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PHONG CÁCH TƯỢNG NGƯỜI CHIM CHÙA PHẬT TÍCH

STATUE OF BUDDHA PURPLE

Ngô Văn Doanh*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/10/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/04/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/04/2020

Tóm tắt: Giờ đây, với hàng chục hiện vật được phát hiện năm 2008, chúng ta đã hoàn 
toàn có cơ sở để khẳng định về một phong cách tượng người chim rất riêng của di tích chùa 
Phật Tích nói riêng và của cả một giai đoạn nghệ thuật Lý nói chung. Ngoài ra, như chúng 
tôi đã phân tích, có thể khẳng định, do có những nét đặc thù rất riêng, nên phong cách tượng 
người chim Phật Tích gần như khác hẳn các phong cách cũng như các kiểu tượng người chim 
của các nền nghệ thuật cổ khu vực Nam Á, trong đó có Ấn Độ và Đông Nam Á

Từ khóa: Phong cách, tượng, người chim, chùa Phật Tích

Abstract: Now, with dozens of artifacts discovered in 2008, we have absolutely a basis 
for asserting a very unique bird-like statue style of the Buddhist Temple ruins in particular 
and of an artistic stage. Li in general. In addition, as we have analyzed, it can be affi  rmed 
that, because of its very own particularities, the style of the Buddha Tichen statue is almost 
completely diff erent from the styles as well as the types of bird fi gures of art Art of South Asia, 
including India and Southeast Asia

Keywords: Style, statue, bird, Buddha temple

* Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

1. Mở đầu

Năm 1944, trong cuộc khai quật 
ngôi tháp cổ ở chùa Phật Tích (Bắc Ninh), 
đã phát hiện được hai pho tượng Kinnari 
(một đánh trống cơm và một gẩy đàn) 
bằng đá còn khá nguyên vẹn (hiện được 
lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia Việt Nam). Sau này, vào những 
năm 60 - 70 của thế kỷ trước, lại phát hiện 
thêm một tượng Kinnari ở chùa Long Đọi 

(Hà Nam) và nhiều mảnh vỡ tượng người 
chim ở Chương Sơn (Nam Định). Người 
chim đánh chũm chọe ở chùa Long Đọi 
còn tương đối nguyên vẹn, cao 0,50m, 
người chim đánh trống cơm chùa Phật 
Tích có to hơn một chút, nhưng do bị gãy 
một đoạn đuôi, nên chỉ còn cao 0,40m, là 
tượng đẹp nhất trong loại tượng này. Các 
tượng khác có nhỏ hơn một chút; ví dụ, 
tượng người chim đánh đàn chùa Phật 
Tích cao 0,27m.
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2. Nội dung

Tuy chỉ mới phát hiện được với một 
số lượng không nhiều, nhưng các nhà 
nghiên cứu đã nhận thấy các pho tượng 
đá người chim này được thể hiện theo một 
kiểu dáng khá thống nhất và cùng có những 
nét rất chung. Ngay khi được phát hiện 
vào năm 1944, nhà nghiên cứu mỹ thuật 
cổ Việt Nam người Pháp Louis Bezacier, 
người phụ trách cuộc khai quật ở chùa Phật 
Tích (tỉnh Bắc Ninh), đã có những đánh 
giá và nhận xét đáng lưu ý. Theo ông, ba 
hình tượng điêu khắc được phát hiện tại 
Phật Tích là Hộ pháp (Lokapala), người 
chim (Kinnari) và Kim cương (Vajrapala) 
đã chỉ rõ, chẳng những có chịu ảnh hưởng 
Trung Quốc thời Đường, mà nhất là ảnh 
hưởng Ấn Độ đưa tới xứ Bắc Kỳ, hiện nay 

chưa biết chính xác bằng con đường nào, 
song miền Trung Á là một chặng đường 
không phải là kém quan trọng. Cũng theo 
Louis Bezacier, một đặc điểm có thể nói 
là chủ yếu thấy trên các hình tượng điêu 
khắc này (tức những điêu khắc đá mà 
L.Bezacier cho là cổ nhất của nghệ thuật 
Việt Nam và thuộc ngôi tháp cổ được xây 
dựng ở chùa Phật Tích vào thời Đường) là 
những hình hoa nhỏ có năm, sáu, bảy hay 
tám cánh chạm rải rác trên hình tượng. Thế 
nhưng, ở người chim, cũng những hình 
hoa đó, nhưng to hơn, được làm trang sức 
trên búi tóc và được kết thành dải hoa để 
giữ lấy tóc phía trên trán. Louis Bezacier 
cho rằng kiểu trang sức hoa như của các 
người chim Phật Tích là đặc điểm nhận 
thấy trên nhiều hình tượng điêu khắc và 
hội họa của miền Trung Á (1). 

