiều làng có 
đến 3- 4, thậm chí 7- 8 ngôi chùa. 

- Văn từ, văn chỉ: nơi thờ Khổng Tử, 
Chu Văn An, các vị tiên hiền và những 
người đỗ đạt của làng; thể hiện sự can 
thiệp của Nho giáo, sự phát triển của giáo 
dục và khoa cử Nho học vào làng xã. Thời 
Lê, các văn từ đều xây nhà thờ, sang thời 
Nguyễn, thường lộ thiên, nên gọi là văn 
chỉ. Nhiều làng gọi di tích này là “đình 
thánh” (nơi thờ thánh Khổng Tử). Đây 
còn là nơi sinh hoạt chính của hội Tư văn 
- hội của những người có trình độ Nho học 
của làng.
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- Võ chỉ: nơi thờ những người đỗ đạt 
ngạch võ, nơi sinh hoạt của những người 
từng tham gia quân đội.

- Hệ thống nhà thờ các họ, nhà thờ 
các nhân vật “có tiếng”của làng: tọa lạc 
phân tán trong các xóm, là nơi thờ tổ tiên 
các dòng họ, những người làng làm quan 
về nghỉ tại làng, thể hiện đạo lý uống 
nước nhớ nguồn của người Việt; đồng thời 
khẳng định sự phát triển và đóng góp của 
các cộng đồng huyết thống trong quá trình 
mở mang làng xã.

- Một số làng có quán của Đạo giáo, 
có đền thờ Mẫu riêng (không nằm trong 
chùa).

- Ngoài ra còn có các miếu nhỏ, thờ 
các “tạp thần”, thể hiện tín ngưỡng đa 
thần, vạn vật hữu linh của người Việt.

2.5. Không gian kiến trúc làng đề 
cao giá trị cộng đồng 

Làng Việt là đơn vị dân cư hoàn 
chỉnh, mang tính cộng đồng cao trên 
nhiều phương diện; do vậy, giá trị của 
cộng đồng được tôn vinh, đề cao, giá trị 
cá nhân không thật sự được coi trọng, 
phải phụ thuộc, phục tùng và “nương 
theo” giá trị của cộng đồng. Có thể chỉ 
ra một số biểu hiện của sự đề cao giá trị 
cộng đồng này qua các công trình kiến 
trúc như sau: 

Ngôi đình là biểu tượng cao nhất của 
giá trị cộng đồng và tinh thần cộng đồng 
làng xã, bởi như đã trình bày, đây không 
chỉ là trung tâm sinh họat của làng, mà còn 
là nơi thờ thành hoàng, vị thần che chở 
cho vận mệnh của cả làng. Vì thế, ngôi 
đình nói chung, thậm chí cả hướng đình 
rất hệ trọng, quyết định sự “ăn nên làm 
ra” hay sự “lụi bại” của dân làng, thậm chí 
“Toét mắt là tại hướng đình”. Bởi thế, mọi 
thành viên trong làng phải có trách nhiệm 
bảo vệ ngôi đình và các giá trị của đình 

làng. Về mặt kiến trúc, xây dựng, trách 
nhiệm đó thể hiện ở các mặt:

+ Không được xâm lấn khuôn viên 
đình,

+ Không được làm nhà quay vào 
hướng chính của đình hay “đối mặt” với 
đình;

+ Không được dựng nhà cao hơn 
đình (thực tế điều này rất khó xảy ra vì 
điều kiện kinh tế và kỹ thuật dựng nhà của 
người nông dân thời phong kiến rất thấp 
kém).

Không chỉ với ngôi đình, mà cả với 
các công trình khác như chùa, đền miếu, 
văn chỉ… cũng phải tuân thủ các quy định 
trên.

Tính cộng đồng trong kiến trúc xây 
dựng còn thể hiện ở việc tuân thủ những 
quy định chung của làng về cấm xâm lấn 
xây dựng nhà cửa trên các gò đống thiêng, 
đào ao chặn các đường liên quan đến 
“long mạch” của làng; phải “nhìn trước 
nhìn sau” trong xây dựng nhà ở, không 
được “chơi trội” (chẳng hạn đắp nền nhà 
vượt hơn “cốt” chung của xóm ngõ). 

3. Kết luận

Trước môi trường có địa hình trũng 
thấp, lại không bằng phẳng, chịu tác động 
mạnh của nước lũ các dòng sông, của khí 
hậu nhiệt đới gió mùa, cư dân các làng 
Việt ở châu thổ Bắc Bộ đã tạo ra thế thích 
ứng trong xây dựng khu cư trú bằng các 
kiểu làng theo các cảnh quan khác nhau. 
Mỗi khu cư trú gồm nhiều yếu tố, không 
chỉ thể hiện cách tư duy, thế ứng xử của 
con người với môi trường, mà còn thể 
hiện phương thức tổ chức cuộc sống trên 
tất cả các mặt: an sinh (“an cư” để “lạc 
nghiệp” với một nền kinh tế nông nghiệp), 
tổ chức phòng thủ, bảo đảm đời sống tâm 
linh, giáo dục … Nhiều yếu tố xuất phát 
điểm chỉ nhằm bảo đảm cuộc sống cho con 
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người, đã trở thành biểu tượng của làng, là 
giá trị văn hóa của làng Việt, chẳng hạn, 
lũy tre làng, cổng làng, cây đa đầu làng, 
mái đình làng …Có yếu tố còn góp phần 
tham gia vào việc giám sát xã hội với các 
hành vi xử sự của con người (cổng làng, 
đình làng, chùa…). Các yếu tố này vừa 
mộc mạc, bình dị thân thiết, nhưng cũng 
rất linh thiêng. tạo ra cho con người ý 
thức về giữ gìn sự cân bằng sinh thái giữa 
các yếu tố cấu thành của môi trường bao 
quanh, giữa con người với môi trường. Đó 
cũng là một trong những nét nổi bật trong 
lối sống của người nông dân Việt. Điều 
này đã được Nhà Địa lý học - Nhân văn 
người Pháp Pièrre Gourou viết trong tác 
phẩm Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ: 
“Một trong những dáng vẻ đáng yêu nhất 
của châu thổ là sự hòa hợp hoàn hảo giữa 
con người với thiên nhiên. Từ bao thế kỷ 
nay, người nông dân đã biết tổ chức những 
mối quan hệ hài hòa với cảnh quan quanh 
mình. Bắc Kỳ mang tính chất của một nền 
văn minh ổn định trong sự hài hòa về vật 
chất và thẩm mỹ với những điều kiện tự 
nhiên. Còn như tại các xứ sở đã phát triển 
hơn, con người đã cắt đứt sự hòa hợp đó 
với thiên nhiên” (Pièrre Gourou, 2003, 
trang 522- 523). Đây chính là cơ sở tạo ra 
lòng yêu quê hương làng xóm, gắn bó mật 
thiết với làng xóm của người nông dân, từ 
lòng yêu quê hương nân lên thành tình yêu 
đất nước. Đấy cũng là động lực để bao thế 
hệ người nông dân sẵn sàng đổ máu hy 
sinh để giữ lấy mảnh đất chôn rau cắt rốn 
của mình.

Ngày nay, nông thôn đang chịu 
nhiều tác động dữ dội của công cuộc công 
nghiệp hóa. Có thể có nhiều yếu tố văn 
hóa cổ truyền không còn phù hợp với cuộc 
sống hiện đại, song trước khi bỏ chúng, 
phá chúng xin hãy bình tâm xem lại để 
không còn bị ám ảnh vì đã “trót phá, trót 
bỏ”. Về mặt kiến trúc, xin có một lời cảnh 

báo: chừng nào mà vẫn còn một bộ phận 
đông đảo cư dân sống ở nông thôn, bằng 
nông nghiệp thì hãy đừng phá bỏ không 
gian kiến trúc làng. Đâu phải cứ thu ruộng 
đất của nông dân để xây dựng các khu 
công nghiệp, các khu đô thị với những 
dãy nhà cao hàng chục tầng mới là công 
nghiệp hóa, đô thị hóa./.
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1. The importance of Design in life

Design itself has a meaning that 
refl ects the soul, material and spiritual 
values of a nation. If the British were always 
proud of having red public phone cabins, the 
Germans had Braun household appliances, 
the French had the Le Creuset pot, ect… .

Each of these products is seen as 
a unique image of each country and is 
known worldwide. So in the most general 
sense, the word Design never represents 
something luxurious but covers all areas 
of everyday life: from product shaping to 
exploring and using the right materials.

The rapid development of modern 
science and technology also contributes 

to the mutual support for Design 
creativity. Research Design refers to the 
relationship of people with nature and 
society, expressed in production, as well 
as in activities of playing, enjoying and 
enjoying material products of cultural 
value. The function and purpose of Design 
are to satisfy the physiological psychology 
of users, that is, it contains aesthetic and 
usable values, suitable for all subjects and 
suitable for economic value.

The products of applied art are very 
diverse and plentiful, with many types of 
products and have great value for the daily 
life of humans, serving people, satisfying 
both material needs and the human spirit. 
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Satisfaction of material and spiritual needs 
must be consistent with the cultural identity 
and aesthetic tastes of each ethnic group 
and community. The world of human-made 
objects is closely linked to the production 
environment and daily life of people. The 
most basic thing about Design is focusing 
on meeting the needs of society. Its presence 
is found in all aspects of human life such 
as: eating, dressing, living, in daily life, 
studying, producing, in production means 
and tools, labor, entertainment... From 
products to packaging, to information 
technology products containing high 
intellectual value, all of which bear the 
stamp of Design. 

2. Characteristic of Design

Product Design is an innovative 
and useful and aesthetic value contained 
in a product. A Design product must 
not only stop at achieving high value in 
functionality, ergonomics, ecology but 
must also include social, cultural and 
refl ective aesthetic values, refl ecting 
qualifi cations and technical development. 
technology of the community. All of these 
values  are closely united in one whole, 
meeting the needs of social life. From 
creating designs to producing products 
for consumers is a cycle of using value, 
economic value, aesthetic cultural value 
according to the mechanism of supply and 
demand. And that mechanism is a problem 
that has always been raised in society, 
for any kind of applied art product. And 
indeed they have become the basis and 
motivation for Design to develop and 
develop continuously....

† Federico Zaragoza (born January 27, 1934 in Barcelona) is a Spanish scientist, scholar, politician, 
diplomat and poet. He served as general manager of UNESCO from 1987 to 1999. He is currently the 
president of the Cultural Peace Organization

Design is culture - culture to life

Culture is all the creative activities 
and values   of the people of a country 
and a people in terms of material and 
spiritual production in the cause of 
national construction and defense. Unesco 
general director Federico Zaragoza† said: 
“Culture includes everything that makes 
one nation diff erent from the other, from 
the most sophisticated products to beliefs, 
customs, customs, lifestyles and labor.”. 
Thus, culture according to Taylor (world 
famous culture researcher): “Culture or 
civilization is a complex whole consisting 
of intellectuals, artistic beliefs, ethics, 
laws, customs, and any other competencies 
and habits that people need as a member. 
society. About the past three centuries, not 
only does the concept of culture and arts 
appear, but it also addresses the needs 
of individual communities including 
economics, science and technology.” In 
short, culture is the whole thing through 
which a people manifests itself and 
identifi es itself and is the place that best 
realizes the national spirit.

Design sometimes changes the life 
of an area. Italy was born Babetta car and 
became the style of Italy. The US is shaped 
through design and design as a part of life. 
Japan has created the Japanese color theory, 
organizing shops in Japanese style....

Design was born very early. Since 
ancient times, humans have an instinct to 
love beauty, and in very diffi  cult conditions, 
it was possible to create art in caves, 
with drawings from the fi rst perceptions, 
to the natural and wild objects. Today, 
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Design has strongly developed into the 
modern civilized life of society, meeting 
the indispensable basic needs, not only 
for human existence but also to ensure a 
higher and more developed life. 

Early design products of Vietnam 
were discovered as stone jewelry, shells, 
wood pieces, bamboo pieces ... Many 
archaeologists have found stone jewelry, 
pearl shells, shells ... thousands of years 
ago. These are the earrings, earrings that the 
ancients had trimmed, manipulated, shaped 
from stone, horns, animal teeth to beautify 
people. In the bronze period, people created 
copper jewelry such as earrings, necklaces, 
bracelets ... All of them were considered 
the fi rst Design products.

The history of human and social 
development is a long history. Right 
from the centuries BC, through the 
cultural vestiges of many discoveries and 
discoveries of researchers, archaeologists 
in the world and in Vietnam have made 
clear the countless artifacts in the 
fi eld. Design has existed for centuries 
everywhere, especially in the major centers 
of civilization of the world. Through the 
ancient architectural works of Egypt, 
Greece, ancient Rome, China, Africa, even 
in Vietnam, applied art products were also 
found traces through the utensils, widgets 
of ancient Vietnamese people. 

It can be said that Design is the type 
of process of formation and development. 
The development of Design is associated 
with the creative labor process of people. 
Design is the art of combining the real 
and beauty, between the durable and the 
beauty. Design is the sum total of many 
disciplines: both science and technology, 
process technology, manufacturing and 
engineering. Its aesthetic value not only 
beautifi es life, but also beautifi es the 

material world created by man. In fact, it is 
easy to realize that without the participation 
of aesthetic values, in the world of objects 
associated with our lives, there will be 
hard, unsightly objects and so on. Human 
development as well as social development 
will not be possible in terms of aesthetic 
culture as well as scientifi c understanding. 
And on the other hand, by bringing beauty 
to social life, Design has been operating 
creatively to create a physical environment 
that is both harmonious and correlated 
to satisfy the needs of the most. material 
and spiritual bridges of the people. It is 
closely linked to the cultural and civilized 
development of the community, a nation 
or a nation. Design has a long tradition 
and made history from antique to needle. 
Because Design is used as a necessity in 
all of the following areas: construction 
architecture, consumer production, interior 
and exterior environment, industrial 
machinery styling, advertising, press mass 
media, arts and culture such as theater, 
cinema, photography ... display, installation, 
handicrafts (carpentry, painting, stone 
carving, bronze casting, statues, reliefs ), 
festive decorations, costumes, festivals, 
etc. Design is on track to develop new 
steps to fi t the times. Design’s role is 
broader. It is a form of establishing and 
creating sustainability for the foundation 
of our material and spiritual life. It is no 
longer just an activity within the scope of 
handicrafts but has developed in all areas 
of social life 

Currently, the issue of bringing 
beauty into the spiritual, material and 
cultural life of society is very active. 
It is not easy to formulate the aesthetic 
planning, but in fact the history of the 
country, his father has done so. Just for 
example, in terms of aesthetic tastes 
applied to architectural and construction 
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art, any large and small constructions are 
really attached to the environment and 
nature, the natural state of being objective 
or subjective to the creation of man. 
The beauty of the ancient architecture 
was created indispensable with the 
participation of architects, experts with 
wide knowledge, good aesthetic tastes 
to organize the construction of works. 
reach such perfection. When standing in 
front of the ancient communal houses, 
contemplating and can only comment 
that: from the position to a well-balanced 
architectural design, the harmonious 
lines with the bricks, the medium size, 
integrate into the landscape of Vietnam 
village. The appearance of Vietnam in 
these architectural works is charming and 
loving. It really refuses to assimilate but is 
independent, autonomous, self-resisting, 
unobtrusive, not fl ashy but humble, 
poised, elegant, fi rm, stable. Therefore, 
it has built a typical style for Vietnam’s 
wooden architecture.

In addition to the science and 
technology, the aesthetic value of Design 
in this respect has helped build the 
Vietnamese people of patriotism and 
love for the beauty created by human 
hands, making up self-reliance, not being 
dependent on or imitating anyone but still 
expressing the spirit of culture and art 
imbued with national identity.

For development, we all know 
that the sustainable development of 
each country requires economic growth 

‡ Aristoteles (384 - 322 BC) was an ancient Greek philosopher and learned. His writing covers many 
fi elds such as physics, metaphysics, poetry, drama, music, logic, rhetoric, linguistics, economics, 
politics, ethics, biology, and zoology.
§ Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) was a German philosopher. His thinking became 
the starting point for many other fl ows in scientifi c theory, sociology and history, theology, politics, 
law and art theory and often shaped other fi elds of literature. chemistry and intellectual life.

to be associated with the construction 
of a cultural environment and social 
progress. The harmonious combination 
of economy and culture will stimulate the 
creative potential of each nation. And in 
the development process, Design as an 
integral part of the culture has actively and 
eff ectively participated in this process. 
Design has been existing, and has a strong 
impact on the processes and fi elds of 
economic activities such as design, product 
design, product packaging; advertising 
design, trade promotion, design to create 
aesthetic environment in production ... All 
these activities of DESIGN are the basis 
for improving economic effi  ciency and 
social effi  ciency.

Design is an art - an important 
place in society

So far divided into literature and art. 
Aristoteles‡ wrote a poem, distinguishing 
an art form with a particular language. In 
the 18th century, Hegel§ in his cosmetology 
book (the great German thinker) he devoted 
a great chapter to writing about the arts. 
There was no industrial art at that time. 
Industrial art is in Kagant’s book “Forms 
of art”, which he divided into arts such 
as Mendeleep’s periodic table, including 
visual arts including architecture, 
sculpture, painting, and craft handmade. 
In everyday life the energy consumed in 
the eye is greater than all. In this fi eld, 
they need to mention the issue of beauty, 
beauty is the basic category of American 
aesthetics that is considered a measure of 
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humanity, a standard to refer to human 
qualities as defi ned by beauty researchers 
that learning is beauty as its perfection, 
its inevitable development, beauty is the 
thing that brings us pleasant emotions. So 
beauty is the appreciation of people about 
themselves as the impact of the inner 
self of the human being associated with 
the process of natural improvement and 
gradually, people know how to maintain 
beauty to just all that arouse in people 
emotions, good inspiration.” 

In fact, according to the concept of 
philosophy of culture “Culture is all the 
material and spiritual values   created by 
man in the course of practical activities”, 
the products of fi ne art design (FAD) are 
products that contain cultural values. 
Any product formed from FAD that are 
valuable to the life of the community, 
meeting and satisfying the needs of people 
in any fi eld from economics, politics ... 
are allowed. They are considered cultural 
products and have cultural and social 
values. The people themselves who 
participate in environmental protection 
activities are considered as people who 
play an important role in the creation of 
aesthetic culture. When considering FAD 
in relation to cultural and social activities, 
we only learn and study FAD placed in 
relation to social and cultural issues. In 
fact, FAD always exist and have a close 
relationship with many fi elds and aspects 
of life. And to understand the valuable 
role of FAD in social life most clearly, we 
must learn the impact of design products 
on issues in human social life.

First, we consider FAD products that 
meet the physical needs of people. When 
a person recognizes and uses a product 
of Design type, it means that the product 
has satisfi ed the needs of consumers in 

terms of use and aff ection through attitude. 
Designers want their designs to be accepted 
by consumers, the designer must understand 
who is the consumer of his product 
(psychology, gender, age, occupation, 
consumption habits, special culture points 
...) to design accordingly. On the one hand, 
the designer must study the product that he 
designed in terms of utilities: research on 
utilities is the study to bring the best value 
for the use of the design. 

Second, we consider environmental 
protection products that refl ect the level of 
human cognitive thinking. We can analyze 
and consider any design product of 
Design also refl ects the level of cognitive 
thinking of society, of the times. Looking 
at the appearance of a series of tables 
and chairs, which are interior handicrafts 
such as rattan, bamboo, etc., we can see 
the awareness, emotional sentiment of 
consumers who are aware of the aesthetic 
values, characteristic of traditional 
handicraft products.

Third, we consider whether the 
FAD products bring value to enhance the 
level of thinking, awareness and aesthetic 
education for people or not and to what 
extent. Each FAD products is a creative 
result of intellectual knowledge and 
indirectly through that product, it contains 
the value of cognitive awareness for 
consumers. A toy designed for children 
is a product designed with the purpose 
of educating awareness and improving 
thinking skills for children. But in the 
existence of so many products around the 
human environment also indirectly makes 
people understand the physical world and 
the capabilities of the nature, the universe 
and the people. Through means of 
television and antenna we understand the 
existence of waves in space ... Through 
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graphic design products that handle light in 
space, we understand the value of science 
and technology of digital technology ...

Fourthly, FAD products are a means 
of communication for communication and 
refl ect the forms of communication with 
specifi c social and cultural characteristics 
of each ethnic group. The FAD product 
itself contains special linguistic codes of 
colors, shapes, lines, layouts, materials, 
designs, etc. And through those 
“linguistic” features. that applied art 
has participated in every activity of life. 
But these creative results are always of 
Vietnamese cultural value because they 
are created by Vietnamese people and 
serve the needs of people with Vietnamese 
soul and aesthetic style.

Fifth, FAD products are tools to 
participate in the management of state, 
community organizations and community 
activities. In political and cultural 
activities, FAD products are an eff ective 
means of propaganda and information 
deployment. From advertising activities to 
serve the welfare of the community to the 
management of state organizations ... From 
economic activities to education culture 
and people’s daily life. And nowadays, 
information technology has developed, in 
addition to common FAD products, there 
are products used on media such as Internet, 
television, digital cameras, electronic 
signage, photo laser light ...

In summary Design is an artistic 
activity and art is an element of culture, 
solving cultural problems and beauty 
issues.