   Tượng người chim và các tượng đá khác được phát hiện năm 1944

Mấy chục năm sau, trên cơ sở phân 
tích và so sánh thêm với một số pho tượng 
được phát hiện thêm ở một vài nơi khác, 
nhà nghiên cứu Chu Quang Trứ đã có một 
khái quát khá cô đúc và đầy đủ về các 
tượng người chim đã được phát hiện như 
sau: “Tất cả các tượng người chim đều 
đứng trên đế liền khối với tượng, đế tạc 

thành chiếc đấu vuông thót đáy. Người 
chim đậu chắc trên đế bệ, đuôi uốn cong 
hất lên cao, rõ ràng ở thế tĩnh, song đôi 
cánh lại mở rộng như đang quạt gió, gợi ra 
một tư thế động. Cánh xòe nhưng không 
dang ngang, lại dựng đứng áp sát thân, 
nên đảm bảo cho bố cục ở khối đóng kín, 
có đường viền rõ ràng. Chố khác nhau của 
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các tượng này, cơ bản là ở các nhạc cụ 
(trống cơm, chũm chọe và đàn) có hình 
dáng khác nhau, nhưng đều được gắn với 
ngực nhân vật, ở phía trước rất rõ ràng và 
gọn gàng. Nhìn đằng trước, tượng được 
cấu tạo hai nửa phải và trái đăng đối, có 
dạng khối tam giác lớn lồng lên tam giác 
nhỏ (bệ và bụng) nên tĩnh mà lại động, 
chắc chắn nhưng chồng chềnh; nếu nhìn 
ở sườn bên thì lại có dạng một múi cam 
dựng đứng với cung cong quay vào phía 
trong, các đường vạch xếp lớp cánh và các 
long cánh, long đuôi cũng phụ họa theo 
gây ấn tượng về một sự khởi động muốn 
cho người chim bốc lên. Tượng có khuôn 
mặt đầy đặn, hiền từ, các chi tiết trên mặt 
đều sang sủa, tóc tết thành búi trên đỉnh 
và được dải băng hoa buộc lại trên trán; 
ẩn hiện dưới những bông hoa cài trang 
điểm. Tượng có cổ cao ba ngấn, bộ ngực 
nở nang, tay tròn mập và đôi chân chim 
ngắn khỏe với những móng sắc bám lấy 
bệ. Tượng tập trung khai thác khối, song 
cũng chú ý nhiều đến trang trí - nhất là 
trên đầu tóc và phần thân mang lốt chim, 
vì thế vừa nẩy căng vừa tươi mát.”. Như 
Louis Bezacier cho rằng các tượng người 
chim ở Phật Tích là các tượng của ngôi 
tháp (nhưng là ngôi tháp thời Lý), Chu 
Quang Trứ viết “nếu liên tưởng đến tháp 

men thờ chùa Chò (Vĩnh Phú) có tượng 
người chim dang cánh, thì có thể nghĩ các 
tượng người chim bằng đá đều được đặt 
ở mặt ngoài của ngôi tháp Phật giáo, trên 
những chạc đỡ mái thuộc những tầng khác 
nhau, nên có kích thước khác nhau, nhưng 
đều chung cách tạo dáng và bố cục.”(2).

Sang thế kỷ XXI, vào năm 2008, nhân 
đợt trùng tu lớn, các nhà khảo cổ học đã tiến 
hành khai quật lại khu vực ngôi tháp gạch 
cổ thời Lý. Do khai quật với quy mô lớn 
hơn so với diện tích mà ông Louis Bezacier 
đã đào trước đây, nên lần này, các nhà khảo 
cổ đã phát hiện được rất nhiều hiện vật điêu 
khắc đá, trong đó có hàng chục tượng người 
chim. Tuy số lượng thêm nhiều, nhưng, 
nhìn chung các tượng mới được phát hiện, 
về cơ bản, đều giống với hai tượng người 
chim trước đây cả về kích thước, hình dáng, 
cấu trúc và các họa tiết trang sức trên đầu 
tóc và y phục. Thế nhưng, do có số lượng 
nhiều, nên, qua các tượng được phát hiện 
mới lần này, chúng ta biết thêm được những 
nhạc cụ và đồ vật mà các người chim ở Phật 
Tích cầm trước ngực. Với những phát hiện 
mới năm 2008, ngoài một tượng cầm quyển 
kinh, chúng ta có thể thấy nhiều nhạc cụ 
khác nhau trong tay các người chim: khèn, 
ống sinh, trống cơm, nhị hồ, trống đế, đàn tì 
bà, tiêu và sáo(3).

Một số tượng người chim phát hiện năm 2008
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Những phát hiện mới năm 2008 đã 
càng thêm khẳng định cho một kiểu dáng, 
thậm chí, theo chúng tôi, một phong cách 
tượng người chim của nền mỹ thuật cổ Việt 
Nam. Chúng tôi cho rằng, hoàn toàn có cơ 
sở để đặt tên cho phong cách nghệ thuật 
tượng người chim này của nghệ thuật cổ 
Việt Nam là phong cách Phật Tích. Mặc 
dầu số lượng đã được phát hiện lên đến 
con số hàng chục, nhưng có thể xác định 
được những nét đặc trưng sau đây của các 
tượng người chim Phật Tích: 1. Những 
người chim Phật Tích là những nhạc công 
đang cùng đứng bên nhau xung quanh 
bốn mặt ngoài ngôi tháp Phật để tấu nhạc 
ngợi ca Phật, Pháp, chứ không phải là các 
cặp đôi người chim (kinnara và Kinnari) 
thường được kể trong các truyền thuyết 
Phật giáo; 2. Tượng đứng thẳng trên đế 
vuông thót đáy liền khối với tượng, đuôi 
uốn cong hất lên cao ở phía sau, đôi cánh 
mở rộng dựng đứng áp sát thân, cả thân 
người nhô mạnh ra phía trước, hai tay đưa 
ra ôm hoặc cầm một nhạc cụ, đầu ngẩng 
cao và nhìn thẳng ra phía trước; 3. Thân 
mình căng tròn, khuôn mặt bầu phúc hậu 
với đôi mắt xếch nhỏ, cặp lông mày cao 
thanh tú (ở một số tượng, có nét trông 
như hình chim én), sống mũi cao, chiếc 
miệng nhỏ với cặp môi mọng cong duyên 
dáng, tóc vấn ngược thành một búi tròn to 
trên đỉnh đầu; 4. Những hình hoa tròn nhỏ 
nhiều cánh được cài trên búi tóc, được kết 
thành dải trên trán để giữ mái tóc và được 
xâu thành chuỗi đeo trên cổ... Không chỉ 
tạo ra cả một phong cách, mà, theo chúng 
tôi, phong cách nghệ thuật tượng người 
chim của Phật Tích nói riêng và cả nghệ 
thuật thời Lý nói chung cũng rất riêng và 