3. Design characteristics are 
essential for product creation

Man always looks to beauty because 
the need for beauty is a characteristic of 

human nature. During the development 
process, the aesthetic needs of people are 
increasing, more and more diverse, which 
has motivated Design to constantly develop 
to meet those needs. And Design must ensure 
creative tasks associated with manufacturing 
and with the goal of meeting more and more 
material and spiritual needs for people. This 
shows that the Design activity contains in its 
aesthetics, usability, economy, popularity, 
education (humanities) and ethnicity 
(cultural properties).

Aesthetics

“Aesthetic culture is a holistic system 
that implies within it practical spiritual 
capacities, especially helping people to 
be able to operate according to the laws 
of beauty, to perceive, evaluate and create 
aesthetic values.” [Aesthetic and personality 
culture - Dr. Luong Quynh Khue].

Aesthetics in Applied Fine Art 
Design (AFA) is the aesthetic phenomena 
or beauty manifested and contained in 
products that bring both material values   
and spiritual values. It demonstrates the 
high level of synthesis and development 
of sociocultural, the level of human being 
in enjoying, appreciating and creating 
aesthetic values. In AFA products, 
aesthetics are shown in shapes, colors, 
materials and useful values   of the 
products, in which the aforementioned 
elements are harmoniously combined 
to create the legitimacy of the product. 
These products are created by humans to 
serve the needs of people and they create 
the aesthetic environment for people and 
mean the aesthetic, educational, aesthetic 
orientation and the people themselves. 

Usefulness

Every product of AFA is created to 
serve people in life, daily life, labor and 
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production physically and mentally. Often 
AFA products always aim to satisfy people 
in parallel both physically and mentally. In 
terms of material, fi ne art products become 
tools and means used for human beings 
according to certain spatial purposes 
and circumstances. Each means has its 
own usage and manipulation methods 
in life. The usefulness of AFA products 
is expressed in the value of functions, 
the value used to create the effi  ciency 
of labor productivity or quality of life to 
serve the needs of life. Mental aspects 
of AFA products considered in the issue 
of whether the product gives consumers 
value beyond the physical value or not, 
satisfy the needs of users or shop through 
their emotional attitude.

As we all know, a product is always 
for a human purpose. The designer 
therefore always puts applicability fi rst 
when designing a product. In social life, 
when a product loses its applicability, it 
will disappear and no longer exist in life. 
For example, public telephone booths - a 
typical example of British culture - have 
lost their applicability today when it was 
replaced by mobile phones; or as VHS 
or VCD - DVD players have now been 
replaced by digital audio-visual devices. 
The development of smartphones has 
made people gradually change their 
approach to the internet. Instead of going 
to computers, people are gradually using 
their phones. So why do products lose their 
applicability? With the development of 
technology and technology, technological 
trends will enable one product to integrate 
the applicability of another product. 
For example, a mobile phone is both a 
camera and a watch, etc. This leads to 
obsolete old products being taken over 
by new products that incorporate product 
applicability. old. The second case is the 

fault of technology that makes products 
with obsolete technology replaced by new 
products with modern technology: catset 
tape devices have now been replaced with 
new technology equipment. digital music 
technology mp3. Now with the technology 
and engineering boom, the product life 
cycle is getting shorter and shorter, which 
requires designers to be always up to date 
on the techniques and technologies that 
can be met and restored. service needs to 
design and apply usefulness to the product.

Economical

The world of such objects continues 
to change more and more as they become 
commodities and participate in the fl ow 
of economic operation: money - goods - 
profi ts. This means that the products of 
applied arts are oriented towards economic 
effi  ciency and bring about economic 
benefi ts when those products are created to 
meet the criteria, indicators of quality and 
cost of production. AFA products applied 
to industrial production must bring profi ts 
to manufacturers and many benefi ts to 
consumers: the ability to meet the needs 
of many people, lower production costs 
and superiority (there are many features 
on the same product, contributing to high 
reproduction ...).

In the current market economy, 
when technology is not really a strength 
and a main factor to create competitive 
nature, design activities in applied arts 
will be crowned and play a decisive role 
to success. The company’s activities in 
production and business.

Popularity

AFA products must always include 
the following elements: beautiful, 
useful, convenient and suitable, always 
meeting the requirements of creative 
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and manufacturing life. The same type 
of product, but the later generations 
of products are more advanced: more 
eff ective utility, more beautiful shape 
and style. Therefore, even from ancient 
times when people created an item with 
useful properties and positive impact on 
human life, they were quickly transferred 
by humans. And nowadays when the 
information revolution has brought people 
closer together with the popularity of 
science and technology in the period of 
industrial development, the popularity of 
AFA products is calculated by the hour, by 
the second. We easily see, the same kind 
of product but we can see them present 
anywhere in the world - where people 
have a need to use them.

And today, with the support of 
modern technology, the transfer usually 
takes place in both forms: complete (intact 
dissemination, usually with technology) 
and transformation (dissemination of 
appropriate changes suitable, usually with 
consumer products). And it can be said 
that popularity is the inevitable path of 
AFA products.

Modernity

Each era has its own mark. The 
era when looking at AFA products is 
really refl ected in many aspects such 
as intellectual knowledge, tastes needs, 
technical science, technology and 
information ...

Thousands of years ago, when people 
knew how to create production labor tools 
and utensils for people’s daily life, they 
themselves made a technical impression 
in their ability. human creativity. And 
according to the development of society 
along with the development of human 
thinking and awareness, the world of 
things - the creative products of human 

beings, change accordingly. People in 
history have applied the knowledge they 
discovered to improve the world of things 
to serve their own lives. And today, when 
the information revolution, along with the 
advent of digital technology, any product 
from big to small, from big to small, 
from essential or secondary products, 
people can evaluate the dominant nature 
and imprint of science and technology 
contained in AFA products.

Educational

Man is a living being. The 
qualities of each person are values   
created by themselves in their own life 
of growth and development with the 
maturity of the qualities that he or she 
has inherited from the inheritance of 
previous generations. And the cultural 
environment in general and the AFA 
environment in particular with products 
are the result of human creativity - the 
“second nature” will be a factor for the 
development of human personality. And 
depending on the requirements of each 
era, the AFA products themselves - the 
artifi cial environment created by humans 
contributes to meet the requirements 
of the times. AFA stimulates the 
development of human nature by the 
value of beauty in the product. And from 
there appear competences in humans, 
bringing humanity values   to oneself.

Ethnicity

Ethnicity can be expressed in AFA 
products. When analyzing the whole 
product, one always has to consider both 
sides as art and usability. In today’s modern 
industrial life, it is diffi  cult to separate its 
physical sides. The thickness of traditional 
Vietnamese art in ceramics and bronze, for 
example, always exudes art style (styling, 
materials, decoration, enamel color), 
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clearly showing the imprint of the era and 
national aesthetics. Our fathers left fi ne art 
in many traditional branches. The meaning 
of use and the beauty are very noticeable. 
In creating products, the artisans need to 
fi nd beauty on the one hand, and on the 
other hand they need to pay attention to 
the rationality in using products such as the 
products’ durability, beauty and convenience 
..., all must exude the simplicity, elegance 
and purity. It is screened and inherited from 
generation to generation and is promoted, 
developed, not completely repeated. 
Therefore, when we contemplate a product, 
we see the artisans’ creative spirit, labor and 
aff ection, and that product contains the soul 
of the ethnic community. It brings the ability 
to evoke and delight users and to stimulate 
their enjoyment of the show. The interior 
and exterior of palaces, ancient architecture, 
ceramics, mosaics, carpets, gardens, paint, 
rattan products ... all show the national 
aesthetic.

That was inspired and shaped, 
decorated with patterns, enamel ..., the 
artists expressed their emotions by drawing 
AFA products with patterns, birds, fl owers, 
people and pictures onto the product. 
Every AFA product always has its origin 
proving the spiritual, intellectual and 
cultural value of a nation. Through this, 
we fi nd the power to retain and manifest 
the emotional values of the human being - 
the creative owners (belonging to a certain 
ethnic group).

4. Illustrated evidence, majoring 
in Graphic design, Interior Design, 
Fashion Design - Faculty of Industrial 
Design, Hanoi Open University

Graphic design

Graphic design is a profession 
that requires a combination of many 

factors such as art, images, words, ideas, 
communication to convey information to 
society. Graphic designers are those who 
convey ideas through images and designs 
to inspire, to attract, and to appeal to 
consumers.

Graphic designers are people who 
make art with purpose, they use images, 
symbols, words to communicate visually 
with consumers.

Graphic design appears everywhere, 
be close and infl uences consumers, putting 
consumers at the center of all creativity.

Some graphic design images by 
students of Industrial Design Department,

Hanoi Open University

Warmth in Tet jam packaging design

Message in Poster Design Earth Hour 
program
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Interior design 

Interior design is specialized in 
building living space, accommodation 
and working ... serving the needs of social 
development.

Interior design is not only 
aesthetic but also the process of 
finding creative design solutions for 
an ideal interior environment, while 
contributing to the safety and health 
of people. Mandate, the ultimate goal 
in the work of interior designers is to 
improve the quality of life

Interior design is a profession 
that requires to meet the elements of 

communication and behavior in all human 
activities inside their houses (the inner 
space of all constructions).

Interior design is a process - a 
never-ending quest for creativity. 
The result of that process is to bring 
inspiration in the living space to people 
in today’s society

With the principle of “transmitting 
the fl ame of passion”, in the process 
of teaching interior design, lecturers of 
Industrial Design Faculty, Hanoi Open 
University have trained future interior 
designers - those who will build an ideal 
living space for society.

Interior design project of Industrial Design Faculty students, Hanoi Open University

Inspiration from bamboo in Spa Interior 
Design

Tay Nguyen Dance in Interior Design of 
Ban Me Cafe

Fashion design 

Fashion design should meet the 
needs of human clothing in accordance 
with communication, behavior, activities 
in society.

Fashion designers are passionate 
about fashion, with sophistication in style. 
They use their creativity and technology to 
create beautiful costumes for people and 
society. They have the ability to capture 
the richness and diversity of the world 

around them, thereby writing a story about 
fashion and clothes.

Fashion design holds a special 
place in our world. The talent and 
vision of designers plays a big role in 
creating beauty, aesthetics for the living 
environment, for culture and for society.
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Dat Viet Collection, fi rst prize in the contest “Finding Asian Design Talents 2017” 

- Air Asia Runway Designer Search

   
Compose autumn-winter outfi ts
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thấy được cái đẹp. Có thể nhận định Design là một phần tất yếu của xã hội, nâng tầm cuộc 
sống theo sự phát triển của xã hội loài người. Bài viết nhằm mục đích đề cập và đưa ra một số 
nhận định về tầm quan trọng của design, những đặc trưng của design và cuối cùng là những 
đặc tính sản phẩm design cần có để các sản phẩm ấy hàm chứa và thể hiện sự trường tồn của 
cái đẹp trong xã hội hiện đại.

Từ khóa: Design, tầm quan trọng, đặc trưng, sản phẩm design.
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Tạp chí Khoa học - Viện Đại học Mở Hà Nội 64 (2/2020) 40-51

1. Tầm quan trọng của Design 
trong cuộc sống

Design tự thân nó đã mang một ý 
nghĩa thể hiện một phần linh hồn, giá trị 
vật chất và tinh thần của một quốc gia. 
Nếu như người Anh luôn tự hào vì có 
những cabin điện thoại công cộng sơn 
màu đỏ, người Đức có các sản phẩm điện 
gia dụng Braun thì người Pháp có chiếc 
nồi Le Creuset…

Mỗi sản phẩm này đều được xem 
như là hình ảnh riêng của từng đất nước và 
được cả thế giới biết đến. Vì thế ở nghĩa 
chung nhất, từ Design không bao giờ đại 
diện cho một cái gì đó cao sang mà bao 

gồm tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống 
hàng ngày: từ việc tạo dáng sản phẩm cho 
đến việc tìm tòi và sử dụng các chất liệu 
phù hợp.

Sự phát triển nhanh chóng của 
khoa học kỹ thuật hiện đại cũng góp 
phần thúc đẩy, tương hỗ cho sự sáng tạo 
Design. Chúng ta nghiên cứu Design là 
đề cập tới mối quan hệ của con người 
với tự nhiên và xã hội, thể hiện trong sản 
xuất, cũng như trong sinh hoạt vui chơi 
và hưởng thụ, thưởng thức sản phẩm vật 
chất mang giá trị văn hóa. Chức năng 
và mục đích của Design là nhằm thỏa 
mãn tâm sinh lý của người sử dụng, tức 
hàm chứa về mặt thẩm mỹ và chứa đựng 
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giá trị sử dụng, phù hợp với mọi đối 
tượng và phù hợp về mặt giá trị kinh tế.
Sản phẩm của mỹ thuật ứng dụng hết sức 
đa dạng và phong phú, với nhiều chủng 
loại sản phẩm và có giá trị rất lớn đối với 
đời sống sinh hoạt của con người, phục vụ 
cho con người, thỏa mãn cho con người 
cả về nhu cầu vật chất và tinh thần. Và 
sự thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần 
ấy cần phải phù hợp với bản sắc văn hóa 
và thị hiếu thẩm mỹ của mỗi dân tộc cộng 
đồng người khác nhau. Thế giới đồ vật 
được con người tạo ra gắn liền với môi 
trường sản xuất và đời sống hàng ngày của 
con người. Điều căn bản nhất của Design 
là tập trung đáp ứng các nhu cầu của xã 
hội. Sự hiện diện của nó được nhận thấy 
ở tất cả mọi mặt trong cuộc sống của con 
người như: ăn, mặc, ở, trong sinh hoạt, 
học tập, sản xuất, các phương tiện, công 
cụ, sản xuất, lao động, vui chơi, giải trí...
Từ sản phẩm đến bao gói, đựng chứa, cho 
đến những sản phẩm công nghệ thông 
tin hàm chứa giá trị trí tuệ cao, tất cả đều 
mang dấu ấn của Design. 

2. Đặc trưng của Design 

Sản phẩm Design là kết quả sáng 
tạo mang giá trị ích dụng và thẩm mỹ chứa 
trong một sản phẩm. Một sản phẩm Design 
không chỉ dừng ở sự đạt giá trị cao về công 
năng, công thái học, sinh thái học mà phải 
bao hàm cả giá trị thẩm mỹ mang tính xã 
hội, văn hóa và phản ánh trình độ, phát triển 
kỹ thuật công nghệ của cộng đồng. Tất cả 
những giá trị ấy thống nhất chặt chẽ và được 
liên kết trong một chỉnh thể, đáp ứng nhu 
cầu đời sống xã hội. Từ sáng tạo mẫu mã, 
sản xuất ra sản phẩm rồi đến tay người tiêu 
dùng là một chu trình mang giá trị sử dụng, 

† Federico Zaragoza (sinh ngày 27 tháng 1 năm 1934 tại Barcelona) là một nhà khoa học, học giả, 
chính trị gia, nhà ngoại giao và nhà thơ người Tây Ban Nha. Ông từng là tổng giám đốc của UNESCO từ 
năm 1987 đến 1999. Ông hiện là chủ tịch của Tổ chức Văn hóa Hòa bình

giá trị kinh tế, giá trị văn hóa thẩm mỹ theo 
cơ chế của cung và cầu. Và cơ chế ấy là một 
vấn đề luôn luôn được đặt ra trong xã hội, 
cho bất kỳ một loại sản phẩm mỹ thuật ứng 
dụng nào. Và thực sự chúng đã trở thành cơ 
sở, động lực cho Design phát triển và phát 
triển không ngừng. 

Design là văn hoá - văn hoá với 
cuộc sống

Văn hoá là toàn bộ những hoạt động 
sáng tạo và những giá trị của nhân dân một 
nước, một dân tộc về mặt sản xuất vật chất 
và tinh thần trong sự nghiệp dựng nước 
và giữ nước. Ông tổng giám đốc Unesco - 
Federico Zaragoza† đã nói: “Văn hoá bao 
gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này 
khác với dân tộc khác từ những sản phẩm 
tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng 
phong tục tập quán lối sống và lao động”. 
Như vậy văn hoá theo Taylor (nhà văn hoá 
nổi tiếng thế giới): “Văn hoá hoặc văn 
minh là một chỉnh thể phức hợp bao gồm 
trí thức, tín ngưỡng nghệ thuật, đạo đức, 
pháp luật, tập tục. Bất kỳ năng lực, thói 
quen nào khác mà con người cần có với 
tư cách thành viên xã hội. Khoảng 3 thế 
kỷ nay xuất hiện khái niệm về mặt văn hoá 
nghệ thuật mà còn chỉ những nhu cầu của 
cá nhân cộng đồng trong đó có kinh tế, 
khoa học và kỹ thuật”. Tóm lại văn hoá là 
toàn bộ những cái mà qua đó một dân tộc 
tự biểu hiện mình và tự nhận biết mình và 
là nơi thực hiện rõ nhất tinh thần dân tộc.

Design có khi làm chuyển biến cuộc 
sống của cả một vùng. Nước Ý ra đời 
xe Babetta và trở thành phong cách của 
nước Ý. Mỹ được định hình thông qua các 
ngành Design và Design là một phần cuộc 
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sống. Ở Nhật Bản đã làm lý thuyết màu 
sắc của Nhật, tổ chức cửa hàng theo phong 
cách Nhật.

 Design ra đời rất sớm. Từ xa xưa 
con người đã có bản năng yêu thích cái 
đẹp, và trong điều kiện rất khó khăn, đã 
có thể tạo ra nghệ thuật trong hang động, 
bằng những hình vẽ từ những tri giác 
đầu tiên, đến những vật dụng, những tạo 
vật hoang sơ. Ngày nay Design phát tiển 
mạnh mẽ vào cuộc sống văn minh hiện đại 
của xã hội, đáp ứng những nhu cầu cơ bản 
không thể thiếu, không chỉ để con người 
tồn tại mà còn để đảm bảo một đời sống 
phát triển cao hơn và ngày một tiến bộ 
hơn.

Sản phẩm thời kỳ đầu của Design 
Việt Nam được khám phá là những đồ 
trang sức bằng đá, vỏ trai, vỏ ốc, mảnh 
gỗ, mảnh tre... Nhiều nhà khảo cổ đã tìm 
thấy đồ trang sức bằng đá, vỏ trai, vỏ ốc…
thời xa xưa cách ngày nay hàng vạn năm. 
Đó là những vòng khuyên tai, hoa tai mà 
người xưa đã đẽo gọt, chế tác, tạo dáng từ 
chất liệu đá, sừng, răng thú vật để làm đẹp 
cho con người. Đến giai đọan đồ đồng con 
người lại sáng tạo ra những trang sức bằng 
đồng như hoa tai, vòng tai, vòng đeo cổ, 
đeo tay...Tất cả chúng được coi là những 
sản phẩm Design đầu tiên. 

Lịch sử phát triển lòai người và xã 
hội là một quá trình lịch sử lâu đời. Ngay 
từ những thế kỷ trước Công nguyên, qua 
những dấu tích văn hóa của nhiều cuộc 
khai quật khám phá của các nhà nghiên 
cứu, các nhà khảo cổ trên thế giới và ở 
Việt Nam đã làm hiện rõ vô số hiện vật 
thuộc lĩnh vực Design đã từng tồn tại 
nhiều thế kỷ trước đây ở khắp nơi, đặc biệt 
nổi bật là ở các trung tâm văn minh lớn 
của thế giới. Qua các công trình kiến trúc 
cổ xưa của người Ai Cập, Hy Lạp, La Mã 
cổ đại, Trung Quốc, Châu Phi, ngay cả ở 

Việt Nam, sản phẩm mỹ thuật ứng dụng 
cũng được tìm thấy dấu tích qua những đồ 
dùng, vật dụng của người Việt cổ.

Có thể nói rằng Design là loại hình 
có quá trình hình thành, phát triển. Sự phát 
triển của Design gắn liền với quá trình lao 
động sáng tạo của con người. Design là 
nghệ thuật của sự kết hợp giữa cái thực 
dùng và cái đẹp, giữa cái lâu bền và cái 
thẩm mỹ. Design là cái tổng hòa của nhiều 
ngành: cả khoa học kỹ thuật, cả quy trình 
công nghệ, sản xuất và kỹ thuật. Giá trị 
thẩm mỹ của nó không chỉ làm đẹp cho 
cuộc sống, mà làm đẹp cho cả thế giới vật 
chất do con người tạo ra. Trên thực tế ta dễ 
dàng nhận thấy nếu không có sự tham gia 
của các giá trị thẩm mỹ thì ở thế giới đồ 
vật gắn liền với đời sống chúng ta, sẽ tồn 
tại những đồ vật khô cứng, khó coi, và như 
vậy, sự phát triển của con người cũng như 
phát triển xã hội sẽ không thể toàn vẹn về 
mặt văn hóa thẩm mỹ cũng như sự hiểu 
biết về mặt khoa học. Và các mặt khác, 
bằng việc đưa cái đẹp vào cuộc sống xã 
hội, Design đã và đang họat động có tính 
sáng tạo nhằm thiết lập một môi trường 
vật thể vừa hài hòa vừa có sự tương quan 
để thỏa mãn đầy đủ nhất các nhu cầu vật 
chất và tinh thần của con người. Nó gắn 
chặt với sự phát triển văn hóa, văn minh 
của cộng đồng, một dân tộc hoặc quốc gia. 
Design đã có một bề dày truyền thống và 
làm nên lịch sử từ cổ đến kim. Design được 
sử dụng như một nhu cầu cần thiết ở tất cả 
các lĩnh vực sau: kiến trúc xây dựng, sản 
xuất tiêu dùng, môi trường nội ngoại thất, 
tạo dáng máy móc công nghiệp, quảng cáo, 
báo chí tuyên truyền thông tin đại chúng, 
văn hóa nghệ thuật như: Sân khấu, điện 
ảnh, nhiếp ảnh… trưng bày, sắp đặt, thủ 
công mỹ nghệ (nghề mộc, nghề sơn, đục 
đá, đúc đồng, tạc tượng, đắp phù điêu), 
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trang trí lễ hội, trang phục, khánh tiết 
v.v... Design đang trên đà phát triển những 
bước mới để phù hợp với thời đại. Vai trò 
của Design ngày càng rộng lớn. Nó là một 
hình thức thiết lập và tạo sự bền vững cho 
nền tảng đời sống vật chất và văn hóa tinh 
thần của nhân dân ta. Nó không còn chỉ là 
những hoạt động trong phạm vi thủ công 
mỹ nghệ mà đã phát triển trên mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội.