khác hẳn những kiểu người chim trong các 
phong cách nghệ thuật cổ của cả khu vực 
phía nam châu Á, như Ấn Độ, Sri Lanka, 
và Đông Nam Á. Không xuất hiện trên 
điêu khắc là những thiên thần dâng hoa 
hoặc chơi nhạc ở hai bên các biểu trưng 
của Phật như Stupa (bảo tháp), Bodhi-
Drumas (cây Bồ Đề), Dharmacakras 
(Pháp luân) như thường thấy trong nghệ 
thuật Ấn Độ; không được thể hiện thành 
cặp đôi vợ chồng (kinnara và kinnari) 
đứng canh hai bên cây đời (Kalpataru) 
như trên các phù điêu đá đền Prambanan 
thế kỷ IX ở đảo Java (Indonesia); không 
mô tả câu chuyện tình ly kì giữa cô gái 
người chim Manohara với chàng hoàng tử 
Suddana bằng điêu khắc như ở ngôi tháp 
Phật giáo vĩ đại Borobudu thế kỷ IX ở 
đảo Java (Indonesia) và trên các bức tranh 
tường Phật giáo ở các ngôi chùa của Thái 
Lan, Lào, Campuchia và Mianma...(4), 
các tượng người chim của Phật Tích đều 
là những hình nhạc công được tạc thành 
pho tượng độc lập đứng thẳng trên chiếc 
bệ vuông liền khối bên dưới. Không chỉ 
không phải là những hình phù điêu hay 
tranh vẽ cũng như không phải là các đầu 
đao đỡ mái như trong các nền nghệ thuật 
cổ của các nước phía nam châu Á, mà 
người chim Phật Tích còn đều là các 
tượng tròn được tạc rời với kích thước, 
hình dáng và cấu trúc giống nhau, kiểu 
như theo một mô hình hay mô típ chung, 
rồi mới đem đặt lên trên đỉnh các cột hay 
diềm mái bao quanh để trang trí cho phần 
trên các tầng (các tượng ở các tầng trên 
có kích thước nhỏ hơn) của một kiến trúc 
(có thể là một tháp vuông nhiều tầng) 
Phật giáo.
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Từ năm 1944, khi chỉ mới phát hiện 
có một hiện vật, nhà nghiên cứu nghệ thuật 
cổ Việt Nam người Pháp Louis Bezacier 
đã nhận thấy ngay. Như chúng tôi đã trích 
dẫn, theo L.Bezacier, ba hình tượng điêu 
khắc được phát hiện tại Phật Tích là Hộ 
pháp (Lokapala), người chim (Kinnari) 
và Kim cương (Vajrapala) đã cho thấy, 
không chỉ có ảnh hưởng Trung Quốc thời 
Đường, mà còn có cả ảnh hưởng Ấn Độ. 
Tuy không rõ những ảnh hưởng này đã 
được đưa tới miền bắc Việt Nam bằng con 
đường nào, song  Louis Bezacier cho rằng 
miền Trung Á là một chặng đường không 
phải là kém quan trọng. Cũng theo Louis 
Bezacier, một đặc điểm có thể nói là chủ 
yếu thấy trên các hình tượng điêu khắc 
này là những hình hoa nhỏ có năm, sáu, 
bảy hay tám cánh chạm rải rác trên hình 
tượng. Riêng ở người chim, cũng những 
hình hoa đó, nhưng to hơn, được làm 
trang sức trên búi tóc và được kết thành 
dải hoa để giữ lấy tóc phía trên trán. Louis 
Bezacier cho rằng kiểu trang sức hoa như 
của các người chim Phật Tích là đặc điểm 
nhận thấy trên nhiều hình tượng điêu khắc 
và hội họa của miền Trung Á. Rất tiếc là, 
nhà nghiên cứu người Pháp lại chỉ dừng 
lại ở một nhận định khá là chung chung. 

Mặc dầu vậy, theo chúng tôi, đây là một 
cảm nhận, có thể nói là rất chuyên môn và 
rất quan trọng để nghiên cứu. Thế nhưng, 
vì nhiều lý do, các nhà nghiên cứu Việt 
Nam sau này lại không để ý đến gợi ý của 
Louis Bezacier, mà có xu hướng đi tìm 
mối quan hệ và sự ảnh hưởng của nghệ 
thuật Chămpa trong các tượng người chim 
thời Lý.