Hiện nay, vấn đề đưa cái đẹp vào 
đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của 
xã hội đang rất sôi động. Để hình thành 
được đồng bộ sự quy hoạch về mặt thẩm 
mỹ không phải dễ dàng, nhưng trong thực 
tế lịch sử của đất nước, cha ông ta đã làm 
được như vậy. Chỉ đơn cử về mặt thị hiếu 
thẩm mỹ được ứng dụng vào nghệ thuật 
kiến trúc và xây dựng không thôi cũng đã 
thấy bất cứ một công trình quy mô lớn, nhỏ 
nào cũng thật sự gắn bó với môi trường, với 
thiên nhiên dù ở trạng thái tự nhiên khách 
quan hoặc do chủ quan sáng tạo của con 
người sắp đặt. Vẻ đẹp ở những kiến trúc 
xưa được tạo nên không thể thiếu sự tham 
gia của những kiến trúc sư, những nhà 
chuyên môn với những hiểu sâu biết rộng, 
có trình độ thị hiếu thẩm mỹ tốt để tổ chức 
xây dựng nên những công trình đạt tới độ 
hoàn chỉnh như vậy. Khi đứng trước những 
ngôi đình cổ, lặng ngắm và chỉ có thể nhận 
xét rằng: từ vị trí cho đến kiểu dáng kiến 
trúc thật cân đối, đường nét hài hòa với 
khối hình, kích thước vừa độ, hòa nhập 
vào cảnh quan của làng quê Việt Nam. Cái 
dáng vẻ Việt Nam ở những công trình kiến 
trúc này thật đậm đà, đằm thắm. Nó thực sự 
không chịu đồng hóa mà độc lập, tự chủ, tự 

‡ Aristoteles (384 - 322 TCN) là một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại. Di bút của ông 
bao gồm nhiều lĩnh vực như vật lý học, siêu hình học, thi văn, kịch nghệ, âm nhạc, luận lý học, tu từ 
học (rhetoric), ngôn ngữ học, Kinh tế học, chính trị học, đạo đức học, sinh học, và động vật học

cường, không phô trương, không lòe loẹt 
mà khiêm nhường, đĩnh đạc, thanh nhã, 
vững vàng, ổn định. Chính vì thế đã xây 
dựng được một phong cách điển hình riêng 
cho kiến trúc gỗ của việt Nam. 

Ngoài tính khoa học và tính kỹ 
thuật, giá trị thẩm mỹ của nền Design ở 
phương diện này đã có tác dụng xây đắp 
cho con người Việt Nam lòng yêu nước, 
yêu cái đẹp do chính bàn tay con người 
tạo nên ý thức tự lập tự cường, không hề 
lệ thuộc, không bắt chước ai mà vẫn biểu 
lộ rõ tinh thần văn hóa nghệ thuật đậm đà 
bản sắc dân tộc. 

Đối với sự phát triển, chúng ta đều 
biết rằng sự phát triển bền vững của mỗi 
quốc gia đòi hỏi sự tăng trưởng kinh tế phải 
gắn liền với việc xây dựng môi trường văn 
hóa, tiến bộ xã hội. Sự kết hợp hài hòa 
giữa kinh tế và văn hóa sẽ khơi dậy tiềm 
năng sáng tạo của mỗi quốc gia. Và trong 
quá trình phát triển, Design như là một yếu 
tố cấu thành của văn hóa đã tham gia một 
cách tích cực, hiệu quả vào quá trình này. 
Design đã và đang tồn tại, đồng thời tác 
động mạnh mẽ đến các quá trình, các lĩnh 
vực của hoạt động kinh tế như: thiết kế 
mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm, bao bì sản 
phẩm; thiết kế quảng cáo, xúc tiến thương 
mại, thiết kế tạo lập môi trường thẩm mỹ 
trong sản xuất… Tất cả những hoạt động 
ấy của DESIGN là cơ sở để nâng cao hiệu 
quả kinh tế và hiệu quả xã hội.

Design là nghệ thuật - có vị trí 
quan trọng đối với xã hội 

Từ trước đến nay phân chia thành 
văn học và nghệ thuật. Aristoteles ‡ đã viết 
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quyển thơ ca, ông phân biệt một thể loại 
nghệ thuật ứng với một ngôn ngữ riêng. 
Thế kỷ 18, Hegel§ trong quyển thẩm mỹ 
học của mình (nhà tư tưởng lớn người 
Đức) ông dành một chương lớn để viết 
về ngành nghệ thuật. Lúc đó chưa có mỹ 
thuật công nghiệp. Mỹ thuật công nghiệp 
có trong sách của Kagant “Các hình thái 
nghệ thuật” ông phân chia các loại nghệ 
thuât như bảng tuần hoàn của Mendeleep 
trong đó có nghệ thuật thị giác: kiến trúc, 
điêu khắc, hội hoạ, nghề thủ công. Trong 
cuộc sống hàng ngày năng lượng tiêu hao 
ở con mắt lớn hơn tất cả. Trong lĩnh vực 
này cần đến họ đề cập đến vấn đề cái đẹp, 
cái đẹp là phạm trù cơ bản trọng tâm của 
Mỹ học được coi là thước đo của con 
người, tiểu chuẩn để chỉ phẩm chât người 
theo định nghĩa của các nhà Mỹ học thì 
đẹp là cái hoàn thiện, cái đang phát triển 
tất yếu của nó, vật đẹp là vật mang đến 
cho ta những cảm xúc dễ chịu. Như vậy 
đẹp là sự đánh giá của con người về bản 
thân mình là sự tác động có tính thanh cao 
tự thân bên trong của con người gắn với 
quá trình cải tạo tự nhiên và bản thân dần 
dần con người biết duy trì cái đẹp để chỉ 
tất cả những gì dấy lên ở con người những 
cảm xúc, cảm hứng tốt lành”.

Thực tế, theo khái niệm của triết 
học về văn hóa “Văn hóa là tất cả những 
giá trị vật chất và tinh thần do con người 
sáng tạo ra trong quá trình hoạt động thực 
tiễn” thì sản phẩm của thiết kế mỹ thuật 
(TKMT) là những sản phẩm hàm chứa 
những giá trị về văn hóa. Bất cứ một sản 
phẩm nào được hình thành từ hoạt động 

§ Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 -  1831) là một triết gia người Đức. Suy nghĩ của ông trở 
thành điểm khởi đầu cho nhiều dòng chảy khác trong lý thuyết khoa học, xã hội học và lịch sử, Thần 
học, chính trị, luật học và lý thuyết nghệ thuật và thường định hình các lĩnh vực khác của văn hóa và đời 
sống trí tuệ.

TKMT có giá trị phục vụ đời sống dân 
sinh cộng đồng, đáp ứng, thỏa mãn nhu 
cầu của con người trong bất cứ lĩnh vực 
nào từ kinh tế, chính trị…đều được coi là 
sản phẩm văn hóa và có giá trị về mặt văn 
hóa xã hội. Bản thân những người tham 
gia hoạt động TKMT ấy đều được coi là 
những con người giữ vai trò quan trọng 
trong hoạt động sáng tạo văn hóa thẩm 
mỹ. Khi xem xét hoạt động TKMT trong 
mối quan hệ với hoạt động văn hóa xã hội 
là chúng ta chỉ tìm hiểu, nghiên cứu hoạt 
động TKMT đặt trong mối quan hệ với 
các vấn đề văn hóa xã hội mà thôi. Trên 
thực tế thì hoạt động TKMT luôn biểu 
hiện sự tồn tại và có mối quan hệ mật thiết 
với nhiều lĩnh vực, phương diện của cuộc 
sống. Và để hiểu được vai trò giá trị của 
hoạt động TKMT đối với đời sống xã hội 
một cách rõ nét nhất, chúng ta phải tìm 
hiểu sự tác động của sản phẩm thiết kế 
đến các vấn đề trong đời sống xã hội của 
con người.

Thứ nhất, chúng ta xem xét sản 
phẩm TKMT đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu 
vật chất tinh thần của con người. Khi một 
người thừa nhận và sử dụng một sản phẩm 
nào đó thuộc loại hình Design, điều đó có 
nghĩa là sản phẩm ấy đã thỏa mãn nhu cầu 
cho người tiêu dùng về mặt sử dụng và 
tình cảm qua thái độ sử dụng. Nhà thiết kế 
muốn thiết kế của mình được người tiêu 
dùng chấp nhận thì nhà thiết kế phải hiểu 
về đối tượng tiêu dùng sản phẩm của mình 
là ai (tâm lý, giới tính, lứa tuổi, ngành 
nghề, thói quen tiêu dùng, đặc điểm văn 
hóa…) để thiết kế cho phù hợp. Một mặt 
nhà thiết kế phải nghiên cứu về chính sản 
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phẩm mà mình thiết kế về mặt công năng: 
nghiên cứu về mặt công năng là nghiên 
cứu về những vấn đề để mang lại sự tối ưu 
nhất cho giá trị sử dụng của thiết kế. 

Thứ hai, chúng ta xem xét sản phẩm 
TKMT phản ánh trình độ tư duy nhận thức 
của con người. Chúng ta có thể phân tích 
và xem xét bất cứ một sản phẩm thiết kế 
nào của Design cũng đều hàm chứa phản 
ánh trình độ tư duy nhận thức của xã hội, 
của thời đại. Nhìn vào sự xuất hiện hàng 
loạt những bàn ghế là sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ nội thất như: mây, tre,…chúng 
ta có thể nhận thấy nhận thức, tâm tư 
tình cảm của người tiêu dùng nhận thức 
được những giá trị thẩm mỹ mang tính 
đặc trưng của sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
truyền thống.

Thứ ba, chúng ta xem xét sản phẩm 
TKMT có mang lại giá trị nâng cao trình 
độ tư duy, nhận thức và giáo dục thẩm 
mỹ cho con người hay không và mức độ 
như thế nào. Mỗi sản phẩm của TKMT là 
kết quả sáng tạo mang tính tri thức trí tuệ 
của con người và gián tiếp thông qua sản 
phẩm ấy đã hàm chứa giá trị nhận thức 
tư duy cho người tiêu dùng. Một đồ chơi 
được thiết kế dành cho trẻ là những sản 
phẩm được thiết kế với chủ đích nhằm 
giáo dục nhận thức và rèn khả năng tư duy 
cho trẻ. Nhưng trong cuộc sống tồn tại 
biết bao sản phẩm quanh môi trường sống 
của con người cũng gián tiếp làm cho con 
người hiểu biết về thế giới vật chất và 
khả năng của thiên nhiên, vũ trụ và con 
người. Qua phương tiện máy thu hình và 
ăng ten ta hiểu biết sự tồn tại sóng trong 
không gian…Thông qua những sản phẩm 
thiết kế đồ họa xử lý ánh sáng trong không 
gian, ta hiểu được giá trị của KHKT công 
nghệ kỹ thuật số… 

Thứ tư, sản phẩm TKMT là phương 
tiện thông tin phục vụ giao tiếp và phản 

ánh những hình thức giao tiếp mang đặc 
thù văn hóa xã hội của từng dân tộc. Bản 
thân sản phẩm thiết kế mỹ thuật đã chứa 
đựng những ký mã ngôn ngữ thông tin đặc 
biệt của màu sắc, hình khối, đường nét, bố 
cục, chất liệu, kiểu dáng… Và thông qua 
những đặc trưng “ngôn ngữ” ấy mà mỹ 
thuật ứng dụng đã tham gia vào mọi hoạt 
động của cuộc sống. Nhưng những kết 
quả sáng tạo ấy luôn mang giá trị văn hóa 
Việt Nam vì nó được sáng tạo bởi người 
Việt và phục vụ nhu cầu cho chính những 
con người mang tâm hồn và phong cách 
thẩm mỹ Việt Nam. 

Thứ năm, sản phẩm TKMT là công 
cụ tham gia vào công tác quản lý tổ chức 
nhà nước và cộng đồng và sinh hoạt cộng 
đồng. Trong hoạt động văn hóa chính 
trị thì sản phẩm thiết kế mỹ thuật là một 
phương tiện tuyên truyền, triển khai thông 
tin một cách hữu hiệu. Từ hoạt động thông 
tin quảng cáo phục vụ lợi ích dân sinh cộng 
đồng đến công tác quản lý tổ chức nhà 
nước … Từ hoạt động kinh tế đến văn hóa 
giáo dục và cuộc sống sinh hoạt của con 
người. Và ngày nay công nghệ thông tin 
phát triển nên bên cạnh những sản phẩm 
mỹ thuật ứng dụng thông thường còn có 
các sản phẩm sử dụng trên các phương 
tiện như: Internet, truyền hình, máy ảnh 
kỹ thuật số, bảng biển điện tử, ánh sáng 
hình ảnh bằng laser…

Tóm lại Design là hoạt động nghệ 
thuật và nghệ thuật là yếu tố của văn hoá, 
giải quyết vấn đề văn hoá, vấn đề cái đẹp.

3. Những đặc tính của Design cần 
thiết cho sáng tác sản phẩm

Con người luôn luôn hướng tới cái 
đẹp bởi vì sự đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu về 
cái đẹp là một đặc trưng thuộc bản chất của 
con người. Trong quá trình phát triển, nhu 
cầu thẩm mỹ của con người đòi hỏi ngày 
càng cao, càng nhiều và đa dạng, đã thúc 
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đẩy Design cũng phải phát triển không 
ngừng để đáp ứng những nhu cầu đó. Và 
như vậy Design phải đảm bảo nhiệm vụ 
sáng tạo đi liền với chế tác và sản xuất, 
với mục tiêu đáp ứng ngày một tốt hơn 
về nhu cầu vật chất và tinh thần cho con 
người. Điều đó cho thấy hoạt động Design 
chứa đựng trong nó tính thẩm mỹ, tính ích 
dụng, tính kinh tế, tính phổ biến, tính thời 
đại, tính giáo dục (tính nhân văn) tính dân 
tộc (tính văn hóa), 

Tính thẩm mỹ

“Văn hóa thẩm mỹ là một hệ thống 
chỉnh thể bao hàm bên trong nó những 
năng lực tinh thần thực tiễn, đặc biệt giúp 
cho con người có khả năng hoạt động theo 
qui luật của cái đẹp, nhằm cảm thụ, nhận 
thức, đánh giá và sáng tạo nên các giá trị 
thẩm mỹ” [Văn hóa thẩm mỹ và nhân cách 
- TS Lương Quỳnh Khuê].

Tính thẩm mỹ trong thiết kế mỹ thuật 
ứng dụng (MTƯD) là những hiện tượng 
thẩm mỹ hay vẻ đẹp biểu hiện và hàm chứa 
trong các sản phẩm vừa mang giá trị vật 
chất vừa mang giá trị tinh thần. Nó biểu 
hiện trình độ tổng hợp phát triển cao của 
văn hóa xã hội, là trình độ của con người 
trong thưởng thức, đánh giá và sáng tạo 
các giá trị thẩm mỹ. Ở sản phẩm MTƯD 
tính thẩm mỹ thể hiện ở hình khối, màu 
sắc, chất liệu và giá trị ích dụng của sản 
phẩm, trong đó các yếu tố nói trên được kết 
hợp một cách hài hòa tạo nên tính chính thể 
của sản phẩm. Những sản phẩm ấy do con 
người tạo ra để phục vụ nhu cầu thị hiếu 
của con người và chính chúng tạo nên môi 
trường thẩm mỹ cho con người và vừa có ý 
nghĩa thẩm mỹ hóa, giáo dục, định hướng 
thẩm mỹ, chính con người. 

Tính ích dụng

Mỗi sản phẩm của MTƯD được tạo 
ra đều nhằm phục vụ cho con người trong 

cuộc sống, sinh hoạt, lao động sản xuất 
về mặt vật chất và tinh thần. Thường thì 
sản phẩm MTƯD luôn luôn hướng tới 
việc thỏa mãn con người song song cả 
về phương diện vật chất và tinh thần. Về 
phương diện vật chất sản phẩm mỹ thuật 
trở thành những công cụ phương tiện, được 
sử dụng phục vụ cho con người theo những 
mục đích, hoàn cảnh không gian nhất định. 
Mỗi một phương tiện có những phương 
thức sử dụng và vận dụng riêng vào cuộc 
sống. Tính ích dụng của sản phẩm MTƯD 
thể hiện ở giá trị công năng, giá trị sử dụng 
để tạo ra hiệu quả năng xuất lao động hay 
chất lượng trong sinh hoạt phục vụ nhu cầu 
cuộc sống. Về phương diện tinh thần của 
sản phẩm MTƯD được xem xét ở vấn đề 
sản phẩm ấy mang lại cho người tiêu dùng 
những giá trị ngoài giá trị về mặt vật chất 
hay không, có làm thỏa mãn nhu cầu của 
người sử dụng hoặc mua sắm thông qua 
thái độ tình cảm của họ.

Như chúng ta đã biết một sản phẩm 
ra đời bao giờ cũng phục vụ một mục đích 
của con người. Người thiết kế chính vì 
thế nên luôn luôn đặt ra tính ứng dụng lên 
hàng đầu khi thiết kế một sản phẩm nào 
đó. Trong cuộc sống xã hội một sản phẩm 
khi mất đi tính ứng dụng thì sẽ bị biến mất 
và không còn tồn tại trong cuộc sống. Ví 
dụ: các bốt điện thoại công cộng - một điển 
hình về văn hóa ở Anh - ngày nay đã mất 
đi tính ứng dụng khi mà nó bị thay thế bởi 
điện thoại di động; hay như các đầu máy 
dùng băng đĩa VHS hay VCD - DVD hiện 
nay đã bị thay thế bởi các thiết bị nghe 
nhìn kỹ thuật số. Sự phát triển của điện 
thoại thông minh làm con người dần dần 
thay đổi cách tiếp cận với internet. Thay vì 
vào máy tính giờ đây người ta dần dần sử 
dụng điện thoại. Vậy vì sao các sản phẩm 
bị mất đi tính ứng dụng của nó? Với sự 
phát triển về kĩ thuật và công nghệ, các xu 
hướng công nghệ sẽ tạo điều kiện cho một 
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sản phẩm tích hợp các tính ứng dụng của 
sản phẩm khác. Ví dụ: điện thoại di động 
vừa là máy chụp ảnh, vừa là đồng hồ.v.v…
điều này dẫn đến các sản phẩm bị cũ mang 
tính ứng dụng bị chiếm mất bởi các sản 
phẩm mới có tích hợp tính ứng dụng của 
sản phẩm cũ. Trường hợp thứ hai đó là lỗi 
của công nghệ khiến cho sản phẩm mang 
công nghệ lỗi thời bị thay thế bởi các sản 
phâm mới với công nghệ hiện đại: thiết 
bị băng nghe cat-set hiện đã được thay 
thế bằng thiết bị công nghệ mới với công 
nghệ nhạc kỹ thuật số mp3. Hiện nay với 
sự bùng nổ về công nghệ và kĩ thuật, vòng 
đời của sản phẩm ngày càng ngắn đi điều 
này đòi hỏi người thiết kế luôn luôn phải 
biết cập nhập về kỹ thuật cũng như công 
nghệ qua đó có thể đáp ứng và phục vụ 
nhu cầu thiết kế và áp dụng tính ích dụng 
cho sản phẩm.

Tính kinh tế 

Thế giới đồ vật ấy càng tiếp tục 
được thay đổi hoàn thiện hơn khi chúng 
trở thành hàng hóa và tham gia vào guồng 
quay của sự vận hành kinh tế: tiền - hàng 
- lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là sản phẩm 
của mỹ thuật ứng dụng hướng tới hiệu 
quả kinh tế và mang lại hiệu quả về mặt 
kinh tế khi những sản phẩm ấy được tạo 
ra đạt các tiêu chí, chỉ số về chất lượng 
và giá thành của sản phẩm. Sản phẩm mỹ 
thuật ứng dụng được áp dụng vào sản xuất 
công nghiệp phải mang lại lợi nhuận cho 
nhà sản xuất và nhiều ích lợi cho người 
tiêu dùng: khả năng đáp ứng nhu cầu cho 
nhiều người, giá thành sản xuất hạ, tính ưu 
việt trong sử dụng cao (có nhiều tính năng 
trên cùng một sản phẩm, góp phần tái sản 
xuất cao…). 

Trong nền kinh tế thị trường hiện 
nay, khi công nghệ không hẳn là thế mạnh 
và chính yếu tạo tính chất cạnh tranh thì 
hoạt động thiết kế trong MTƯD lại lên 

ngôi và giữ một phần vai trò quyết định 
đến sự thành công của công ty trong hoạt 
động sản xuất và kinh doanh. 

Tính phổ biến

Sản phẩm MTƯD được làm ra bao 
giờ cũng phải bao gồm các yếu tố: đẹp, 
ích dụng, thuận tiện phù hợp, luôn đáp 
ứng được những đòi hỏi trong cuộc sống 
sáng tạo và chế tạo. Cùng một loại sản 
phẩm, nhưng càng những thế hệ sản phẩm 
ra sau càng ưu việt hơn: công năng ích 
dụng hiệu quả hơn, hình dáng, kiểu cách 
đẹp hơn. Chính vì vậy, ngay từ xa xưa khi 
con người sáng tạo ra một vật dụng có tính 
hữu ích và tác động tích cực đến đời sống 
con người thì đều được con người tiếp 
nhận chuyển giao một cách nhanh chóng. 
Và ngày nay khi cách mạng thông tin đã 
đưa con người xích lại gần nhau hơn cùng 
với sự phổ biến về khoa học kỹ thuật công 
nghệ trong thời kỳ công nghiệp phát triển 
thì tính phổ biến trong sản phẩm MTƯD 
được tính bằng giờ, bằng phút giây. Chúng 
ta dễ dàng thấy, cùng một loại sản phẩm 
nhưng chúng ta có thể thấy chúng hiện 
diện bất cứ nơi nào trên thế giới - nơi mà 
con người có nhu cầu sử dụng chúng. 

Còn ngày nay, có sự hỗ trợ của công 
nghệ hiện đại thì sự chuyển giao thường 
diễn ở cả hai hình thức: trọn vẹn (phổ biến 
nguyên vẹn, thường là với máy móc công 
nghệ) và biến đổi (phổ biến biến đổi phù 
hợp, thường là với sản phẩm tiêu dùng). 
Và có thể nói, tính phổ biến là đường đi 
mang tính tất yếu của sản phẩm MTƯD. 

Tính thời đại 

Mỗi thời đại đều để lại những dấu ấn 
riêng của mình. Tính thời đại khi xem xét 
trên sản phẩm MTƯD thì thực sự thể hiện 
trên rất nhiều phương diện như: tri thức 
trí tuệ, nhu cầu thị hiếu, kỹ thuật khoa học 
công nghệ và thông tin… 
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Tự ngàn xưa, khi con người biết tạo 
ra công cụ lao động sản xuất và những đồ 
dùng vật dụng phục vụ cho cuộc sống sinh 
hoạt của con người thì trong chính bản thân 
những đồ vật ấy đã in dấu ấn về kỹ thuật 
trong khả năng sáng tạo của con người. Và 
theo quá trình phát triển của xã hội cùng 
với sự phát triển trong tư duy và nhận thức 
của con người thì thế giới đồ vật - những 
sản phẩm sáng tạo của con người cũng theo 
đó mà thay đổi. Con người trong lịch sử 
đã vận dụng những tri thức do mình phát 
hiện để cải tạo thế giới đồ vật phục vụ cho 
chính cuộc sống của con người ngày càng 
hoàn thiện hơn. Và ngày nay, khi cuộc cách 
mạng thông tin cùng với sự ra đời của công 
nghệ kỹ thuật số thì bất cứ sản phẩm nào 
từ lớn đến bé, từ to đến nhỏ, từ sản phẩm 
mang tính thiết yếu hay thứ yếu, người ta 
đều có thể lượng giá được tính chất chi 
phối và dấu ấn của kỹ thuật khoa học công 
nghệ hàm chứa trong sản phẩm MTƯD.

Tính giáo dục

Con người là một thực thể sinh 
thành. Các phẩm chất của mỗi con người 
là những giá trị do chính họ tạo nên trong 
cuộc sống sinh trưởng và phát triển của 
mình với sự trưởng thành của những tư 
chất mà con người đó nhận được từ sự di 
truyền của các thế hệ trước. Và môi trường 
văn hóa nói chung và môi trường MTƯD 
nói riêng với các sản phẩm là kết quả sáng 
tạo của con người -“thiên nhiên thứ hai” 
sẽ là yếu tố tạo cho nhân cách con người 
phát triển. Và tùy vào yêu cầu của từng 
thời đại mà bản thân sản phẩm MTƯD - 
môi trường nhân tạo do con người sáng 
tạo ra góp phần đáp ứng những yêu cầu 
của thời đại. MTƯD kích thích sự phát 
triển tư chất ở con người bằng giá trị của 
cái đẹp trong sản phẩm. Và từ đó xuất hiện 
những năng lực ở con người, mang lại giá 
trị nhân văn cho chính con người.

Tính dân tộc 

Tính dân tộc có thể được nhận thấy ở 
sản phẩm MTƯD. Khi phân tích chỉnh thể 
sản phẩm luôn luôn ở hai mặt là: Tính mỹ 
thuật và tính ích dụng. Trong đời sống công 
nghiệp hiện đại ngày nay thì khó tách từng 
mặt bản thể của nó. Những bề dày mỹ thuật 
cổ truyền Việt Nam như đồ gốm, đồ đồng 
chẳng hạn, chúng luôn toát lên phong cách 
nghệ thuật (tạo dáng, chất liệu, trang trí, 
màu men) dấu ấn thời đại và tinh thần thẩm 
mỹ dân tộc cũng thể hiện rõ nét. Ông cha 
để lại những tinh hoa mỹ thuật trên nhiều 
ngành truyền thống, cái nghĩa ích dụng và 
đẹp rất được chú ý. Trong sáng tạo một mặt 
tìm cái đẹp, một mặt chú trọng đến tính hợp 
lý trong sử dụng: bền, đẹp, thuận tiện, tất 
cả toát ra sự giản dị, tao nhã và trong sáng. 
Nó được sàng lọc và kế thừa từ đời này 
sang đời khác và được phát huy, phát triển 
chứ không hoàn toàn lặp lại. Bởi vậy tuy 
là đồ vật dụng, nhưng ta thấy sự gửi gắm 
trong sản phẩm là cả tinh thần sáng tạo, 
lao động và cả tình cảm của con người với 
tâm hồn của cộng đồng dân tộc trong đó. 
Bởi nó có khả năng gợi cảm xúc và thích 
thú trong sử dụng và nhu cầu thưởng lãm. 
Chẳng hạn các đồ dùng nội ngoại thất của 
các cung điện, kiến trúc cổ, các đồ gốm, 
khảm ghép, thảm, vườn cảnh, đồ sơn, đồ 
mây tre đan... đầy thẩm mỹ dân tộc. Cái đó 
được truyền cảm và tạo dáng, vào trang trí, 
hoa văn, men màu... không ít những họa sĩ 
đã thể hiện cảm xúc vẽ lên những đồ dùng 
MTƯD bằng những hình hoa văn, chim, 
hoa, hình người và cả những yếu tố tranh 
lên sản phẩm MTƯD. Và mỗi sản phẩm 
mỹ thuật ứng dụng bao giờ cũng có xuất 
xứ chứng minh giá trị văn hóa tinh thần, 
trí tuệ, của một dân tộc nào đó. Thông qua 
chúng, ta tìm thấy sức mạnh khả năng lưu 
giữ và biểu hiện những giá trị tâm hồn tình 
cảm của con người - những chủ nhân sáng 
tạo (thuộc về một dân tộc nào đó).
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4. Dẫn chứng minh họa, chuyên 
ngành thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội 
thất, Thiết kế thời trang - Khoa Tạo 
dáng công nghiệp, Trường Đại học Mở 
Hà Nội
Một số bài thiết kế đồ họa của sinh viên 
khoa Tạo dáng công nghiệp, Trường đại 

học Mở Hà Nội

Sự ấm áp trong Thiết kế bao bì sản phẩm 
mứt tết

Thông điệp trong Thiết kế poster chương 
trình Giờ trái đất

Thiết kế đồ họa (Graphic design)

Thiết kế đồ họa là một nghề đòi 
hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố như nghệ 
thuật, hình ảnh, từ ngữ, ý tưởng, truyền 
thông để truyền tải thông tin đến xã hội. 
Những nhà thiết kế đồ họa là những người 

truyền đạt ý tưởng thông qua hình ảnh và 
thiết kế để truyền cảm hứng, để thu hút, và 
để quyến rũ người tiêu dùng.

Những nhà thiết kế đồ họa là những 
người làm nghệ thuật có mục đích, họ sử 
dụng hình ảnh, biểu tượng, từ ngữ để giao 
tiếp trực quan với người tiêu dùng. 

Thiết kế đồ họa có mặt ở khắp mọi 
nơi, nó luôn luôn sát cạnh và có ảnh hưởng 
đến người tiêu dùng, đặt người tiêu dùng ở 
vị trí trung tâm của mọi sáng tạo.

Thiết kế Nội thất (Interior design)

Thiết kế nội thất là chuyên ngành xây 
dựng không gian sống, ăn ở và làm việc.. 
phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội 

Thiết kế nội thất không chỉ là thẩm 
mỹ. Đó là quá trình tìm kiếm các giải pháp 
thiết kế sáng tạo cho môi trường nội thất 
lý tưởng, đồng thời góp phần mang đến sự 
an toàn và sức khỏe của con người. Tôn 
chỉ, mục đích cuối cùng trong công việc 
của những nhà thiết kế nội thất là nâng 
tầm chất lượng của cuộc sống 

Thiết kế nội thất là một nghề đòi 
hỏi cần phải đáp ứng được yếu tố sinh 
hoạt giao tiếp, ứng xử mọi hoạt động của 
con người bên trong nhà (không gian bên 
trong của mọi công trình) 

Thiết kế nội thất là một quá trình - 
một hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ 
của sự sáng tạo. Kết quả của quá trình đó 
chính là mang đến những cảm hứng trong 
không gian sống cho con người trong xã 
hội hiện nay

Với tôn chỉ “truyền ngọn lửa đam 
mê” trong quá trình giảng dạy thiết kế nội 
thất, các giảng viên Khoa Tạo dáng Công 
nghiệp, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tạo 
dựng lên những nhà thiết kế nội thất tương 
lai - những người sẽ dựng xây lên không 
gian sống lý tưởng cho xã hội.
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Đồ án thiết kế nội thất của sinh viên Khoa Tạo dáng Công nghiệp, 
Trường Đại học Mở Hà Nội

Nguồn cảm hứng từ vật liệu tre nứa trong 
Thiết kế nội thất Spa

Vũ điệu Tây Nguyên trong Thiết kế nội thất 
cafe Ban Mê

Thiết kế Thời trang (Fashion 
design)

Thiết kế thời trang cần đáp ứng 
được yếu tố nhu cầu trang phục của con 
người phù hợp với giao tiếp, ứng xử, sinh 
hoạt trong xã hội.

Nhà thiết kế thời trang là những 
người có niềm đam mê thời trang mãnh 
liệt, có sự tinh tế trong phong cách. Họ 
sử dụng sự sáng tạo và kỹ thuật của mình 

để tạo nên những bộ trang phục làm đẹp 
cho con người, cho xã hội. Họ có khả năng 
nắm bắt sự phong phú, sự đa dạng của thế 
giới xung quanh, từ đó viết nên một câu 
chuyện về thời trang, về trang phục. 

Thiết kế thời trang giữ một vị trí đặc 
biệt trong thế giới của chúng ta. Tài năng 
và tầm nhìn của các nhà thiết kế đóng một 
vai trò lớn trong việc tạo nên cái đẹp, cái 
thẩm mỹ cho môi trường sống, cho văn 
hóa và cho cả xã hội. 

Một số bài thiết kế thời trang của sinh viên Khoa Tạo dáng Công nghiệp,
Trường Đại học Mở Hà Nội

  
Bộ sưu tập Đất Việt, giải nhất cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Thiết kế Châu Á 2017” - Air 

Asia Runway Designer Search
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Vietnamese society in the time of 
commercial feudalism did not develop, so 
there was no need for advertising, graphic 
advertisement did not form clearly, although 
some shops in Thang Long used to have 
door labels, products and hang the product 
out the door, treating it as an advertisement. 
By the end of the 19th century and the early 
20th century, when the French colonialists 
temporarily settled colonial rule, a number 

of cities began to develop trade alongside 
small handicraft trade in craft guilds and 
feudal trade. The urban bourgeoisie formed 
with the birth of a weak bourgeoisie 
in Vietnam. Market demand is always 
associated with advertising, signs on shops, 
posters for regular trade or each birth in 
urban areas, in which woodblock printing 
posters are relatively popular.
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When capitalist production was 
fi rst established in the French colonial 
cities, labels and packaging of goods 
fi rst appeared, depending on the type of 
goods people used appropriate means 
to advertise. Signs are usually painted 
with paint on wooden boards, corrugated 
iron, or directly on the walls of the house 
(doorway). Goods always have a certain 
small and large package, but most of 
the words, signs, logos (like logos) are 
printed with woodblock on paper. There 
are always logos, writing (shops, prices, 
short introductions about the product, and 
maybe a picture of something related to 
the product or homeowner, for example, 
the tiger is printed on the label of Cao 
Con Ho, the deer head is printed on the 
label of Cao Ban long). For small labels, 
sometimes people design a series of 
uniform labels on a printed mold, print 
them out, then cut them out and paste them 
for each product packaging. The color 
of the label is also important for visual 
impression, but because of the color prints 
on the wood version, the prints are usually 
only one or two colors and black prints or 
black prints on colored paper. 

After the August Revolution, 
commercial advertising posters did not 
develop due to the war situation and posters 
were used with the new requirement of 
propagating the Nationalist resistance 
movement of the Resistance and enemy 
campaign government, from that it is 
called posters - that means to motivate and 
encourage. The three graphical techniques 
used in antiquity during the resistance 
war against the French were stone prints, 
screen prints and woodblock prints, 
depending on the specifi c conditions 
and circumstances. In his talk about 
Vietnamese posters art, he wrote: “In 
the historic Dien Bien Phu campaign, 

frontline artists wrote on the spot many 
posters that positively contributed to the 
work of posters. Our means at that time 
were still in need, so the paintings were 
usually small, printed in wood or in stone; 
sometimes they cannot print, the artist 
takes a couple of pictures a day, along 
with a folk-song, or a slogan, and then 
they stick it on themselves.” [2, p.9] and 
Truong Chinh’s remarks: “When there 
are successful paintings, we must try to 
print and publish them to the masses.” [1, 
p.9]. The above two paragraphs illustrate 
the need for posters with the national 
resistance war in 1946-1954 and during 
the anti-American resistance war. Motive 
printing media was mentioned, of course, 
at that time, the woodblock printing was 
the simplest, the wood was not lacking, 
there was only a small amount of ink, or 
paint, the printing path was up or down. 
tprint (wood), the engraving is also simple 
... and this means, though rudimentary, but 
suitable for war situations.

The posters were usually hand 
painted by the artists until the 1980s. Then, 
from hand-drawn paintings, people would 
organize the printing into many copies 
by the above means, distribute them to 
localities and army units in resistance 
war, in order to propagate the ways of the 
Party and the state. Lithography has the 
ability to adapt drawings very well, but 
getting large format stones is relatively 
diffi  cult, so it is only convenient for 
printing slogans, small-sized leafl ets. 
Screen prints made relatively easier and 
can print small and medium sized posters 
pictures, combined with large print sizes, 
but the materials were not easily available 
during the war. Particularly for woodblock 
printing, for painters living in the forest 
on the battlefi eld, it is not diffi  cult to fi nd 
timber, so woodblock printing posters 
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were also available during the war against 
the French.

Promotional propaganda pictures 
before the August 1945 Revolution and 
after the August 1945 Revolution to 
1954 can be divided into the following 
categories: Flyers and leafl ets, periodicals 
and periodicals, antique paintings 
traditions, comics. These types have been 
studied from documents of museums in the 
country, and can be hand painted, screen 
printed, stone-printed, typographic and 
wood-lined, in which woodblock printing 
is very popular due to its simpleness and 
can be made everywhere by everyone. 
This is a very rich source of historical 
data and on the other hand, it is said that 
woodblock printing is popular in the anti-
French resistance to a large extent.

Flyers and handbill

A number of simple one-color 
woodblock prints and leafl ets are found 
in the Museum of Revolution collections. 
The poster of the victory response was 
made in the years 1950 - 1952, during and 
after the Border campaign, depicting two 
scenes of going to work for citizens and 
paying the duty of rice paddy with black 
wooden prints and coloring by hand, on 
four verses of the six-eight verse calling 
for rice tax payment:
The whole population excitedly emulated

Quickly pay enough dry, clean and 
yellow rice, 

Militia energetically set out 
Combined with the front line soldiers to 

destroy the enemy
In the years 1948 - 1950, a fl yer 

was printed entitled The Victory of Us 
with six-space pictures that presented 
our relations with the enemy in military, 
politics, economy and fi nance and two-
space conclusions that we are bound 

to win, France is bound to lose. This 
brochure is printed in small black and 
white, with many detailed drawings of the 
social situation during the war against the 
French. We can see many of these fl yers, 
they were distributed to people in the 
areas where the Viet Minh soldiers passed, 
sometimes scattered as leafl ets into the 
enemy area.

Newspapers and periodicals

The newspaper was popular in 
the period of war, schools, army units, 
and production units could make a wall-
sketched and handwritten newspaper for 
everyone to see, as well as doing wall 
papers until 1975. During the anti-French 
resistance war, newspaper wall print, 
woodblock printing and stone printing 
were also popular to propagate the 
resistance of the resistance government, 
and provide battle information to the 
people and army. These newspapers are 
published regularly or irregularly by 
regions under our management, of course, 
not as a fi xed newspaper in today’s press 
sense, but perhaps as informational, that 
name and trademark can be changed.

A newspaper to celebrate August 
Revolution and Independence Day in 
1951, published by Hung Yen Information 
Company. This newspaper consists of two 
sides printed into two sheets to stick on the 
wall, each side has six paintings with the 
content written. Newspapers of this type, 
with very little textual content, are often 
summarized like comics, while the illustration 
for ease of understanding is located above.

Content:

1. The coup on March 9, 1945 
Japanese fascists ousted France from 
Indochina. The French empire surrendered 
in shame.
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2. The French Empire and the 
Japanese fascists looted our people›s rice. 
They caused terrible famine in March 
1945, causing more than two million of 
our compatriots to starve to death.

3. Facing such barbaric tactics, the 
Viet Minh Front led the people to raid the 
warehouses of Japan and France divided 
among the poor.

4. Viet Minh offi  cials appeared 
nationwide and organized a liberation 
zone in Viet Bac.

5. In August 1945, at Tan Trao 
conference, President Ho Chi Minh 
ordered an uprising to seize power for the 
people.

6. On August 19th1945, under the 
leadership of Viet Minh, more than 30,000 
people demonstrated in armed struggle to 
seize power in Hanoi Capital.

7. On September 2nd 1945 at Ba 
Dinh fl ower garden, President Ho Chi 
Minh solemnly read the Declaration of 
Independence before the people of the 
nation and the world.

8. Hiding behind British Imperial 
troops, French aggression in the South on 
23rd September 1945. The people of the 
South rose and bravely fought.

9. In order to uphold the peaceful 
will of our people, President Ho Chi Minh 
signed the Preliminary Agreement on 6th 
March 1946 with representatives of the 
French government.

10. The treaty and the provisional 
treaty of September 14th 1946, signed and 
not yet in full force of French aggression, 
continue to provoke and gradually 
consume our land. On 19th December 
1946, the army and people throughout the 
country rose to the resistance.

11. From the small armies, 
rudimentary weapons, our army and 
people have grown up in the resistance, 
destroyed more than 10 lakh enemy troops 
and won hundreds of tons of American 
weapons armed to France and the 
scarecrow. 

12. The whole nation united to fi ght 
the Western / Successful resistance for 
victory.

In 1949, the propaganda committee 
of the main army, Cao Bac Lang, published 
a fl yer of the Great Threat of the enemy in 
Viet Bac. This leafl et, on the one hand, has 
a colored drawing of the Vietnamese army 
winning on the fronts of No.4 and No.2 
in September 1949. The back shows all 
the information about the specifi c battles 
we have won. Also in the documents of 
the Revolutionary Museum, we found a 
Guerrilla - Militia newspaper, No. 3, of 
the wall newspaper, with 15 paintings and 
notes with the following content:

1. The regular army organized by 
the Government including only males.

2. The Guerrilla Team is organized 
by people. Any boy, girl, old, young can 
join.

3. Guerrilla fi ghting is a face-down 
attack. I hid on the side of the road, waiting 
for the enemy to pass by, and suddenly 
struck on the side.

4. Or when the enemy is closed, we 
wait for the dark to come and destroy the 
enemy. Should be very secret and fast.

5. Guerrilla purpose is to harass the 
enemy to prevent them from sleeping and 
sleeping.

6. Everywhere, every day, some 
enemies are killed. Gradually the enemy 
will be destroyed.
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7. The purpose of guerrilla warfare 
is to help the army with everything 
from reconnaissance, transport and 
replenishment, etc.

8. Again, preserving the homeland, 
prevents the enemy from pillaging wealth, 
raping women, etc.

9. EVERYONE CAN PARTICIPATE 
IN THE GUERRILLA WARFARE. A baby 
holding an egg basket came to lure the 
enemy out, stole grenades and throw 
grenades to kill the enemy.

10. A teacher and student, every 
night, he would go to the enemy camp and 
set off  some artillery. The enemy thought 
the guerrilla came so tried to shoot all 
night and cost a lot of bullets.

11. An old woman was forced to cook 
rice by the enemy. The old lady secretly 
put poison into rice and wine. When the 
enemy ate passionately, she took their 
guns and hid them ...