Giờ đây, trên cơ sở phân tích một 
loạt các tượng với một số lượng khá 
nhiều, chúng tôi nhận thấy cảm nhận của 
Louis Bezacier về ảnh hưởng Trung Á đến 
tượng người chim Phật Tích là có cơ sở. 
Theo tôi, không chỉ các hình hoa trang trí, 
mà một số chi tiết tạo hình khác trên tượng 
người chim Phật Tích là chịu ảnh hưởng 
của Trung Á, mà cụ thể là của nền nghệ 
thuật Phật giáo của vương quốc Phật giáo 
Khotan (người Trung Quốc gọi là Nguyệt 
Chi hay Nhục Chi) tồn tại từ đầu công 
nguyên đến thế kỷ XI tại lòng chảo Tarim ở 
Trung Á (nay thuộc Tân Cương, Cam Túc, 
Trung Quốc. Vào giữa thế kỷ VII, Vương 
quốc Nguyệt Chi bị nhà Đường thôn tính. 
Trong những thế kỷ thuộc Đường, nghệ 
thuật Phật giáo Khotan đã để lại nhiều di 
sản quan trong và nổi tiếng như các tác 
phẩm điêu khắc, các bích họa ở Kucha và 

Kinnara Prambanan (Indonesia). Dvaravati (Thái Lan) và Chămpa, (Việt Nam)
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chùa hang Kizil. Như các nhà nghiên cứu 
đã nhận thấy, nghệ thuật Phật giáo Khotan 
là sự kết hợp hài hòa của nghệ thuật Phật 
giáo Trung Á thời Kushan và nghệ thuật 
Trung Hoa thời Đường. Trên các hình điêu 
khắc và đặc biệt là trên các bích họa (ở 
Kizil) của nghệ thuật Khotan, những hình 
hoa nhỏ, như ở tượng người chim Phật 
Tích, luôn xuất hiện làm các trang trí trên 
đầu tóc, quần áo của các nhân vật khác 
nhau. Ngoài ra, trong nghệ thuật Khotan, 
ở các hình người, chiếc mũi được thể hiện 
nhọn hơn, đôi mắt được thể hiện xếch 
nhiều hơn so với lệ thường ở nền hội họa 
Ấn Độ. Cũng theo các nhà nghiên cứu, đôi 
mắt nhỏ, cái miệng bé cặp lông mày cao 
hình chim én cũng là những nét đặc trưng 

của nghệ thuật Nguyệt Chi. Ngoài ra, theo 
quan sát của chúng tôi, phần thùy tai (dái 
tai) lớn kéo dài tới tận vai và được thể hiện 
gần như độc lập với tai ở các tượng người 
chim Phật Tích rất giống thùy tai của một 
số nhân vật quan trọng nhất của Phật giáo 
như Đức Phật, Mahakashyapa (Đại Ca 
Diếp) trên tranh tường chùa hang Kizil(5). 
Nếu đẩy xa hơn nữa đến thời Kushan, 
chúng tôi còn nhận thấy hình dáng, cấu 
trúc, chức năng và các nhạc cụ của những 
tượng người chim Phật Tích có nhiều nét 
gần với năm tượng nhạc công thế kỷ II-
III ở khu di tích Phật giáo Airtam (nước 
Cộng hòa Uzbekistan) đang cùng hòa tấu 
năm âm thanh linh thiêng của nhà Phật 
(panchamahashabda)(6). 

Bồ tát Kucha (Bảo tàng Guimet), Bích họa Kizil và nhạc công Airtam 
3. Kết luận

Như vậy, một lần nữa có thể khẳng 
định, những cảm nhận của Louis Bezacier 
về những ảnh hưởng của nghệ thuật Trung 
Quốc thời Đường và của Ấn Độ vùng 
Trung Á trên hình tượng người chim Phật 
Tích là có cơ sở. Thế nhưng, chúng tôi 
muốn nhấn mạnh thêm là hai ảnh hưởng 
trên không phải đi từ hai hướng Ấn Độ 
và Trung Hoa, mà là từ một nơi, từ nền 
nghệ thuật Phật giáo Khotan, đã đến miền 
bắc Việt Nam. Và, theo chúng tôi, chính 

những ảnh hưởng của nghệ thuật Phật 
giáo Khotan đã góp phần tạo nên một 
phong cách tượng người chim rất đặc biệt 
của Phật Tích nói riêng và của thời nhà Lý 
nói chung./.
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HÌNH TƯỢNG NGƯỜI TRONG ĐIÊU KHẮC CỦA MỘT SỐ 
ĐÌNH LÀNG Ở HUYỆN HOÀI ĐỨC (THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

PEOPLE IMAGE IN THE SCULPTURES OF SOME VILLAGE 
COMMUNAL HOUSE IN HOAI DUC DISTRICT (HANOI CITY)

Bùi Xuân Đính*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/10/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/04/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 29/04/2020

Tóm tắt: Thông qua giới thiệu những mảng điêu khắc ở hai ngôi đình làng được 
dựng vào cuối thế kỷ XVII và một ngôi đinh thế kỷ XIX (kế thừa những nét điển hình của 
đình thế kỷ XVII) thuộc huyện Hoài Đức (thành phố Hà Nội), bài viết chỉ ra cơ sở ra đời, 
những nội dung phản ánh và các thủ pháp thể hiện của điêu khắc đình làng ở một vùng đất 
thuộc trấn Sơn Tây - Xứ Đoài thời Lê. Con người được lấy là trung tâm để khắc họa sống 
động nhiều mặt sinh hoạt của đời sống làng quê đang vươn lên trong không khí đất nước 
hòa bình. Điêu khắc cũng phản ánh khát vọng của người nông được sống trong một xã hội 
dân chủ, bình đẳng.