12. …. The old lady locked the door 
and set the camp on fi re. All the enemies 
died. The old lady brought guns to the 
guerrilla team.

13. Dan Quan means army of 
people. Healthy 18-year-old boys and 
healthy women can volunteer to join the 
Dan Quan.

14. Dan Quan defends the Viet spy.

15. Dan Quan helps sabotage, 
transport, supply, ambulance…

Propaganda posters and comic

This is the richest part of Vietnamese 
graphics during the war against the 
French, attracting many talented artists 
to join. Propaganda posters are printed 
in many forms, generally not very large 
due to war situations and poor printing 

techniques. As mentioned above, a 
part of this painting was transferred to 
woodblock printing, stone printing and 
net printing, but if not, the artist had 
to hand-draw and then hand it to the 
information agency. Between posters 
and leafl ets, sometimes they do not diff er 
much, but there is a large image and 
slogan in the posters.

Some pictures of the anti-French 
colonial campaign are as follows: The 
fi rst picture on the topic of Tay farmers 
breaking the road to prevent the advance 
of the French army , the picture has the 
Tay song:

Ca tào noọng cuốc liên mừ
Làm tàng số 4 táy tầu dàm pây

Roughly translated:
Digging my way immediately hoe

Break the road No. 4 so you must step 
through

The second picture called for all 
foreigners to join the resistance to the 
national construction and the puppet army 
to follow us back, issued by Tuyen Quang 
province in 1948, with the verse:

Who love the country patriots
Return to the Homeland to kill colonial 

species
The third picture is about increasing 

production - Growing potatoes to save rice, 
published by Tuyen Quang Propaganda 
and Information Department, unknown 
year.

Still have sky, water and soil
There is still an inch of land I still rise

Add potatoes and paddy to place
Do not worry about hunger and the 

whole family are happy
The fourth picture called for not 

working for France - Determined not to 
work for France.
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The fi fth picture is about preparing 
a counter-attack on May 19th for President 
Ho Chi Minh’s birthday issued by Tuyen 
Quang provincial news agency in 1950.

In addition to promoting the 
resistance war against the French, there are 
many artisans who compose folk paintings 
in the form of propaganda, including Dong 
Ho folk artists. These paintings are made 
in the folk style of Dong Ho and Hang 
Trong, with additional explanatory words 
or propaganda slogans, quite beautiful 
and beautiful, the frame is also small 
like Dong Ho paintings, a few paintings 
are printed. on the note, probably due to 
the circumstances at which the material 
wasn’t easy to fi nd.

This painting was printed on white 
message paper and followed the Dong Ho 
folk painting style published by the Central 
Propaganda and Information Department 
from 1945-1954. With content:
The sun rested on the bamboo branches
He went to kill the enemy and she stay to 

raise children
Young men repay homeland

History will remember him forever
These three new folk paintings were 

published by the Dong Giang Information 
Company according to Dong Ho folk 
painting, all painted by an artist named 
Ky, in 1949 (Ky Suu). The fi rst one 
reads: The Year of the Ox: All the people 
compete to participate in the production 
of killing the enemy. The second picture 
reads: The Year of the Ox: All the people 
compete to learn letters to kill the ignorant 
enemies. The third picture: The Year of 
the Ox: All the people compete to kill the 
French enemy. Many new folk paintings 
were found for propaganda at this time, 
proving it to be very popular. The folk 
artisans of Ho village instead of producing 

Tet paintings, compliments and beliefs, 
are also involved in printing the paintings 
to address issues in contemporary society. 
In the past, Vietnamese farmers bought 
Dong Ho folk paintings to hang on to Tet, 
they can now get new folk paintings and 
new content to replace Tet. The cultural 
institutions at that time (news agency) 
often printed and distributed to people in 
free areas.

Two black and white woodblock 
prints in 1952-1953 Transplanting 
labor and popular education by artisan 
Nguyen Dang Khiem with the content: 
Contributing to work together, emulating 
the bustling singing of the countryside 
and Training on popular education to 
respond to the movement of increasing 
production, collective labor in the form of 
exchanging labor (even though the form 
of cooperative production has not yet 
been born) and opening literacy classes, 
eradicating ignorance for the people when 
it was launched right after the August 
Revolution.

Besides, there is also a series of 
comic books, including fi ve continuous 
engraved prints as a story book with 
drawings and poems. The general theme 
was about a mountainous region where 
people united to fi ght the West, the 
guerrillas, militia, and people in the rear 
produce food to support the front army. 
This comic series can be made between 
1952 and 1953.

Picture 1:
A tree should not make premature

Three trees bunched up into a high mountain
The whole population rebelled

Any enemy is terrifi ed, any Westerner is 
terrifi ed.

Picture 2:
Rain called spring sunshine
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Sunny for passionate enthusiasts 
battlefi eld

There is a local guerrilla
Hidden on the street sniping the enemy.

Picture 3:
She threw countryside rice

Pulling out the hand gland cover his 
mouth smiling

Where to go so hurry, dear
Come kill the enemy waiting for me to go 

along.
Picture 4:

She went to resupply payroll
I guerrilla broke the road and shooting 

tank
Tomorrow after winning the the fi ght i 

returned
I have her side, the oath established.

Picture 5:
Clouds drifting across the sky

Young people still fi ght the West
Mother work hard day and night.

Mashed rice to feed the army.
Labels for packaging of goods during 

the French colonial period and after peace 
used many forms of printing, in which 
woodblock printing was popularly used 
due to small-scale production and limited 
quantity of goods. Types of packaging, 
labels often hire artists or private outside 
printing workshops to perform and 
incorporate into products. From the 
beginning of peace in 1954 to the 1970s, 
goods were scarce, especially during the 
Subsidy period, labels at that time were 
only used for some common items such 
as tobacco, tea, matchbox, cake. candies, 
books ... they are fi rstly printed with 
woodblock printing. Woodblock printing 
is so popular that, when confectionery 
packaging is wrapped in plastic bags, 
people still use woodblock printing to 
print the labels of the place of manufacture 
on plastic bags according to the printing 

press. When goods and packaging were 
produced on a larger scale, the form of 
wood-based labeling was also lost, and 
only privately used in the printing of the 
underworld for religious beliefs ...

Woodblock printing is a graphic 
form that is widely used and lasting 
throughout the history of graphic art. From 
Buddhist scriptures to folk paintings, from 
book illustrations, newspapers to works 
of art, from forms of advertising printing 
to propaganda, advertising ... each stage 
Wood carvings all have diff erent forms 
of expression and bring a unique value 
to confi rm the role of this technique in 
the development history of Vietnamese 
graphic arts from shaping to application.
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Tóm tắt: Trong nghệ thuật đồ họa Việt Nam, tranh quảng cáo, tranh cổ động và nhãn 
mác in khắc gỗ giai đoạn 1946-1954 đã có những đóng góp quan trọng trên nhiều phương 
diện chính trị, văn hóa và nghệ thuật... Bằng ngôn ngữ đồ họa, các tác phẩm thời kỳ này 
không chỉ phản ánh trung thực diện mạo lịch sử của một dân tộc bằng ngôn từ, hình ảnh và 
kỹ thuật thể hiện riêng biệt của chất liệu khắc gỗ trong sự phát triển chung của nghệ thuật 
tạo hình Việt Nam mà còn góp phần khẳng định dấu ấn của chất liệu này trong quá trình phát 
triển của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.

Từ khóa: Tranh quảng cáo, tranh cổ động, in, khắc gỗ, Việt Nam.
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Xã hội Việt Nam thời phong kiến 
thương nghiệp không phát triển, nên không 
cần đến quảng cáo, việc quảng cáo bằng 
đồ họa ấn loát cũng chưa hình thành rõ nét, 
mặc dù vài cửa hàng cửa hiệu ở Thăng Long 
xưa có vẽ nhãn cửa hàng và treo sản phẩm 
ra ngoài cửa, coi đó như là quảng cáo. Đến 
cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, khi thực dân 
Pháp tạm ổn định nền cai trị thuộc địa, một 
số đô thị bắt đầu phát triển thương mại bên 

cạnh nền thương mại tiểu thủ công trong các 
phường thợ và buôn bán phong kiến. Giai 
tầng tiểu tư sản thị dân hình thành cùng với 
sự ra đời của giai cấp tư sản non yếu ở Việt 
Nam. Nhu cầu thị trường luôn gắn liền với 
quảng cáo, biển hiệu trên các cửa hiệu, áp 
phích cho thương mại thường xuyên hay 
từng đợt ra đời trong các đô thị, trong đó áp 
phích in khắc gỗ tương đối phổ biến.   
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Khi nền sản xuất tư bản manh nha 
mới hình thành ở các đô thị thời thuộc 
Pháp, nhãn mác, bao bì hàng hóa lần đầu 
xuất hiện, tùy theo loại hàng hóa mà người 
ta sử dụng phương tiện phù hợp để quảng 
cáo. Những biển hiệu thường được kẻ vẽ 
bằng sơn lên tấm gỗ, tấm tôn, hoặc trực tiếp 
lên tường nhà (mi cửa). Còn hàng hóa luôn 
có gói bao bì to nhỏ nhất định, mà phần 
lớn in chữ nghĩa, dấu hiệu, biểu trưng (như 
logo) in nhỏ bằng khắc gỗ trên tờ giấy. Bao 
giờ trên những nhãn mác này cũng có logo, 
chữ viết (cửa hiệu, giá thành, lời giới thiệu 
ngắn về sản phẩm và có thể có một hình 
vẽ gì đó liên quan đến sản phẩm hoặc gia 
chủ, ví dụ dầu cao con hổ thì vẽ con hổ, cao 
Ban long vẽ đầu con hươu). Đối với nhãn 
mác cỡ nhỏ, đôi khi người ta thiết kế hàng 
loạt đồng đều nhãn mác trên một khuôn 
in, in xong thì cắt rời ra và dán cho từng 
bao bì sản phẩm. Màu sắc của nhãn mác 
cũng quan trọng đối với ấn tượng thị giác, 
nhưng do in màu trên bản gỗ, nên các bản 
in thường chỉ thiết kế một hoặc hai màu và 
bản in nét đen hoặc in một bản nét đen trên 
giấy đã nhuộm màu. 

Sau Cách mạng tháng Tám, áp phích 
quảng cáo thương mại không phát triển 
do tình hình chiến tranh và tranh áp phích 
được sử dụng với yêu cầu mới là tuyên 
truyền đường lối Kháng chiến Kiến quốc 
của chính phủ Kháng chiến và địch vận, 
từ đó người ta gọi là tranh cổ động - có ý 
nghĩa là thúc giục, động viên. Ba kỹ thuật 
đồ họa được dùng trong in tranh cổ động 
thời kháng chiến chống Pháp là in đá, in 
lưới và in khắc gỗ tùy từng điều kiện và 
hoàn cảnh cụ thể. Trong cuốn Bàn về tranh 
cổ động Việt Nam có viết: “Trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ lịch sử, các họa sỹ ra 
tiền tuyến đã sáng tác tại chỗ nhiều tranh 
áp phích góp phần tích cực vào công tác cổ 
động chiến đấu. Phương tiện của ta thời đó 
còn thiếu thốn, nên tranh vẽ thường nhỏ, in 
gỗ hoặc in đá; có khi không in được, họa sỹ 
một ngày vài ba tờ tranh, kèm theo ca dao, 
hoặc câu khẩu hiệu, rồi tự đem dán luôn 

cho bà con xem” [2, tr.9] và phát biểu của 
Trường Chinh: “Khi đã có những tranh vẽ 
thành công thì phải cố gắng in và phát hành 
cho tới quần chúng” [1, tr.9]. Hai đoạn 
viết trên cho thấy sự cần thiết của tranh 
áp phích với cuộc kháng chiến kiến quốc 
trong những năm 1946 - 1954 và trong giai 
đoạn kháng chiến chống Mỹ. Phương tiện 
in khắc gỗ tranh cổ động được nhắc đến, 
tất nhiên là điều kiện thời gian đó, in khắc 
gỗ là đơn giản nhất, gỗ thì không thiếu, chỉ 
cần ít mực màu, hay sơn, lối in tùy theo in 
ngửa hay in sấp (bản gỗ), việc khắc cũng 
đơn giản… và phương tiện này tuy thô sơ, 
nhưng thích hợp với hoàn cảnh chiến tranh.

Các tranh cổ động thường được 
các họa sỹ vẽ tay cho đến tận những năm 
1980. Rồi từ tranh vẽ tay, người ta sẽ tổ 
chức in thành nhiều bản bằng các phương 
tiện trên, phát cho các địa phương và đơn 
vị bộ đội trong kháng chiến, nhằm tuyên 
truyền đường lối của Đảng và nhà nước. 
Tranh in đá có khả năng chuyển thể bản 
vẽ rất tốt, nhưng kiếm được khổ đá lớn 
tương đối khó, nên chỉ thuận tiện cho việc 
in khẩu hiệu, truyền đơn cỡ nhỏ. Tranh in 
lưới làm tương đối dễ dàng hơn và có thể 
in tranh cổ động cỡ nhỏ và vừa, ghép lại 
có thể in được cỡ lớn, nhưng vật liệu cũng 
không dễ kiếm trong chiến tranh. Riêng 
in khắc gỗ, với những họa sỹ sống ở rừng 
trên chiến khu không khó kiếm gỗ, nên 
tranh cổ động in bằng gỗ cũng có nhiều 
trong thời kháng chiến chống Pháp. 

Tranh tuyên truyền cổ động thời 
trước Cách mạng tháng 8/1945 và sau 
Cách mạng tháng 8/1945 đến năm 1954 
có thể chia thành các loại sau: Tờ bướm 
và truyền đơn, báo tường và báo phát 
hành không định kỳ, tranh cổ động truyên 
truyền, truyện tranh. Những loại này được 
nghiên cứu từ các tư liệu của các bảo tàng 
trong nước, có thể được vẽ tay, in lưới, in 
đá, in typo và in khắc gỗ, trong đó in khắc 
gỗ hết sức phổ biến, do hình thức này đơn 
giản, tất cả các địa phương đều có thể làm 
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được. Đây là nguồn tư liệu hết sức phong 
phú có giá trị lịch sử và mặt khác cho biết 
kỹ thuật in khắc gỗ được phổ biến trong 
kháng chiến chống Pháp ở mức độ rộng.
Tờ bướm và truyền đơn

Một số bức tờ bướm và truyền đơn 
in khắc gỗ đơn giản một màu được tìm 
thấy trong sưu tập của Bảo tàng Cách 
Mạng. Bức Hậu phương hưởng ứng 
chiến thắng được làm trong những năm 
1950 - 1952, trong và sau chiến dịch Biên 
giới khắc họa hai hoạt cảnh đi dân công và 
nộp thóc thuế in khắc gỗ nét đen và tô màu 
bằng tay, trên đề bốn câu thơ lục bát kêu 
gọi đóng thuế bằng thóc:

Đồng bào phấn khởi thi đua
Nộp nhanh thóc thuế đủ, khô, sạch, vàng

Dân công hăng hái lên đường
Hợp cùng bộ đội tiền phương diệt thù

Vào khoảng những năm 1948 - 1950, 
một tờ bướm được in với nhan đề Những 
thắng lợi của ta với sáu khoảng ô tranh giới 
thiệu các tương quan của ta và địch trên các 
mặt quân sự, chính trị, kinh tế, tài chính và 
hai ô kết luận ta nhất định thắng, Pháp nhất 
định thua. Tờ bướm này in đen trắng khổ 
nhỏ, với nhiều hình vẽ chi tiết nói về tình 
hình xã hội thời kháng chiến chống Pháp. 
Chúng ta còn có thể thấy nhiều những tờ 
bướm như vậy, chúng được phát cho nhân 
dân trong các vùng mà bộ đội Việt Minh đi 
qua, đôi khi được rải như truyền đơn vào 
trong vùng địch hậu.

Báo tường và báo phát hành 
không định kỳ

Hình thức báo tường rất phổ biến 
trong thời kỳ chiến tranh, những trường 
học, đơn vị bộ đội, sản xuất đều có thể tự 
làm một tờ báo tường vẽ và viết tay treo 
lên cho mọi người cùng xem, đến năm 
1975 người ta vẫn còn làm báo tường. 
Trong kháng chiến chống Pháp, những tờ 
thông tin dạng báo tường in khắc gỗ, in 
lưới và in đá cũng phổ biến nhằm tuyên 
truyền đường lối của chính phủ Kháng 
chiến, và cung cấp những thông tin chiến 

trường cho nhân dân và quân đội. Những 
tờ báo này được các khu vực do ta quản 
lý phát hành, thường xuyên hoặc không 
thường xuyên, tất nhiên không phải là tờ 
báo cố định theo đúng nghĩa báo chí ngày 
nay, mà có lẽ chỉ là những tờ thông tin, có 
thể thay đổi tên và nhãn hiệu.

Một tờ báo tường Kỷ niệm Cách 
mạng tháng 8 và ngày quốc khánh độc 
lập năm 1951, do ty Thông tin Hưng Yên 
phát hành. Tờ báo này gồm hai mặt in 
thành hai tờ để dán lên tường, mỗi mặt có 
sáu tranh và nội dung viết. Những tờ báo 
kiểu này, nội dung chữ rất ít thường tóm 
tắt như truyện tranh, còn bên trên là hình 
vẽ minh họa cho dễ hiểu.

Nội dung: 
1. Cuộc đảo chính ngày 9-3-1945 

Phát xít Nhật đã hất cẳng Pháp ra khỏi 
Đông Dương. Đế quốc Pháp đã đầu hàng 
một cách nhục nhã.

2. Đế quốc Pháp và Phát xít Nhật 
cướp phá hủy hoại thóc lúa của dân ta. 
Chúng gây ra nạn đói khủng khiếp tháng 
3-1945, làm hơn hai triệu đồng bào ta 
chết đói.

3. Trước thủ đoạn dã man đó, Mặt 
trận Việt Minh đã lãnh đạo nhân dân đánh 
phá các kho của Nhật Pháp chia cho dân 
nghèo.

4. Các cán bộ Việt Minh đã xuất 
hiện trong toàn quốc và đã tổ chức khu 
giải phóng tại Việt Bắc. 

5. Tháng 8-1945 tại hội nghị Tân 
Trào, Hồ Chủ tịch hạ lệnh tổng khởi nghĩa 
giành lấy chính quyền cho nhân dân. 

6. Ngày 19-8-1945 dưới sự lãnh đạo 
của Việt Minh hơn 3 vạn người đã biểu 
tình võ trang giành lấy chính quyền ở Thủ 
đô Hà Nội.

7. Mồng 2-9-1945 tại vườn hoa Ba 
Đình, Hồ Chủ tịch đã trịnh trọng đọc bản 
tuyên ngôn Độc lập trước nhân dân toàn 
quốc và thế giới. 
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8. Nấp sau lưng quân đội Đế quốc 
Anh, giặc Pháp gây hấn trong Nam bộ 23-
9-1945. Nhân dân Nam bộ đã vùng dậy và 
anh dũng kháng chiến. 

9. Để nêu cao ý chí hòa bình của 
nhân dân ta, Hồ Chủ tịch đã ký hiệp định 
Sơ bộ 6-3-1946 với đại biểu chính phủ 
Pháp. 

10. Bản hiệp định và bản tạm ước 
14-9-1946, ký chưa ráo mực giặc Pháp 
vẫn tiếp tục khiêu khích và ngoạm dần đất 
đai của ta. Ngày 19-12-1946 quân và dân 
trong toàn quốc đã vùng dậy kháng chiến. 

11. Từ những đội quân ít ỏi, vũ khí 
thô sơ, quân và dân ta đã trưởng thành 
trong kháng chiến, tiêu diệt trên 10 vạn 
quân giặc và đoạt được hàng trăm tấn võ 
khí của quân Mỹ võ trang cho Pháp và 
bù nhìn. 

12. Toàn quốc đoàn kết đánh Tây / 
Kháng chiến thắng lợi đón ngày vinh quang.

Năm 1949, ban tuyên huấn binh 
đoàn chủ lực Cao Bắc Lạng cho ra tờ thông 
tin Nguy cơ lớn của địch ở Việt Bắc. Tờ 
thông tin này một mặt in hình vẽ có màu 
về hình ảnh quân đội Việt Nam thắng trên 
mặt trận đường số 4 và số 2 trong tháng 
9/1949. Mặt sau đăng toàn chữ về thông 
tin số liệu cụ thể các trận đánh mà ta thu 
được thắng lợi. Cũng trong tư liệu của Bảo 
tàng Cách mạng, chúng tôi tìm thấy một tờ 
báo Du kích - Dân quân, số 3, thuộc loại 
báo tường, có 15 tranh vẽ và lời chú thích 
kèm theo nội dung như sau:

1. Quân đội chính quy do Chính phủ 
tổ chức chỉ có thanh niên con trai.

2. Đội Du kích là do dân tổ chức. Bất 
kỳ trai gái, già, trẻ ai cũng tham gia được.