Từ khóa: Hình tượng người, Điêu khắc, Đình làng, Hoài Đức.

Abstract: Through the introduction of the sculptures of two village communal houses 
built in the late 17th century and one built in the 19th century (which inherits the typical 
features of the 17th century communal house) in Hoai Duc district (Hanoi city), the article 
shows the basis of birth, the refl ected content and the art technique of the village sculptures 
in an area of Son Tay town - Xu Doai in the Le Dynasty. People are put into center to 
vividly portray many asprects of a rural village life which is rising up in the atmosphere of 
a peaceful country. Sculptures also refl ect the aspiration of farmers to live in a democratic 
and equal society.

Keywords: People image, Sculpture, Communal house, Hoai Duc.

* Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

1. Mở đầu      

Ngôi đình trong các làng Việt là 
trung tâm sinh hoạt chính trị - xã hội của 
dân làng, nơi thờ thành hoàng và tổ chức 
các hoạt động văn hóa với đỉnh cao là hội 
làng. Đình được coi là bộ mặt của mỗi 

làng; nên được dân làng chăm chút kiến 
thiết trên cả hai mặt kiến trúc và điêu khắc. 

Điêu khắc đình làng thể hiện ở phần 
mái, các vì kèo, mái và một số bộ phận khác 
trong toàn bộ ngôi đình, trong đó tập trung 
nhất là ở cửa võng và cả các vì kèo, thông 
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qua các bức chạm. Đề tài mà các bức chạm 
phản ánh là hình ảnh các loài chim - thú, 
người và cỏ cây hoa lá với nhiều nội dung 
khác nhau, phụ thuộc vào từng ngôi đình ở 
các địa phương, vùng miền ở các thời kỳ, 
từng hiệp thợ, thậm chí vào hoa tay của từng 
người thợ tạo ra các bức chạm. Với phong 
cách phóng khoáng, chủ đề tự do, không bị 
áp đặt, gò bó như điêu khắc trong các công 
trình kiến trúc tôn giáo hay kiến trúc cung 
đình, các mảng điêu khắc đình làng mà 
những người thợ mộc - các nghệ nhân dân 
gian tạo ra phản ánh tư tưởng của người 
dân quê sống trong lòng xã hội phong kiến 
quan liêu. Nghiên cứu giá trị của các mảng 
điêu khắc ở các ngôi đình từng vùng không 
chỉ làm rõ lịch sử phát triển, đặc điểm của 
nền nghệ thuật điêu khắc nói chung, mà 
còn tạo cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, 
phục dựng các mảng điêu khắc đó, khi tiến 
hành trùng tu các ngôi đình. 

Bài viết này giới thiệu một số tư liệu 
về mảng điêu khắc có chủ đề con người 
của một số đình làng ở huyện Hoài Đức 
(thành phố Hà Nội), vùng đất gồm một số 
làng - xã của hai huyện Đan Phượng và Từ 
Liêm thuộc phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, 
đất Xứ Đoài thời Lê†.

2. Mảng điêu khắc về đề tài người 
qua một số đình làng tiêu biểu ở huyện 
Hoài Đức 

Đến nay, qua bao thăng trầm của 
lịch sử, huyện Hoài Đức vẫn còn giữ 
được 45 ngôi đình, trong đó có 24 đình 
được xếp hạng cấp quốc gia, 9 đình được 
xếp hạng cấp tỉnh và 12 đình chưa được 
xếp hạng.

Trong số các ngôi đình đã được 
xếp hạng, qua các văn bản Hán Nôm và 

† Địa danh hành chính “Huyện Hoài Đức” chính thức được thành lập tháng 8 - 1945, sau thắng lợi 
của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

điêu khắc, có thể xác định được những 
ngôi đình xuất hiện sớm nhất (cuối thế kỷ 
XVII) là đình Tiền Lệ (xã Tiền Yên, năm 
Bính Thìn niên hiệu Vĩnh Trị, 1676), đình 
An Trai (xã Vân Canh, khoảng niên hiệu 
Vĩnh Trị, 1676 - 1680), đình Giang Xá 
(thị trấn Trạm Trôi, cuối thế kỷ XVII)... 
Loạt đình được xây dựng tiếp theo (đầu 
thế kỷ XVIII) là đình Kim Hoàng (xã Vân 
Canh), đình Lại Yên (xã Lại Yên)... Mỗi 
đình có dáng nét riêng về kiến trúc và điêu 
khắc. Về điêu khắc, mảng chạm khắc có 
nội dung đa dạng về người, động - thực 
vật, trong đó, các cảnh về người có vị trí 
nổi bật. 

Bài viết này giới thiệu một số nét 
độc đáo của các mảng điêu khắc có đề tài 
hình tượng con người tại ba ngôi đình làng 
tiêu biểu trong huyện. 

2.1. Đình Giang Xá

Làng Giang Xá (thuộc thị trấn Trạm 
Trôi) hiện còn ngôi đình tọa lạc cách Tỉnh 
lộ 422 từ thị trấn Trạm Trôi ra đường 
Thăng Long khoảng 200 mét. Đình nhìn 
hướng Đông, kết cấu chữ “Đinh”. Tòa đại 
đình gồm 3 gian, 2 chái, 2 dĩ, nối với hậu 
cung 2 gian. Hiện không còn văn bản Hán 
Nôm nào cho biết thời điểm dựng đình, 
nhưng qua kiến trúc vì kèo cùng các mảng 
điêu khắc trên các bức cốn, các xà con... 
cho thấy, đình được dựng vào cuối thế kỷ 
XVII, đầu thế kỷ XVIII,

Điểm độc đáo đầu tiên của điêu khắc 
đình là bố trí các bức chạm tại gian giữa 
tòa đại đình, tập trung ở các bức cốn của vì 
nách. Ở hai cốn phía ngoài, các nghệ nhân 
chạm khắc mặt trong nhìn xuống lòng 
giếng, còn ở hai cốn bên trong lại chạm 
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mặt ngoài nhìn ra hai bên; giúp cho khách 
tham quan có thể dễ dàng quan sát, ngắm 
nghía các bức cốn một cách tổng thể, liên 
hoàn. Ngoài chủ đề “Rồng” với các tư thế 
khác nhau ở phần lớn các bức cốn, ở bức 
cốn phía bên trái, xuất hiện hình ảnh con 
người, trong tư thế đứng, khuôn mặt phúc 
hậu, tướng mạo khôi ngô, trong trang phục 
truyền thống; tay phải đưa lên cao trong tư 
thế ném một vật gì đó, còn tay trái chụm 
lại đặt phía trước ngực. 

Ở bức cốn bên phải, các nghệ nhân 
tác tạo nên một hoạt cảnh vui nhộn nhờ 
sự kết hợp giữa hình ảnh rồng và người; 
trong đó, người là trung tâm của hoạt 
cảnh. Đó là hình ảnh hai chú bé cưỡi lên 
đầu rồng ở hàng dưới, hai tay dang rộng 
và vươn lên cao. 

Ở bức cốn phía đối diện cũng được 
trang trí tỉ mỉ và tinh tế; có sự kết hợp 
giữa hình ảnh các con rồng và tiên nữ 
dáng mềm mại, thướt tha trong điệu múa 
cổ. Hình chạm không cầu kỳ nhưng sống 
động, tự nhiên, đầy sức sống. 

Ngoài tượng rồng kết hợp với 
người, tòa đại đình còn được trang trí bởi 
các tượng thú và cũng gắn với người. Ở 
vị trí chính giữa của xà đùi, cạnh cột trốn 
của gian bên phải có tượng voi đứng trên 
một ván kê dày. Voi ở tư thế đang leo, lưng 
gù, nên hai chân trước cao hơn dáng bước 
đi, hai chân sau thấp; dáng voi to lớn uy 
phong; vòi dài chạm tới phần chân trước, 
tai nhọn nhô cao. Trên lưng voi có cùi 
cao. Từ phần trước của cùi, tiếp giữa cổ 
và đầu voi là hình ảnh một người trong tư 
thế ngồi, gấp quặp chân về phía trước, hai 
tay để lên trên gối; dáng người tinh nhanh, 
mắt sáng, tóc dài kết túm bay ra sau, mặt 
nhìn hướng sang bên. Các đường nét trên 
trang phục được chạm nổi lên và tô sơn, 
giúp người xem có thể hình dung đây là 
hình ảnh một thiếu nữ. 

Tại gian thứ ba bên trái, trên các xà 
đùi có hình ảnh võ sĩ cưỡi ngựa đối diện 
nhau. Xà đùi phía trong là hình ảnh võ sĩ 
như trong tư thế đang nghênh chiến: đầu 
chít khăn, tay phải giơ cao về phía sau, 
tay trái chụm lại đưa lên trước mặt kiểu 
khiêu khích, thách thức đối phương; còn 
ngựa thì được chạm khắc khá mập, đầu 
hơi ngoảnh, miệng hơi hé cười, trông rất 
tinh nghịch. Đối diện với hình ảnh đó, ở 
xà đùi phía ngoài là hình ảnh một võ sĩ 
trong trang phục màu vàng, đầu cũng chít 
khăn, lưng thắt đai. Nếu võ sĩ trên xà đùi 
đã nêu ở trên trong tư thế nghênh chiến, 
khiêu khích, thì võ sĩ trên xà đùi này hoàn 
toàn quay đối diện với võ sĩ ở bên kia: ngồi 
oai nghiêm trên lưng ngựa, song dáng vẻ 
rất bình thản, điềm đạm, tay phải giơ cao, 
tay trái cầm đao, nhưng không có vẻ hung 
tợn. Đây chính là sự tài tình của các nghệ 
nhân, tạo ra sự đối lập, tương phản giữa 
hình ảnh hai võ sĩ.