3. Cách đánh du kích là đánh úp. Ta 
nấp kín ở bên đường chờ địch đi qua, bất 
thình lình đánh úp vào.

4. Hoặc khi địch đóng, ta chờ trời 
tối mò vào tiêu diệt địch. Phải hết sức bí 
mật, nhanh chóng.

5. Mục đích du kích là quấy rối địch 
không để địch ăn ngủ yên.

6. Nơi nào, ngày nào, cũng giết địch 
một ít. Góp ít thành nhiều dần dần địch 
phải thua.

7. Mục đích du kích là giúp đỡ bộ 
đội mọi việc như do thám vận tải, bổ sung, 
vân… vân…

8. Lại là giữ gìn quê hương ngăn 
cản địch cướp phá của cải, hãm hiếp đàn 
bà vân… vân…

9. AI CŨNG ĐÁNH DU KÍCH 
ĐƯỢC một em bé cầm rổ trứng đến dứ 
cho địch chạy ra cướp rồi ném lựu đạn 
cho địch chết hết.

10. Một thầy giáo và học trò, tối nào 
cũng mò đến chỗ địch đóng, đốt ít pháo. 
Địch tưởng du kích đến ra sức bắn cả đêm 
tốn rất nhiều đạn.

11. Một bà già bị địch bắt nấu cơm 
cho chúng ăn. Bà cụ lén bỏ thuốc độc vào 
cơm, vào rượu. Địch ăn uống say mê, rồi 
lấy súng giấu đi…

12…. khóa cửa lại rồi đốt cả nhà. 
Cả lũ chết cháy hết. Bà cụ được một mớ 
súng đem cho đội du kích. 

13. DÂN QUÂN là nói quân của 
dân. Con trai từ 18 tuổi khỏe mạnh, phụ 
nữ khỏe mạnh và tình nguyện đều vào Dân 
Quân được.

14. Dân Quân canh gác đề phòng 
Việt gian.

15. Dân Quân giúp việc phá hoại, 
vận tải, tiếp tế, cứu thương vân… vân…

Tranh cổ động tuyên truyền và 
truyện tranh

Đây là phần phong phú nhất của 
đồ họa Việt Nam thời kháng chiến chống 
Pháp, thu hút nhiều họa sỹ có tài tham 
gia. Tranh tuyên truyền cổ động được in 
dưới nhiều hình thức, nói chung không 
lớn do hoàn cảnh chiến tranh và kỹ thuật 
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in ấn không cho phép. Như trên đã trình 
bày một phần tranh này được chuyển sang 
in khắc gỗ, in đá và in lưới, nhưng nếu 
không có điều kiện họa sỹ phải vẽ tay sau 
đó giao cho cơ quan thông tin. Giữa tranh 
cổ động, tờ bướm, và truyền đơn, tờ thông 
tin đôi khi cũng không khác nhau nhiều, 
tuy nhiên trong tranh cổ động thường có 
một hình tượng lớn và khẩu hiệu.

Một số bức tranh cổ động thời 
kháng chiến chống Pháp để làm ví dụ 
như sau: Bức thứ nhất về đề tài những 
người nông dân Tày phá đường ngăn cản 
bước tiến quân Pháp, trên tranh có đề câu 
ca tiếng Tày: 

Ca tào noọng cuốc liên mừ
Làm tàng số 4 táy tầu dàm pây

 Tạm dịch:
Đào đường em cuốc liền tay

Phá đường số 4 xe mày phải bước qua
Bức thứ hai kêu gọi mọi người nước 

ngoài tham gia kháng chiến kiến quốc và 
ngụy quân trở về theo ta do tỉnh Tuyên 
quang phát hành năm 1948, với câu ca:

Hỡi ai yêu nước thương nòi
Trở về Tổ quốc giết loài thực dân

Bức thứ ba nói về tăng gia sản xuất - 
Giồng khoai để tiết kiệm gạo do Ty thông 
tin tuyên truyền tỉnh Tuyên Quang phát 
hành, không rõ năm.

Còn giời còn nước, còn non
Còn một tấc đất ta còn tăng gia

Thêm khoai thì thóc để ra
Không lo đói kém cả nhà phởn phơ

Bức thứ tư kêu gọi không đi làm 
cho Pháp - Quyết không đi làm cho Pháp.
Bức thứ năm nói về chuẩn bị tổng phản 
công nhân ngày 19/5 sinh nhật Hồ Chủ 
tịch do ty thông tin tỉnh Tuyên Quang phát 
hành năm 1950.

Bên cạnh tranh cổ động thời kháng 
chiến chống Pháp, có nhiều nghệ nhân sáng 
tác tranh dân gian dạng tuyên truyền, trong 
đó có những nghệ nhân dân gian Đông 
Hồ. Những bức tranh này được làm theo 

lối dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, có đề 
thêm những chữ giải thích hoặc khẩu hiệu 
tuyên truyền, khá vui vẻ đẹp mắt, khuôn 
khổ cũng nhỏ như tranh Đông Hồ, một số ít 
tranh được in trên giấy điệp, có thể do hoàn 
cảnh thời đó chất liệu không dễ kiếm.

Tranh này được in trên giấy điệp 
trắng và làm theo lối tranh dân gian Đông 
Hồ do phòng thông tin tuyên truyền Trung 
ương phát hành trong khoảng thời gian từ 
1945-1954. Với nội dung:

Mặt trời đã gác cành tre
Anh đi giết giặc em về nuôi con

Tài trai trả nợ nước non
Sử xanh ghi nét bút son muôn đời

Ba bức tranh dân gian mới này được 
ty Thông tin Bắc Giang phát hành theo lối 
tranh dân gian Đông Hồ, đều do một nghệ 
nhân có tên là Kỳ vẽ, năm 1949 (Kỷ Sửu). 
Bức thứ nhất đề: Năm Kỷ Sửu: Toàn dân 
thi đua tham gia sản xuất diệt giặc đói. 
Bức thứ hai đề: Năm Kỷ Sửu: Toàn dân thi 
đua học chữ để diệt giặc dốt. Bức thứ ba: 
Năm Kỷ Sửu: Toàn dân thi đua diệt giặc 
Pháp. Người ta tìm thấy không ít những 
bức tranh dân gian mới cho công tác tuyên 
truyền thời này, chứng tỏ nó rất phổ biến. 
Các nghệ nhân dân gian làng Hồ thay vì 
sản xuất tranh Tết, tranh chúc tụng và tín 
ngưỡng, cũng tham gia vào in khắc tranh 
đề cập đến những vấn đề trong xã hội 
đương thời. Và nếu như trước kia, người 
nông dân Việt Nam mua tranh dân gian 
Đông Hồ về treo Tết, thì nay họ có thể 
kiếm những bức tranh dân gian mới, nội 
dung mới treo Tết thay thế. Các cơ quan 
văn hóa lúc đó (ty thông tin) thường in và 
phát cho người dân trong các vùng tự do. 

Hai bức tranh khắc gỗ in đen trắng 
vào những năm 1952-1953 Đi cấy đổi 
công và Bình dân học vụ do nghệ nhân 
Nguyễn Đăng Khiêm thực hiện với nội 
dung: Đổi công góp sức cùng làm, thi đua 
tiếng hát rộn ràng đồng quê và Huấn luyện 
bình dân học vụ hưởng ứng phong trào 
tăng gia sản xuất, lao động tạp thể dưới 
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hình thức đổi công cho nhau (mặc dù hình 
thức sản xuất hợp tác xã chưa ra đời) và 
mở các lớp xóa nạn mù chữ, diệt giặc dốt 
cho dân chúng lúc được phát động ngay 
sau Cách mạng Tháng Tám.

Bên cạnh đó còn có bộ tranh truyện, 
gồm năm bức in khắc liên hoàn như một 
cuốn truyện, ngoài hình vẽ, có đề thơ nội 
dung. Chủ đề chung nói về một vùng 
miền núi nhân dân đoàn kết đánh Tây, có 
du kích, dân quân, người ở hậu phương 
sản xuất lương thực đưa ra tiền tuyến. 
Bộ tranh truyện này có thể được làm vào 
những năm 1952 - 1953.

Bức 1:
Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Toàn dân nổi dậy ào ào

Giặc nào chẳng khiếp, Tây nào chẳng 
ghê.

Bức 2:
Mưa đi gọi nắng xuân về

Nắng về cho dạ say mê chiến trường
Có anh du kích địa phương

Nấp kín bên đường bắn tỉa giặc Tây.
Bức 3:

Cô nàng quẩy gạo đồng quê
Gánh ra tuyền tuyến tay che miệng cười

Đi đâu vội thế noọng ơi
Có đi giết giặc đợi tôi đi cùng.

Bức 4:
Chị vào tiếp tế tải lương

Tôi đi du kích phá đường bắn xe
Mai sau thắng trận trở về

Bên tôi có chị, câu thề lập công.
Bức 5:

Mây trôi gió cuốn ngang trời
Còn non còn nước còn người đánh Tây

Mé ơi vất vả đêm ngày
Mé xay, mé giã gạo này nuôi quân.

Nhãn mác bao bì hàng hóa suốt thời 
Pháp thuộc và sau hòa bình sử dụng nhiều 
hình thức in ấn, trong đó in khắc gỗ được 
sử dụng phổ biến do các ngành sản xuất 
còn ở quy mô nhỏ, lượng hàng hóa hạn 
chế. Các loại bao bì, nhãn mác thường thuê 

họa sỹ hay xưởng in tư nhân bên ngoài thực 
hiện và ghép vào sản phẩm. Từ thời đầu 
hòa bình năm 1954 đến những năm 1970, 
hàng hóa rất khan hiếm, nhất là trong giai 
đoạn Bao cấp, nhãn mác lúc đó chỉ thường 
dùng cho một số mặt hàng thông dụng như 
thuốc lá, chè, bao diêm, bánh kẹo, sách 
vở… thoạt tiên chúng đều được ấn loát 
bằng in khắc gỗ. Hình thức in khắc gỗ phổ 
biến đến mức, khi bao bì bánh kẹo được gói 
bằng túi ni lông, người ta vẫn dùng khuôn 
in khắc gỗ in nhãn mác nơi sản xuất lên bao 
ni lông theo lối in dập. Khi hàng hóa và bao 
bì được sản xuất quy mô hơn, thì hình thức 
in nhãn mác bằng khắc gỗ cũng mất đi, và 
chỉ được tư nhân chủ yếu dùng trong in tiền 
âm phủ phục vụ tín ngưỡng…

In khắc gỗ là một hình thức đồ họa 
được sử dụng rộng rãi và lâu dài trong 
suốt chiều dài lịch sử phát triển của nghệ 
thuật đồ họa. Từ những bản khắc in kinh 
Phật đến những ván in tranh dân gian, từ 
những minh họa sách, báo đến những tác 
phẩm nghệ thuật, từ những hình thức in ấn 
quảng cáo đến tranh tuyên truyền, quảng 
cáo… mỗi một giai đoạn nghệ thuật khắc 
gỗ đều có những hình thức thể hiện khác 
nhau và mang một giá trị riêng góp phần 
khẳng định vai trò của kỹ thuật này trong 
lịch sử phát triển của nghệ thuật đồ họa 
Việt Nam từ tạo hình đến ứng dụng./.
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Abstracts: Rubbish - a painful problem of all mankind, the eff ective treatment of rubbish 
is a problem that has not been satisfactorily solved by scientists in the world. Garbage is born 
from areas of daily life, how to limit and minimize garbage is something that the world is 
interested in. In the fi eld of design, especially in this 4th Industrial Revolution period, in order 
to minimize the problem of waste, the goal to achieve is to provide sustainable design solutions 
in the cycle of production process. Design is said to be the key to achieve a circulation between 
product production and sustainable consumption. The 4th Industrial Revolution, with a focus 
on the trend of improving production effi  ciency and increasing productivity. Real value can be 
found in the opportunities that industry 4.0 provides for product innovation and product design 
that are sustainable solutions that respond to the cycle of production in the economy.

Keywords: Industrial design, sustainable design, circulation, products, solutions.
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1. Introduction 

The infl uence of the 4th Industrial 
Revolution in design is very large and 
important. The 4th Industrial Revolution 
serves as a bridge connecting the 
two elements of society, namely art - 
technology, tradition - modernity. As 
society develops, people’s perception of 
art also changes. Every human action 
will also contribute to the development 
of art and society. Actions small or large 
will be part of the ever-changing art. The 
original technology may not have had a 
design function, but it indirectly opened a 
door for designers to see everything from 
a diff erent perspective. And with the rapid 
development, technology has become an 
essential and eff ective tool for designers. 

Art - technology of two interconnected, 
supportive elements is used by designers to 
create useful products, serving people and 
beautifying society. Society is growing, 
requiring art to be developed to serve 
society.

2. Content

2.1. Fourth industrial revolution

The Fourth Industrial Revolution 
brings people fundamental changes in the 
way people live and work. In its scale, 
scope, accomplishment and complexity, this 
transformation is unlike anything human has 
ever experienced before. The changes of the 
4th Industrial Revolution will be integrated 
and comprehensive, related to all fi elds, and 
all aspects of social life.
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The fi rst industrialization with the 
achievement of using water and steam 
energy to mechanize production. Second 
technology uses electric power to create 
mass production. The third technology 
used electronic and information 
technology to automate production. Now 

that a fourth industrial revolution has been 
built, the digital revolution has occurred 
since the middle of the last century. It is 
characterized by a fusion of technologies 
that blur the boundaries between physical, 
digital and biological fi elds (pic 1).

Pictures 1. Stages of Industrial revolutions 
There are three reasons that refl ect 

why these big changes are not merely the 
extension of the third technology but the 
appearance of the fourth technology with 
the big diff erence: speed, range and impact 
of technological systems. The speed of 
current breakthroughs has no historical 
precedent. When compared to previous 
industrial revolutions, the 4th Industrial 
Revolution is developing exponentially 
rather than a linear speed. Moreover, it is 
actively disrupting almost every industry 
in every country. The breadth and depth 
of these changes herald the transformation 
of the entire production, management 
and administration system. Therefore the 
4th Industrial Revolution is the current 
trend in automation and data exchange 
in production technology. This includes 
cyber-physical systems, Internet of 
Things, Cloud Computing and Cognitive 
computing (2) (Pic 2).

The phrase “industrial revolution” 
implies a great change, not only 

transforming the economy but transforming 
the whole culture and society [1]

Billions of people are connected 
daily by mobile devices, with unmatched 
processing power, unlimited storage 
and access to knowledge. And these 
capabilities will be multiplied by emerging 
technology breakthroughs in areas such as 
artifi cial intelligence, robots, the Internet 
of Things, autonomous vehicles, 3D 
printing, nanotechnology, biotechnology, 
science. study materials, store energy and 
quantum computing.

Artifi cial intelligence is all around us, 
from self-driving cars and drones to virtual 
assistants and translation or investment 
software. Impressive advances have 
been made in recent years, driven by the 
exponential increase in computing power 
and by the immense amount of data, from 
software used to explore various types. 
New arrival algorithm used to predict 
cultural interests of the nation. Digital 
manufacturing technology, meanwhile, is 
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interacting with the everyday biological 
world. Engineers, designers and architects 
are combining computational design, 
production, material engineering and 

synthetic biology to pioneer the symbiosis 
between our microorganisms, our bodies, 
the products we consume and even the 
buildings we live in.

Like previous revolutions, the 4th 
Industrial Revolution off ers the potential 
to raise global income and improve the 
quality of life for people around the 
world. Technology has created new 
products and services that can increase 
effi  ciency and pleasure in people’s 
personal lives.

Society is moving toward 
a technological revolution that 
fundamentally changes the way of life, 
working style and way of communication. 
In terms of scope, level, and complexity, 
this shift is unlike anything human has 
ever experienced. It is the affi  rmation of 
Mr. Klaus Schwab, President of the Davos 
World Economic Forum [3]

2.2. The 4th Industrial Revolution 
and sustainable design work

Technology is a key element in 
creating designs that serve people more 
creatively than people imagine. Designers 

have constantly applied technology, 
actualized drawings, created products in 
accordance with the wishes of consumers. 
Technology is a powerful tool to save 
time, and technological innovation will 
increase the effi  ciency of technology in all 
areas of design.

Although mastering technology 
to create and design products that serve 
people and society, designers need to 
have useful solutions in the establishment 
of sustainable design. Designers need 
changes in the design and production 
process of their products. How can this 
process be an eff ective cycle? Design 
must have appropriate changes of one of 
the following factors: Materials, design 
process, designers, the context of the 
economy (through supply and demand). 
These factors are likely to remove or 
reinforce existing barriers to actualizing 
the economy and new opportunities for 
future performance. Designers need to 

Artifi cial intelligence Virtual reality (VR), Virtual reality (AR)

Social networks, cloud computing, mobile, 
big data analytics (SMAC)

Internet of thing (IoT)

Pic 2. Factors promoting the 4th Industrial Revolution
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have eff ective strategies, strategies and 
practices - sustainable design so that the 
products after being used by consumers 
will continue to be reused within the life 
cycle. products, not trash to society. In the 
cycle of this product, industrialization has 
a great role in the stages. Here are some 
stages that a 4th Industrial Revolution 
may be able to aff ect the circulation of an 
industrial product (Pic 3).

Pic 3. The life cycle of a product

One of the challenges for sustainable 
design that meets the cycle is the need to 
design products that are both innovative, 
economical, durable during use, easy to 
handle when expired. Because the impact 
factors must ensure a product such as the 
aesthetics, functionality, and durability 
of the product, the recyclability of the 
product is often overlooked. However, 
one of the developments related to the 4th 
Industrial Revolution is the production of 
automation products, which allows the 
design and manufacturing process to have 
solutions to ensure product durability and 
recyclability of that product.

2.3. Smart product

Internet of Things (IoT): In 2013, the 
Global Standards Initiative on Internet of 
Things (IoT-GSI) defi ned IoT as: “Global 
infrastructure serving the information 
society and supporting services. intensive 
(computing) services through objects 

(both real and virtual) connected to 
each other thanks to the integrated 
existing information and communication 
technology ”, and for that purpose a” 
thing “is” something in the real world 
(physical thing) or information world 
(virtual thing), that object can be identifi ed 
and integrated into a communication 
network “. IoT systems allow objects to 
be perceived or controlled remotely via 
existing network infrastructure, creating 
opportunities for the real world to be more 
directly integrated into computer systems, 
resulting in performance and reliability. 
reliability and economic benefi ts are 
strengthened, in addition to minimizing 
human involvement. When internet-
connected automation is widely deployed 
in many areas, IoT is forecast to generate 
large amounts of data from a variety of 
sources, resulting in the need for fast 
data aggregation and increased demand. 
bridge to store, and process this data more 
eff ectively. The Internet of Things is now 
one of the foundations of the Smart City, 
and Smart Energy Management Systems 
[2] (Pic 4).

Picture 4. Interactive description of the 
network device connected to the Internet

Realizing the Internet of Things, in 
which everyday objects become connected 
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devices and network connections, can 
also provide opportunities for sustainable 
product design. Direct feedback from 
product consumption can provide 
designers with valuable life cycle data 
and parameters, including use and end 
of life. From there, designers can track 
inadequacies, off er optimal solutions, 
adjust and improve the circulation and 
sustainability of that product. 

With the development of automation 
and digital methods: including 3D printing, 
laser cutting, CNC engraving cutting, the 
ability to produce sophisticated products, 
or sophisticated details of the products, it 
became a possibility. These technologies 
allow products to be precisely tailored 
to the specifi c requirements of each 
customer. Involvement of consumers 
in the design process can help create a 
stronger emotional connection between 
consumers and products. This can limit 
or eliminate current waste by producing 
standard, low-cost products that meet 
consumer requirements. 

In addition, the traditional production 
method requires signifi cant investment in 
terms of materials, tools, production lines 
and labor. With automation and digital 
methods, the ability to produce precise 
products in detail can reduce the current 
cost barrier for a product. That encourages 
designers, businesses to test new 
production processes, bring innovations 
to the cycle of a product, solve problems 
for sustainable design issues.

The nature of design is always 
parallel and closely related to social 
technology. The 4th Industrial Revolution 
in the fi eld of Internet, 3D printer, 

moving algorithm is the main technical 
achievements and is a green energy source 
for sustainable design now and in the 
future.

3. Conclude

Design can become the necessary 
culture and practice in the context of 
social innovation and has the potential 
to change the world. While the 4th 
Industrial Revolution is still in the process 
of development, the Vietnamese design 
industry needs to have a longer view 
of both opportunities and challenges, 
in order to take optimal actions and 
production methods to catch up with the 
trend, to ensure a sustainable future for 
the country’s economy. Prime Minister 
Nguyen Xuan Phuc once said: “The 4th 
industrial revolution is an opportunity 
to realize the nation’s aspirations and 
we cannot miss but need to proactively 
seize and act decisively and promptly 
to overcome all challenges, promote all 
advantages and take advantage of all 
development opportunities. “ [4]./.
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Tóm tắt: Rác - vấn đề nhức nhối của cả nhân loại, phương án xử lý hiệu quả rác là bài toán 
chưa có lời giải thỏa đáng của các nhà khoa học trên thế giới. Rác được sinh ra từ các lĩnh vực 
trong đời sống hàng ngày, làm thế nào để hạn chế và giảm thiểu rác là điều mà cả thế giới quan 
tâm. Trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt thời kỳ cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 này, để 
giảm thiểu vấn đề rác thì mục tiêu phải đạt được là đưa ra các giải pháp thiết kế bền vững trong 
vòng tuần hoàn của quá trình sản xuất. Thiết kế được cho là chìa khóa để đạt được sự tuần hoàn 
giữa sản xuất sản phẩm và tiêu thụ bền vững. CMCN lần thứ 4, với trọng tâm là xu hướng cải 
thiện hiệu quả sản xuất và tăng năng suất. Giá trị thực có thể được tìm thấy trong các cơ hội mà 
nền công nghiệp 4.0 mang lại cho đổi mới sản phẩm và thiết kế các sản phẩm. Đó chính là các 
giải pháp bền vững đáp ứng vòng tuần hoàn trong quá trình sản xuất của nền kinh tế. 