Ngoài những hình ảnh nổi bật trên, 
còn có nhiều mảng chạm hình ảnh người, 
cảnh rồng và con người, như hình chú bé 
cưỡi lên đầu rồng, hình các con rồng và 
tiên nữ mềm mại, thướt tha trong điệu 
múa cổ. 

2.2. Đình Kim Hoàng

Làng Kim Hoàng (xã Vân Canh) 
hiện còn ngôi đình được hoàn thành Hàng 
chữ trên cột cái đình cho biết, đình được 
cất nóc vào ngày mồng 3 tháng Hai năm 
Chính Hòa thứ 22 (12 - 3 - 1701). Đình 
nhìn hướng Nam, kết cấu chữ “Đinh” 
(chuôi vồ). Đại đình gồm 5 gian, 2 chái. 
Giá trị nhất của đình Kim Hoàng không 
chỉ thể hiện ở mặt kiến trúc: là sự chuyển 
tiếp giữa phong cách kiến trúc của thế kỷ 
XVII và XVIII mà còn ở phần điêu khắc. 
Trên các kẻ, bẩy, cốn đều có các bức chạm. 
Ở các gian bên trái (theo hướng đình) là cả 
một “thế giới” của các hoạt cảnh dân gian, 
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phản ánh sinh động cuộc sống của làng xã, 
tâm tư nguyện vọng của người nông dân. 
Cụ thể: 

- Các cảnh phản ánh các hoạt động 
thể thao, như hai người đánh vật, người 
bắn cung, người đâm đinh ba. Bên các 
cảnh sôi động của hoạt động thể thao là 
cảnh tĩnh tại với người đứng thổi sáo.

- Tập trung nhất là cảnh nhộn nhịp 
của hội lễ làng quê, trong đó có hình người 
dự hội là cả những phụ nữ mặc yếm xuềnh 
xoàng, có cô đứng tốc cả váy bên cạnh 
người đàn ông ăn mặc lịch sự. Đặc biệt là 
các bức chạm cảnh nam cưỡi hổ, nữ cưỡi 
voi, hơn nữa là cảnh cô gái cưỡi rồng. Các 
nhà nghiên cứu nghệ thuật cho rằng, bức 
chạm phụ nữ cưỡi rồng chỉ có ở một số ít 
đình trên vùng châu thổ Bắc Bộ như đình 
Tây Đằng (huyện Ba Vì), đình Phù Lưu 
(thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

2.3. Đình Mậu Hòa

Đình làng Mậu Hòa (xã Minh Khai) 
tọa lạc sát đê sông Đáy phía trong đồng. 
Đình nhìn hướng Bắc, có cấu trúc chữ 
“Đinh”, gồm đại đình và hậu cung. Đại 
đình gồm ba gian ba chái.

Tuy mới được dựng lại vào năm Kỷ 
Hợi niên hiệu Thành Thái (năm 1899) và 
sửa lại vào năm Ất Sửu, niên hiệu Khải 
Định - 1925 (theo văn bia còn lưu), song 
đình Mậu Hòa mang dáng dấp kiến trúc và 
phong cách nghệ thuật cuối thời Lê, đầu 
thời Nguyễn (thế kỉ XVIII - XIX). Chắc 
chắn, khi dựng lại đình, những người thợ 

‡ Chung Tử Kỳ, họ tên thật là Chung Huy, là một danh sĩ ẩn dật, làm nghề tiều phu (đốn củi) để báo hiếu cha 
mẹ tuổi già.

Bá Nha hay Sở Bá Nha, họ Du tên Thụy, người nước Sở nhưng làm quan Thượng Đại phu nước Tấn đời Xuân 
Thu Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc (từ năm 771 đến năm 476 trước Công nguyên); là một khách phong 
lưu văn mặc, có ngón đàn thất huyền cầm nổi tiếng đương thời.  

Bá Nha kết bạn với Chung Tử Kỳ, trở thành đôi bạn âm nhạctri kỷ. Dân gian tổng kết : “Bá Nha chơi đàn tuyệt 
hay, Chung Tử Kỳ nghe đàn càng giỏi”, chỉ có Tử Kỳ mới hiểu được tiếng đàn của Bá Nha.

đã cố gắng giữ lại những bức chạm trên 
đình cũ, hoặc sáng tác lại theo bản cũ. Đây 
là bài học kinh nghiệm của việc trùng tu 
các di tích hiện nay.

Về chủ đề của các mảng chạm khắc 
trong đình, ngoài hình ảnh rồng và hoa lá 
tại các mặt kẻ và mặt bẩy, các hình chạm 
được tập trung tại các con rường giữa cột 
cái và cột quân trước cửa hai gian bên 
lắp sát vào nhau tạo thành các con mê. 
Những con mê này có thiết diện khá rộng 
để trang trí. Mặt trước của con mê nhìn 
vào lòng đình chạm kênh bong theo đề 
tài tứ linh, mặt sau chạm các hoạt cảnh 
của người gắn với các điển tích. Bức cốn 
trái chạm cảnh hai cụ già ngồi trên sập đê 
thõng một chân xuống, ở giữa có bàn cờ, 
cụ bên trong đang chơi đàn nguyệt, có cụ 
ngoài nâng chén trà, xung quanh có những 
người chầu chạm nhỏ hơn, phía dưới là 
tiểu đồng đang đun nước, phía trong là 
một tiểu đồng đang bê đĩa phật thủ, phía 
ngoài là một tiểu đồng đang giơ chiếc quạt 
lông, phía trên có một con rồng đang đội 
cuốn thư. Bức cuốn thư có khắc bài thơ về 
Chung Tử Kì và Bá Sa‡:

Trời cao mới có khúc nhạc này

Trần gian đâu tá mấy kẻ hay

Cuộc đời thua được ai mà biết

Đổi cà giang sơn, cuộc tỉnh say.