Từ khóa: Thiết kế công nghiệp, thiết kế bền vững, vòng tuần hoàn, sản phẩm, giải pháp.

* Trường Đại học Mở Hà Nội

Tạp chí Khoa học - Viện Đại học Mở Hà Nội 64 (2/2020) 70-74

1. Dẫn luận

Ảnh hưởng của CMCN lần thứ 4 
đang diễn ra hiện nay trong thiết kế là rất 
lớn và quan trọng. Cuộc CMCN lần thứ 4 
đóng vai trò là cầu nối kết nối hai yếu tố 
của xã hội là nghệ thuật - công nghệ, truyền 
thống - hiện đại. Khi xã hội phát triển, nhận 
thức của con người về nghệ thuật cũng có 
sự thay đổi. Mỗi một hành động con người 
cũng sẽ góp phần sự phát triển của nghệ 
thuật, của xã hội. Hành động dù nhỏ hay 
lớn sẽ là một phần trong sự thay đổi liên tục 
của nghệ thuật. Công nghệ ban đầu có thể 
không có chức năng thiết kế, nhưng nó gián 
tiếp mở ra một cánh cửa cho các nhà thiết 
kế để nhìn mọi thứ từ một góc nhìn khác. 
Và với sự phát triển như vũ bão, công nghệ 
đã trở thành công cụ thiết yếu, đắc lực cho 

các nhà thiết kế. Nghệ thuật - công nghệ hai 
yếu tố gắn kết, hỗ trợ nhau được các nhà 
thiết kế sử dụng để tạo ra những sản phẩm 
hữu ích, phục vụ cho con người và làm đẹp 
cho xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, đòi 
hỏi nghệ thuật cũng phải phát triển để phục 
vụ được xã hội. 

2. Nội dung

2.1. Cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 

CMCN lần thứ 4 mang lại cho con 
người những thay đổi căn bản trong cách 
con người sống và làm việc. Trong quy mô, 
phạm vi, thành tựu và sự phức tạp của nó, sự 
biến đổi này không giống như bất cứ điều gì 
loài người đã từng trải qua trước đây. Những 
biến đổi của CMCN lần thứ 4 sẽ tích hợp và 
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toàn diện, liên quan đến tất cả các lĩnh vực, 
và mọi mặt của đời sống xã hội.

Cuộc CMCN lần thứ nhất với thành 
tựu là việc sử dụng năng lượng nước và 
hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. CMCN 
lần thứ hai sử dụng năng lượng điện để tạo 
ra sản xuất hàng loạt. CMCN lần thứ ba 

sử dụng công nghệ điện tử và thông tin để 
tự động hóa sản xuất. Giờ đây, một cuộc 
CMCN lần thứ 4 đã và đang được xây 
dựng, cuộc cách mạng kỹ thuật số đã xảy 
ra từ giữa thế kỷ trước. Nó được đặc trưng 
bởi sự hợp nhất của các công nghệ đang 
làm mờ ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, 
kỹ thuật số và sinh học (Hình 1)

Hình 1. Những lần cách mạng công nghiệp đã diễn ra†

† Nguồn ảnh Báo Viettimes. Vietnam news and Analysis

Có ba lý do phản ánh tại sao các biến 
đổi lớn này không chỉ đơn thuần là sự kéo 
dài của CMCN lần thứ ba mà là sự xuất hiện 
của CMCN lần thứ 4 với sự khác biệt lớn đó 
là: vận tốc, phạm vi và tác động của hệ thống 
công nghệ. Tốc độ của những đột phá hiện 
tại không có tiền lệ lịch sử. Khi so sánh với 
các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, 
CMCN lần thứ 4 đang phát triển theo cấp 
số nhân chứ không phải là một tốc độ tuyến 
tính. Hơn nữa, nó đang phá vỡ một cách tích 
cực hầu hết mọi ngành công nghiệp ở mọi 
quốc gia. Chiều rộng và chiều sâu của những 
thay đổi này báo trước sự chuyển đổi của toàn 
bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị.

Do vậy, CMCN 4.0 là xu hướng hiện 
thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ 
liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm 
các hệ thống không gian mạng thực - ảo 
(cyber-physical system), Internet Vạn Vật, 
Điện toán đám mây và Điện toán nhận 
thức (cognitive computing) [2] (Hình 2)

Cụm từ “cách mạng công nghiệp” 
hàm chứa sự thay đổi lớn lao, không chỉ 
biến đổi kinh tế mà biến đổi cả văn hóa, 
xã hội một cách toàn diện [1]

Hàng ngày có hàng tỷ người được 
kết nối bằng thiết bị di động, với sức mạnh 
xử lý chưa từng có, khả năng lưu trữ và truy 
cập kiến   thức là không giới hạn. Và những 
khả năng này sẽ được nhân lên nhờ những 
đột phá công nghệ mới nổi trong các lĩnh 
vực như trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn 
vật, xe tự trị, in 3D, công nghệ nano, công 
nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu trữ 
năng lượng và điện toán lượng tử.

Trí tuệ nhân tạo có ở xung quanh 
chúng ta, từ xe hơi tự lái và máy bay 
không người lái đến trợ lý ảo và phần 
mềm dịch hoặc đầu tư. Những tiến bộ 
ấn tượng đã được thực hiện trong những 
năm gần đây, được thúc đẩy bởi sự gia 
tăng theo cấp số nhân của sức mạnh tính 
toán và bởi lượng dữ liệu khổng lồ, từ 
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phần mềm được sử dụng để khám phá 
các loại thuốc mới đến thuật toán được sử 
dụng để dự đoán lợi ích văn hóa của dân 
tộc. Công nghệ chế tạo kỹ thuật số, trong 
khi đó, đang tương tác với thế giới sinh 
học hàng ngày. Các kỹ sư, nhà thiết kế 

và kiến   trúc sư đang kết hợp thiết kế tính 
toán, sản xuất, kỹ thuật vật liệu và sinh 
học tổng hợp để tiên phong về sự cộng 
sinh giữa các vi sinh vật, cơ thể chúng ta, 
các sản phẩm chúng ta tiêu thụ và thậm 
chí cả các tòa nhà chúng ta sinh sống.

Trí tuệ nhân tạo (AI) Thực tế ảo (VR), Thực tại ảo (AR)

Mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, 
phân tích dữ liệu lớn (SMAC)

Internet vạn vật (IoT)

Hình 2. Những yếu tố tạo thúc đẩy cuộc CMCN lần thứ 4‡

‡ Nguồn ảnh: Bài viết: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì? Lữ Thành Long, Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch 
MISA. Báo vnexpress.net

Giống như các cuộc cách mạng 
trước đó, CMCN lần thứ 4 đem đến tiềm 
năng nâng cao mức thu nhập toàn cầu và 
cải thiện chất lượng cuộc sống cho dân 
cư trên toàn thế giới. Công nghệ đã tạo 
ra những sản phẩm và dịch vụ mới có thể 
làm tăng hiệu quả và niềm vui trong cuộc 
sống cá nhân của con người.

Xã hội đang tiến tới một cuộc cách 
mạng công nghệ làm thay đổi cơ bản lối 
sống, phong cách làm việc và cách thức giao 
tiếp. Xét về phạm vi, mức độ và tính phức 
tạp, sự dịch chuyển này không giống với bất 
kỳ điều gì mà con người từng trải qua. Đó là 
khẳng định của ông Klaus Schwab, Chủ tịch 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos [3]

2.2. Cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 và công cuộc thiết kế bền vững 

Công nghệ là yếu tố chủ đạo trong 
việc tạo nên những thiết kế phục vụ con 
người sáng tạo hơn những gì con người 
tưởng tượng. Các nhà thiết kế đã liên tục 
vận dụng công nghệ, hiện thực hóa các bản 
vẽ, tạo ra các sản phẩm theo đúng ý nguyện 
của người tiêu dùng. Công nghệ là công cụ 
đắc lực giúp tiết kiệm thời gian, và đổi mới 
công nghệ sẽ tăng thêm hiệu quả của công 
nghệ trong mọi lĩnh vực của thiết kế. 

Mặc dù làm chủ công nghệ để sáng 
tạo, thiết kế nên những sản phẩm phục vụ 
hữu ích cho con người và xã hội, nhưng 
các nhà thiết kế cần phải có những giải 
pháp hữu ích trong công cuộc thiết lập 
nền thiết kế bền vững. Nhà thiết kế cần 
có những thay đổi trong quá trình thiết kế 
cũng như sản xuất sản phẩm. Làm sao đó 
để quá trình này là một vòng tuần hoàn 
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hiệu quả. Thiết kế phải có sự thay đổi phù 
hợp của một trong các yếu tố như: Nguyên 
vật liệu, quá trình thiết kế, người thiết kế, 
bối cảnh nền kinh tế (thông qua cung và 
cầu). Những yếu tố này có khả năng loại 
bỏ hoặc củng cố các rào cản hiện có để 
hiện thực hóa nền kinh tế và các cơ hội 
mới việc thực hiện trong tương lai. Nhà 
thiết kế cần có những sách lược, chiến 
lược, cách làm hữu hiệu - thiết kế bền 
vững để sản phẩm sau khi được người tiêu 
dùng sử dụng, sản phẩm đó sẽ được tiếp 
tục tái sử dụng trong vòng tuần hoàn của 
dòng đời sản phẩm, chứ không phải là rác 
để thải ra xã hội. Trong vòng tuần hoàn 
của sản phẩm này, CMCN có vai trò rất 
lớn trong các khâu. Dưới đây là một số 
khâu mà CMCN lần thứ 4 có thể có khả 
năng tác động đến vòng tuần hoàn của một 
sản phẩm công nghiệp (Hình 3)

Hình 3. Vòng đời của một sản phẩm

Một trong số những thách thức cho 
việc thiết kế bền vững, đáp ứng được vòng 
tuần hoàn là yêu cầu thiết kế các sản phẩm 
vừa phải sáng tạo, kinh tế, bền bỉ trong 
quá trình sử dụng, dễ xử lý khi hết hạn sử 
dụng. Do các yếu tố tác động phải đảm bảo 
cho một sản phẩm như tính thẩm mỹ, chức 
năng, độ bền của sản phẩm, nên khả năng 
tái chế của sản phẩm thường bị bỏ qua. 
Tuy nhiên, một trong những phát triển liên 
quan đến CMCN lần thứ 4 là sản xuất sản 
phẩm tự động hóa, điều đó cho phép quá 
trình thiết kế, sản xuất có thể có các giải 

pháp đảm bảo độ bền của sản phẩm và khả 
năng tái chế của sản phẩm đó. 

Sản phẩm thông minh

Internet kết nối Vạn Vật (IoT): Năm 
2013, tổ chức Global Standards Initiative on 
Internet of Things (IoT-GSI) định nghĩa IoT 
là: “Hạ tầng cơ sở toàn cầu phục vụ cho xã 
hội thông tin, hỗ trợ các dịch vụ (điện toán) 
chuyên sâu thông qua các vật thể (cả thực 
lẫn ảo) được kết nối với nhau nhờ vào công 
nghệ thông tin và truyền thông hiện hữu được 
tích hợp”, và với mục đích ấy một “vật” là 
“một thứ trong thế giới thực (vật thực) hoặc 
thế giới thông tin (vật ảo), mà vật đó có thể 
được nhận dạng và được tích hợp vào một 
mạng lưới truyền thông”. Hệ thống IoT cho 
phép vật được cảm nhận hoặc được điều 
khiển từ xa thông qua hạ tầng mạng hiện 
hữu, tạo cơ hội cho thế giới thực được tích 
hợp trực tiếp hơn vào hệ thống điện toán, hệ 
quả là hiệu năng, độ tin cậy và lợi ích kinh tế 
được tăng cường, bên cạnh việc giảm thiểu 
sự can dự của con người. Khi tự động hóa 
có kết nối internet được triển khai đại trà ra 
nhiều lĩnh vực, IoT được dự báo sẽ tạo ra 
lượng dữ liệu lớn từ đa dạng nguồn, kéo theo 
sự cần thiết cho việc kết tập dữ liệu nhanh, gia 
tăng nhu cầu lưu trữ, và xử lý các dữ liệu này 
hiệu quả hơn. Internet Vạn Vật hiện nay là 
một trong các nền tảng của Thành phố Thông 
minh, và các Hệ thống Quản lý Năng lượng 
Thông minh [2] (Hình 4)

Việc hiện thực hóa Internet Vạn Vật, 
trong đó các vật thể hàng ngày trở thành thiết 
bị kết nối và kết nối mạng, cũng có thể mang 
đến cơ hội cho lĩnh vực thiết kế sản phẩm 
bền vững. Những phản hồi trực tiếp từ quá 
trình tiêu dùng sản phẩm có thể cung cấp cho 
các nhà thiết kế những dữ liệu, thông số có 
giá trị về vòng đời của sản phẩm, bao gồm 
cả quá trình sử dụng và kết thúc vòng đời. 
Từ đó, các nhà thiết kế có thể theo dõi các 
điểm bất cập, đưa ra phương án giải quyết 
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tối ưu, điều chỉnh và cải thiện tính tuần hoàn 
và tính bền vững của sản phẩm đó.

Hình 4. Mô tả tương tác của mạng lưới 
thiết bị kết nối Internet§

Với sự phát triển của các phương 
pháp tự động hóa, kỹ thuật số: bao gồm in 
3D, cắt laser, cắt khắc CNC, khả năng sản 
xuất các sản phẩm tinh xảo, hoặc chi tiết 
tinh xảo của sản phẩm trở thành một khả 
năng thực sự. Những công nghệ này cho 
phép các sản phẩm được thiết kế chính xác 
theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. 
Sự tham gia của người tiêu dùng trong quá 
trình thiết kế có thể giúp tạo ra mối liên 
kết cảm xúc mạnh mẽ hơn giữa người tiêu 
dùng và sản phẩm. Điều này có thể hạn chế 
hoặc loại bỏ rác hiện nay bằng cách sản 
xuất các sản phẩm tiêu chuẩn, chi phí thấp, 
đáp ứng tối đa yêu cầu của người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, ở phương pháp sản xuất 
truyền thống đòi hỏi đầu tư đáng kể về mặt 
nguyên vật liệu, công cụ, dây truyền, nhân 
công sản xuất. Với phương pháp tự động 
hóa và kỹ thuật số, cùng khả năng sản xuất 
sản phẩm chính xác đến chi tiết có thể làm 
giảm rào cản về chi phí hiện tại đối với một 
sản phẩm. Điều đó khuyến khích các nhà 
thiết kế, các doanh nghiệp thử nghiệm quy 
trình sản xuất mới, mang lại những đổi mới 
cho vòng tuần hoàn của một sản phẩm, giải 

§ Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

quyết triển để các vấn đề thiết kế bền vững. 

Bản chất của thiết kế là luôn song 
hành và liên quan mật thiết đến công nghệ 
xã hội. Cuộc CMCN lần thứ 4 trong lĩnh vực 
Internet, máy in 3D, thuật toán di chuyền là 
những thành tựu kỹ thuật chính và là nguồn 
năng lượng xanh cho công cuộc thiết kế bền 
vững ở hiện tại và trong tương lai.

3. Kết luận

Thiết kế có thể trở thành văn hóa và 
thực tiễn mới cần thiết trong bối cảnh đổi 
mới của xã hội và có tiềm năng thay đổi 
thế giới. Khi CMCN lần thứ 4 vẫn đang 
trong quá trình phát triển, ngành thiết kế 
Việt Nam cần có tầm nhìn xa hơn về cả 
những cơ hội và thách thức, để có thể đưa 
ra các hành động tối ưu, các phương thức 
sản xuất hiện đại, bắt kịp xu thế, nhằm 
đảm bảo một tương lai bền vững cho nền 
kinh tế của đất nước. Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc từng cho biết: “Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 là một cơ hội 
thực hiện khát vọng của dân tộc và chúng 
ta không thể bỏ lỡ mà cần chủ động nắm 
bắt, hành động quyết liệt, kịp thời để vượt 
qua mọi thách thức, phát huy mọi lợi thế, 
tận dụng  mọi cơ hội phát triển.” [4]./.
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Abstracts: Vietnam is proud of its long-standing culture and unique architectural 
features. Accompanying that Asian beauty is the import and innovation from other cultures, 
typically the Indochina architectural treasure that the French have left over the years. Cua 
Bac Church is the work which has many unique traits representing the Indochina architectural 
style in Hanoi. The combination of traditional oriental architectural elements with traditional 
Catholic churches’ decoration and the harmony of the surrounding natural landscape have 
created a beautiful impression of a Christian work. Therefore, Cua Bac Church is always 
considered to be typical for the combination of European and Vietnamese architectural 
styles. The article aims to point out the architectural and decorative features on the Cua Bac 
church project, thereby showing the cultural - artistic - technical continuity of Indochinese 
style architectural works in Hanoi.

Keywords: Cua Bac church, Indochinese style, architecture, Hanoi.
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1. The formation of Cua Bac 
Church architecture

Beginning in the 1880s in the 
pre-colonial period, the French came to 
Indochina to explore have brought the 
style of indigenous Western architecture. 
At that time, they realized that the 
climate here, especially Vietnam, 
was very harsh, so the architecture 
itself would have to change to adapt 
to unfavorable conditions, which are 
diff erent from the metropolis itself. 
And pre-colonial architecture was 
born, the forerunner of later Indochina 

architecture. The person most credited 
with the creation of this architectural 
style was Ernest Hébrard, who called 
it the “Indochina architectural style” 
(style indochinois). In essence, this is an 
eclectic European - Asian style, in which 
there are not only architectural details 
of the three Indochina countries but also 
Chinese architectural details. Hébrard 
uses the “Indochina architectural style” 
very creatively and has left works of 
great artistic value. One of the typical 
religious works in Indochina style of 
architect Hébrard is the Cua Bac Church.
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Cua Bac Church is offi  cially named 
Basilica Queen of martyrs designed by 
architect Enest Hébrard. It was built 
around 1925-1930 on a long stretch of 
road along Boulevard Carnot† (Phan Dinh 
Phung street) where it intersects with Rue 
Frères Shneider‡ (Nguyen Bieu street).

The Cua Bac church was built when 
Bishop Pierre Marie Gendreau govern the 
diocese, Father Joseph-Antoine Dépaulis 
looked after the parish. The church is 
located on a stretch of land along Phan 
Dinh Phung street and Nguyen Bieu street 
corner, next to the north gate of Thang 
Long Citadel, so it is also commonly 
known as Cua Bac Church.

At the beginning, Cua Bac church 
was intended to carry the holy name of 
Vietnam Catholic Martyrs. But because 
at that time the martyrs in Vietnam were 
only beatifi ed, the Holy See requested to 
change the name to Queen of Martyrs.

The Cua Bac Church was built as 
a tribute to the six saints who blessed for 
martyrdom in Hanoi, especially Father 
Théophane Vénard (Saint Ven), who was 
martyred outside the gate of the North 
(1861).

2. Architectural and artistic 
characteristics of Cua Bac Church 
works

Due to the characteristics of 
evangelical history, the architectural 

† During the French colonial period, named road A (voie A), in 1901, changed to boulevard Carnot. 
After the Revolution, renamed Phan Dinh Phung Street.
‡ During the French colonial period, this was the Xnayde Brothers Street. After 1945, it was changed 
to Nguyen Bieu Street. This street is built on the ground of Tan Yen village, Yen Thanh commune, 
Vinh Thuan district. After that, Chau Long hamlet merged with Tan Yen hamlet into Chau Yen hamlet 
in the middle of the nineteenth century.

form of Catholic buildings in Hanoi 
is infl uenced by previously developed 
European architectural styles: Gothic, 
Roman, Renaissance, Baroque.

Although it is a type of imported 
architecture, but like other types of 
religious architecture, the church’s 
architecture has been adapted and 
harmonized with Vietnamese traditional 
culture and architecture from the overall 
planning organization, architectural form, 
structural solution, fi ne art decoration and 
materials usage. This creative application 
in the construction of the Catholic church 
has created architectural works which 
show a unique Europe - Asian combination. 
The highlight of this combination is that 
the type of church building skillfully 
manipulates the main structure - the 
architectural style of Europe, and the form 
of Asian facade and decoration.

The uniqueness of Cua Bac Church 
architecture is shown on the following 
architectural features:

- Cube layout and architectural 
solutions:

The architecture of Cua Bac Church 
with an architectural style of Indochina 
is a harmonious blend of Asian and 
European architecture which is considered 
typical for this type of church in this 
architectural style. There is a harmonious 
transformation with the surrounding 
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space, but still ensures the solemn and 
somewhat still, giving the impression of 
a transcendence. The architecture of Cua 
Bac Church shows harmony with the 
tropical setting, with Eastern culture.

French architect Ernest Hébrard, 
skillfully exploited the principle of the 
combination in Renaissance church to 
create an asymmetrical architectural 
space with a high bell tower on the side 
of the main hall. This makes the Cua Bac 
Church special compared to most of the 
Christian works which follow the form of 
strict symmetry that the French often built 
in Vietnam.

Some people thought that this 
was a special creation of Hébrard in 
order to make it suitable for the regional 
landscape, but actually this was just a 
skillful exploitation of the principle of 
the church complex in the Renaissance 
period. Thanks to that, Cua Bac Church, 
in addition to the bell tower as a highlight, 
also has a dome in the central area.

The design of the bell tower is the 
most distinctive thing about the church’s 
exterior, it is asymmetrically designed, but 
wider than that asymmetric design itself, 
it seems to make the church have two 
extremely geographical favorable facades, 
one side of asymmetry is the lobby facing 
Nguyen Bieu street, the other side is facing 
Phan Dinh Phung street, when looking 
at the overall combination of bell tower 
and adjacent dome. This makes Cua Bac 
Church unique in comparison with most 
Catholic works in Vietnam

Architecturally, the church consists 
of a large rectangular space stretching with 
two parallel rows of pillars on both sides, 

divided relatively into a small welcoming 
space and a solemn space for the holy 
feast celebration, familiarly known as the 
sanctuary. Between these two areas, there 
is a large transition space below the dome, 
on the right is a large space where the 
altars dedicated to the Lord and the saints 
are placed, and on the left is the sacred 
room. The interior space is completely 
composed and decorated according to the 
European church design.

- Roof design

If the traditional architecture of 
Vietnamese people uses tiled roofs, the 
roof of Indochina architecture still uses 
tiled roofs for small constructions and fl at 
roofs for large constructions. The highlight 
for the central block is the octagonal tile 
roof set, between the roof’s layers are 
small pattern-decorated doors next to 
the row of consol supporting the roof in 
ancient Chinese style. The tile roof set is 
also used as a vertical side fi nishing form 
on the two wings of the house, in the back 
lobby. The windows are also shielded with 
diagonal tile-glued porch roof.

The frame of the church follows the 
Baroque architectural style but the whole 
roof of the church completely applies the 
traditional octuple tiled roof design of 
Vietnam which is often used in the temple 
and pagoda systems. Between the rows of 
tiles is a system of light, ventilation and 
windows which is scientifi cally designed 
from top to bottom.

The system of tiled roofs is pulled 
from the bell tower through the dome 
to the main and auxiliary spaces, giving 
us a familiar landscape as seen once 
in traditional temples and pagodas in 
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Vietnamese villages.

Tile roof systems are also used 
on systems of windows; light doors and 
ventilation doors provide shading and sun 
protection by Thai roofs, except for large 
decorative doors and light doors screens 
with refl ective glass. Making the most 
use of the greenery system also makes the 
landscape closer, friendly with nature.

- Door design

The light door and decorative door 
system is of particular interest to the 
author. The fi rst to mention is the system 
of three-rose-door - a decorative element, 
inspired by the architecture of Gothic, 
placed on the facades of West, South and 
North. These doors are very large and 
are fi tted with refl ective glass combined 
with stained glass, but because they are 
decorated with arches and support pillars, 
and located under a triangular decoration 
system that ends the roof, so the sense of 
Gothic architecture here is gone. Next is 
the system of light doors for bell towers, 
domes and ceremony spaces. They are 
arched or rounded doors which are 
not large but are opened continuously 
around the door is decorated with pretty 
and sophisticated pillars. Thanks to this 
light door system, the interior space of 
the church is always fi lled with natural 
light. Notably, the small windows on the 
side of the bell tower are decorated with 
octagonal borders. These octagones both 
create a highlight for the bell tower and 
show traditional cultural concepts of the 
East. 

Hébard architects have been very 
clever in using European-style architectural 
shapes on which the decoration details on 

the works are traditional decorative motifs 
that express the traditional meanings and 
conceptions of Vietnamese people. The 
presence of architectural forms, traditional 
decorative motifs on architectural works 
of Cua Bac Church proves that Indochina 
style architecture is an art style belonging 
to the Vietnamese national identity - a Folk 
artistic background. This architectural 
style also has a great contribution and is a 
special impression in the process of visual 
arts in Vietnam.

The typical elements of traditional 
architectural decoration art blended into 
French architecture have brought the 
architecture of Cua Bac Church project 
with special highlights, which is a 
unique mark of this style that cannot be 
mistaken with other architectural styles. It 
is noteworthy that the architecture of the 
Cua Bac Church again made with new 
materials (iron, steel, mortar, cement, glass 
...) has shown a new creative thinking to 
prove the style. How this art can adapt to 
survive and develop, namely on the fi eld 
of architectural decoration.

3. Conclusion

The unique features of the 
architectural and decorative shapes on Cua 
Bac Church is a refl ection of the French 
approach to architectural art towards an 
ethnic with long time traditional culture 
and art base. At the same time, this 
style of architecture also showed that 
the imposition and non-tradition in the 
previous architectural styles of the French 
were not accepted by indigenous people.

Indochina style architecture in 
particular and French colonial architecture 
in general, were born and developed in the 
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context of French expansion of colonial 
areas in Indochina peninsula (Vietnam, 
Laos, Cambodia) in which constructions 
in the French colonial period has left the 
most imprints in Vietnam.

In addition to the above-mentioned 
meanings, Indochina style architecture is 
a very unique and strange combination 
and hybridization: between science 
and accuracy of math and physics in 
architectural design and on the one hand, 
symbols of philosophy in religion and 
culture which are profound and imply 
spiritual power.
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Figure 1: Block layout of Cua Bac Church 
(internet source)

Figure 2: Decorating forms on Cua Bac 
Church building (internet source)
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Tóm tắt: Việt Nam tự hào với nền văn hóa lâu đời cùng những đặc trưng kiến trúc 
rất riêng. Song hành cùng vẻ đẹp Á Đông ấy là sự du nhập, cách tân từ những nền văn hóa 
khác, điển hình là kho tàng kiến trúc Đông Dương mà người Pháp đã để lại qua năm tháng. 
Nhà thờ Cửa Bắc - công trình có nhiều nét độc đáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Đông 
Dương tại Hà Nội. Với sự kết hợp các yếu tố kiến trúc truyền thống phương Đông với những 
hình thức trang trí nhà thờ công giáo truyền thống cùng với sự hài hòa của cảnh quan thiên 
nhiên xung quanh đã tạo nên ấn tượng đẹp về một công trình Thiên chúa giáo. Chính vì vậy 
mà Nhà thờ Cửa Bắc vẫn luôn được đánh giá là điển hình cho phong cách kiến trúc kết hợp 
châu Âu và Việt Nam. Bài viết nhằm chỉ ra những đặc điểm về kiến trúc, trang trí trên công 
trình nhà thờ Cửa Bắc từ đó cho thấy được sự tiếp biến về văn hóa - mỹ thuật - kỹ thuật đối 
với các công trình kiến trúc mang phong cách Đông Dương tại Hà Nội.

Từ khóa: nhà thờ Cửa Bắc, phong cách Đông Dương, kiến trúc, Hà Nội.

* Trường Đại học Mở Hà Nội
† Ernest Hébrard là giáo sư của trường Mỹ thuật Đông Dương, một viên chức cao cấp được chính phủ 
Pháp đưa sang để phụ trách công việc quy hoạch và kiến trúc của ba nước Đông Dương. Ông là kiến 
trúc sư nổi tiếng đã có giải thưởng Prix de Rome.

1. Sự hình thành công trình kiến 
trúc Nhà thờ Cửa Bắc

Bắt đầu từ những năm 1880 ở thời 
kỳ tiền thuộc địa, người Pháp vào Đông 
Dương khai phá đã mang tới phong cách 
kiến trúc phương Tây bản địa. Khi đó họ 
nhận ra rằng khí hậu ở nơi đây đặc biệt 
là Việt Nam rất khắc nghiệt, nên bản thân 
kiến trúc sẽ phải thay đổi để thích nghi với 
điều kiện không thuận lợi, khác với chính 
quốc. Và kiến trúc Tiền thuộc địa ra đời, 
là tiền thân của kiến trúc Đông Dương sau 

này. Người có công nhất trong việc sáng 
lập ra phong cách kiến trúc này là Ernest 
Hébrard†, ông gọi nó là “phong cách kiến 
trúc Đông Dương” (style indochinois). 
Thực chất đây là một phong cách chiết 
trung Âu - Á, trong đó không chỉ có chi tiết 
kiến trúc của ba nước Đông Dương mà có 
cả chi tiết kiến trúc Trung Quốc. Hébrard 
sử dụng “phong cách kiến trúc Đông 
Dương” rất sáng tạo và đã để lại những 
công trình rất có giá trị nghệ thuật. Một 
trong những công trình tôn giáo tiêu biểu 
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mang phong cách Đông Dương của kiến 
trúc sư Hébrard là nhà thờ Cửa Bắc.

Nhà thờ Cửa Bắc có tên chính thức 
là Giáo đường Nữ vương các thánh tử đạo 
do kiến trúc sư Enest Hébrard thiết kế. 
Được xây dựng khoảng những năm 1925 
- 1930 trên một khoảng đất chạy dài theo 
Boulevard Carnot ‡(phố Phan Đình Phùng) 
nơi giao nhau với Rue Frères Shneider§ 
(phố Nguyễn Biểu).

Nhà thờ Cửa Bắc được xây dựng 
dưới thời Đức Cha Pierre Marie Gendreau 
cai quản Giáo Phận, Cha Joseph-Antoine 
Dépaulis coi sóc giáo xứ. Nhà thờ được 
tọa lạc trên khoảnh đất trải dài theo phố 
Phan Đình Phùng và góc phố Nguyễn 
Biểu, cạnh cửa bắc thành Thăng Long nên 
dân gian cũng quen gọi là nhà thờ Cửa 
Bắc.

Thuở ban đầu, nhà thờ Cửa Bắc dự 
định được mang thánh hiệu là Giáo Đường 
kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nhưng 
vì khi đó các Đấng Tử vì đạo tại Việt nam 
mới chỉ được phong chân phước nên Tòa 
Thánh yêu cầu đổi lại tên là Nữ Vương 
Các Thánh Tử Đạo.

Nhà thờ Cửa Bắc được xây dựng 
như một sự tri ân, nhắc nhớ tới sáu vị chân 
phước đã được phúc tử vì đạo tại Hà Nội, 
đặc biệt là cha Théophane Vénard (Thánh 
Ven), chịu tử đạo ngoài cổng thành Phía 
Bắc (1861).

2. Nét độc đáo trên kiến trúc công 
trình Nhà thờ Cửa Bắc.

‡ Thời Pháp thuộc là đường A (voie A), năm 1901 đổi thành đại lộ Các-nô (boulevard Carnot). Sau 
cách mạng đổi tên thành phố Phan Đình Phùng.
§ Thời Pháp thuộc, đây là phố Anh em Xnayde. Sau năm 1945 đổi là phố Nguyễn Biểu. Phố này được 
xây dựng trên nền đất của thôn Tân Yên, tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận. Sau đó thôn Châu 
Long hợp với thôn Tân Yên thành thôn Châu Yên hồi giữa thế kỉ XIX.

Do đặc điểm lịch sử truyền giáo, 
hình thức kiến trúc các công trình nhà thờ 
công giáo ở Hà Nội chịu nhiều ảnh hưởng 
của các phong cách kiến trúc Châu âu đã 
phát triển trước đó: Gothich, Roman, Phục 
hưng, Barocque. Tuy là loại hình kiến trúc 
du nhập nhưng cũng như các loại hình 
kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng khác, kiến 
trúc nhà thờ đã có sự thích ứng, hòa hợp 
với văn hóa và kiến trúc cổ truyền Việt 
Nam từ tổ chức quy hoạch tổng thể, hình 
thức kiến trúc, giải pháp kết cấu, trang trí 
mỹ thuật và sử dụng vật liệu. Sự vận dụng 
sáng tạo này trong xây dựng nhà thờ công 
giáo đã tạo nên những công trình kiến trúc 
thể hiện sự kết hợp Âu - Á độc đáo. Nổi 
bật của sự kết hợp này chính là loại hình 
công trình nhà thờ vận dụng khéo léo giữa 
kết cấu chính là hình khối kiến trúc kiểu 
Châu Âu với hình thức mặt đứng và trang 
trí theo hình thức Á Đông.

Nét độc đáo của kiến trúc nhà thờ 
Cửa Bắc được thể hiện trên những đặc 
điểm kiến trúc sau đây:

- Bố cục hình khối và các giải pháp 
kiến trúc:

Kiến trúc Nhà thờ Cửa Bắc mang 
đậm phong cách kiến trúc Đông Dương là 
sự pha trộn hài hòa giữa 2 nền kiến trúc 
Châu Á và Châu Âu được coi là tiêu biểu 
cho loại nhà thờ theo phong cách kiến trúc 
này. Có sự biến hóa hài hòa với không gian 
xung quanh, nhưng vẫn đảm bảo sự trang 
nghiêm và có phần tĩnh mịch, gây được 
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ấn tượng về một sự siêu thoát. Kiến trúc 
nhà thờ Cửa Bắc thể hiện sự hòa hợp với 
khung cảnh nhiệt đới, với văn hóa phương 
Đông. 

Khác với các công trình kiến trúc 
phong cách Đông Dương tại Hà Nội 
thường theo hình thức đăng đối với 1 khối 
bát giác ở giữa làm điểm nhấn đặc trưng 
và hai khối nhà đối xứng hai bên. Kiến 
trúc sư người Pháp Ernest Hébrard, đã 
khai thác một cách khéo léo nguyên tắc tổ 
hợp nhà thờ thời Phục Hưng để tạo ra một 
không gian kiến trúc phi đối xứng với một 
tháp chuông vút cao phía bên sảnh chính. 
Thiết kế tháp chuông là điều đặc biệt nhất 
về tổng quan ngoại thất của Nhà thờ, được 
thiết kế bất đối xứng, nhưng rộng ra hơn. 
Thiết kế bất đối xứng làm cho Nhà thờ có 
hai mặt tiền, một mặt bất đối xứng là tiền 
sảnh hướng ra phố Nguyễn Biểu, một mặt 
bên hông hướng ra phố Phan Đình Phùng 
khi nhìn tổng thể kết hợp tháp chuông và 
vòm mái cạnh bên. Điều này làm cho Nhà 
thờ Cửa Bắc có được nét riêng so với đa 
phần các công trình Công Giáo tại Việt 
Nam.

Về mặt kiến trúc, nhà thờ gồm một 
không gian lớn hình chữ nhật kéo dài với 
hai hàng cột song song theo hai phía, được 
chia tương đối thành một không gian đón 
tiếp nhỏ và một không gian long trọng 
dành cho việc cử hành thánh lễ, quen gọi 
là cung thánh. Giữa hai khu vực này có 
một không gian chuyển tiếp lớn phía dưới 
mái vòm, bên phải có một không gian lớn 
đặt các bàn thờ kính Chúa và các thánh, 
bên trái là phòng thánh, quen gọi là nhà 
áo. Không gian nội thất được cấu tạo và 
trang trí hoàn toàn theo thiết kế nhà thờ 
châu Âu.

- Thiết kế phần mái

Nếu trong kiến trúc truyền thống của 
người Việt sử dụng mái ngói thì mái của 
kiến trúc Đông Dương vẫn sử dụng mái 
ngói cho những công trình nhỏ và sử dụng 
mái bằng cho những công trình lớn. Điểm 
nhấn cho khối trung tâm là bộ mái ngói 
nhiều lớp theo hình thức bát giác, giữa các 
lớp mái là các cửa nhỏ trang trí hoa văn 
bên cạnh hàng con sơn đỡ mái theo kiểu 
Trung Hoa cổ. Bộ mái ngói còn được sử 
dụng như một hình thức kết thúc phương 
đứng ở hai cánh nhà, ở tiền sảnh phía sau 
nhà. Các cửa sổ cũng được che bởi các ô 
văng chéo dán ngói. 

Điểm khác biệt thể hiện sự giao lưu 
tiếp biến nghệ thuật kiến trúc Châu Âu và 
Châu Á được kiến trúc sư Hébrard biểu 
hiện tài tình khi thiết kế bộ mái của công 
trình. Khung Nhà thờ theo trường phái 
kiến trúc Baroque nhưng toàn bộ phần mái 
ngói của Nhà thờ được áp dụng hoàn toàn 
thiết kế mái ngói trồng diêm truyền thống 
của Việt Nam thường sử dụng trong các 
hệ thống Đền, Chùa. Khoảng giữa của các 
hàng ngói là hệ thống lấy ánh sáng, thông 
gió và cửa sổ được thiết kế khoa học từ 
trên xuống dưới. 

Hệ mái ngói được kéo suốt từ gác 
chuông qua mái vòm tới các không gian 
chính và cũng được sử dụng trên các hệ 
thống cửa sổ, cửa lấy ánh sáng và thông 
gió đều được xử lý che nắng và chống 
mưa hắt bằng mái Thái, ngoại trừ các cửa 
trang trí và lấy ánh sáng lớn được lắp kính 
cản quang. Việc tận dụng tối đa hệ thống 
cây xanh cũng làm cảnh quan thân thiện 
với thiên nhiên, gợi cảm giác gần gũi quen 
thuộc giống với những không gian kiến 
trúc truyền thống.
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- Thiết kế phần cửa

Hệ thống cửa lấy sáng và trang trí 
được kiến trúc sư Hébard đặc biệt lưu tâm. 
Đầu tiên phải kể đến hệ ba cửa hoa hồng - 
một yếu tố trang trí, lấy sáng của kiến trúc 
Gothique, được đặt vào các mặt đứng phía 
Tây, Nam và Bắc. Các cửa này đều có diện 
tích rất lớn và được lắp kính cản quang 
kết hợp kính màu, tuy nhiên do được trang 
trí bằng các vòm cuốn và các cột đỡ, lại 
nằm dưới một hệ trang trí hình tam giác 
kết thúc các hồi mái nên cảm giác về kiến 
trúc Gothique ở đây là không còn. Tiếp 
đến là hệ các cửa lấy sáng cho mái vòm 
và các không gian hành lễ. Đây đều là 
các cửa dạng cuốn vòm hoặc hình tròn có 
diện tích không lớn nhưng được mở liên 
tục, xung quanh cửa được trang trí bằng 
các cột đỡ mái đua đẹp và cầu kỳ. Nhờ 
hệ thống cửa lấy sáng này mà không gian 
nội thất nhà thờ luôn ngập tràn ánh sáng 
tự nhiên. Điểm đáng chú ý là những cửa 
sổ nhỏ phía bên gác chuông được trang trí 
bằng những đường viền hình bát giác bao 
xung quanh. Những hình bát giác này vừa 
tạo điểm nhấn cho gác chuông vừa mang 
những quan niệm văn hóa cổ truyền của 
người phương Đông.

 Kiến trúc sư Hébard đã rất tài tình 
trong việc sử dụng hình khối kiến trúc 
mang dáng vẻ Châu Âu trên đó thể hiện 
chi tiết trang trí trên công trình là những 
motip trang trí truyền thống biểu hiện 
những ý nghĩa, quan niệm truyền thống 
của người Việt. Sự hiện diện của các hình 
thức kiến trúc, các motip trang trí truyền 
thống trên công trình kiến trúc Nhà Thờ 
Cửa Bắc đã chứng minh Kiến trúc phong 
cách Đông Dương là một phong cách 
nghệ thuật thuộc về bản sắc dân tộc Việt 

Nam - một nền nghệ thuật mang đậm tính 
dân gian. Phong cách kiến trúc này cũng 
có sự đóng góp lớn lao và là dấu ấn đặc 
sắc trong quá trình nghệ thuật tạo hình ở 
Việt Nam.

Những yếu tố đặc trưng của nghệ 
thuật trang trí kiến trúc truyền thống hòa 
quyện vào kiến trúc Pháp đã đem lại cho 
kiến trúc công trình Nhà Thờ Cửa Bắc 
những điểm nhấn đặc biệt, là dấu ấn đặc 
sắc của phong cách này không thể nhầm 
lẫn với các phong cách kiến trúc khác. 
Điều đáng chú ý là công trình kiến trúc 
Nhà Thờ Cửa Bắc lại được thực hiện với 
những chất liệu mới (sắt, thép, vữa, xi 
măng, kính...) đã biểu hiện một tư duy 
sáng tạo mới để chứng minh phong cách 
nghệ thuật này có thể thích ứng để tồn tại 
và phát triển, cụ thể là thể hiện trên lĩnh 
vực trang trí kiến trúc.

3. Kết luận

Những nét đặc sắc về hình khối kiến 
trúc và trang trí trên công trình kiến trúc 
Nhà Thờ Cửa Bắc là một sự nhìn nhận lại 
về cách tiếp cận nghệ thuật kiến trúc của 
người Pháp đối với một dân tộc nền tảng 
văn hóa nghệ thuật truyền thống lâu đời. 
Đồng thời phong cách kiến trúc này ra đời 
cũng cho thấy sự áp đặt và tính phi truyền 
thống trong các phong cách kiến trúc trước 
đó của người Pháp đã không được người 
bản địa chấp nhận. 

Kiến trúc phong cách Đông Dương 
nói riêng và kiến trúc Pháp thuộc nói 
chung, được nảy sinh và phát triển trong 
bối cảnh người Pháp mở rộng các vùng 
thuộc địa tại bán đảo Đông Dương (Việt 
Nam, Lào, Campuchia) trong đó các công 
trình thời Pháp thuộc để lại nhiều dấu ấn 
nhất là tại Việt Nam. 
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Ngoài những ý nghĩa nêu trên, kiến 
trúc phong cách Đông Dương còn là sự 
kết hợp, lai tạo hết sức độc đáo và kỳ lạ: 
giữa một bên là khoa học và chính xác 
trong toán học và vật lý trong thiết kế kiến 
trúc và một bên là những biểu tượng của 
triết học trong tôn giáo và văn hóa vừa sâu 
sắc vừa ẩn dụ cả sức mạnh tâm linh./.
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