Bức cốn bên phải chạm khắc cánh 
“Đăng đài bái tướng”. Phía trên có bức 
cuốn thư có dòng chữ “Tướng tài quả nhị, 
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Quốc sĩ vô song” (Tướng tài chi có một,, 
quốc sĩ không có hai). Hình ảnh được chạm 
là một tướng phía sau hương án như một 
ẩn sĩ, phía trước hương án là một đoàn 
quan quân đang vác biển, dắt ngựa đến bái 
yết, phía dưới vị tướng có cảnh săn hươu. 
Người trong hai bức chạm nhân vật được 
rải ra, không che khuất nhau, có người cao 
to, có người thấp nhỏ theo vị trí xã hội. Các 
cảnh được chạm phối hợp với các góc độ 
khác nhau: nhìn ngang, nhìn trên xuống, 
nhìn chếch..., tạo cho hình sinh động và 
các chi tiết hiện lên rõ ràng (Huyện ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện 
Hoài Đức, 2012, trang...).

3. Một vài nhận xét

Cuối thế kỷ XVII, sau khi cuộc phân 
tranh Trịnh - Nguyễn, Đàng Trong - Đàng 
Ngoài tạm thời lắng xuống, các làng xã ở 
Bắc Bộ có điều kiện để phát triển, mở ra 
một trang mới cho việc xây dựng, tôn tạo, 
nâng cấp các công trình thờ cúng, trong 
đó có đình làng - yếu tố vật chất lớn nhất 
trong văn hóa làng. Đình không chỉ được 
xây dựng đồng loạt ở nhiều làng, mà còn 
được khoác một diện mạo mới, cả về quy 
mô kiến trúc, chức năng thờ cúng, đặc 
biệt là về nghệ thuật điêu khắc. Đây chính 
là giai đoạn phát triển đỉnh cao của nghệ 
thuật điêu khắc đình làng Việt, thể hiện 
qua nhiều ngôi đình nổi tiếng ở tất cả bốn 
trấn (Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Tây và 
Sơn Nam) bao quanh Thăng Long. 

Ba ngôi đình được giới thiệu trong 
bài viết này tiêu biểu cho 14 ngôi đình 
được dựng vào cuối thế kỷ XVII (gồm 9 
đình hiện tồn những dáng nét cơ bản và 5 
đình không còn đã được tu bổ nhiều lần 
nên không còn giữ được đường nét cũ) 
của huyện Hoài Đức ngày nay, vào thời 
Lê thuộc trấn Sơn Tây - Xứ Đoài, vùng 
đất được dân gian đúc kết là tiêu biểu cho 
hệ thống đình (Đình Đoài). Ba ngôi đình 

được giới thiệu trong bài viết này mang 
những đặc trưng chung của đình làng 
vùng Bắc Bộ cuối thế kỷ XVII về phương 
diện điêu khắc mà nét nổi bật là hình ảnh 
con người nổi lên là trung tâm, một điểm 
nhấn độc đáo. Khác với trong điêu khắc 
đình làng thời Mạc, hình ảnh con người 
trong kiến trúc đình làng cuối thế kỷ XVII 
không những phong phú về chủ đề, ý 
tưởng mà còn đa dạng về thủ pháp nghệ 
thuật diễn đạt. Về nội dung thể hiện, có 
thể chia hình ảnh con người trong các bức 
chạm thành hai nhóm chính:

- Con người mang yếu tố thần 
thoại, ước lệ, thể hiện ở những mảng 
chạm khắc theo các chủ đề nam cưỡi hổ, 
nữ cưỡi voi, cô gái cưỡi rồng (đình Kim 
Hoàng), hai chú bé cưỡi đầu rồng, các 
con rồng và tiên nữ cùng múa, các võ sĩ 
ngồi trên lưng voi đấu kiếm (đình Giang 
Xá). Đặc biệt ở đình Mậu Hòa có cảnh 
các cụ già chơi cờ cùng những người 
hầu xung quanh, vừa mang tính ước lệ, 
theo điển tích, là rất đời thường.

- Con người gắn với đời sống văn hóa 
- xã hội thực tại của làng quê đương thời, 
thể hiện ở các cảnh người đấu vật, người 
bắn cung, người đâm đinh ba, người đứng 
thổi sáo, người đi dự hội làng (đình Kim 
Hoàng), cảnh các cụ già đánh cờ, chơi đàn 
nguyệt, uống trà (đình Mậu Hòa). 

Những nội dung trên đây của các 
bức chạm tại ba ngôi đình phản ánh cuộc 
sống thực tế của làng quê Việt nửa sau thế 
kỷ XVII. Đây là thời điểm khởi đầu cho 
giai đoạn đi lên và thịnh vượng của Nhà 
nước phong kiến nước Đại Việt già nửa 
thế kỷ (đến cuối những năm 20 của thế kỷ 
XVIII), được sử cũ ghi nhận là “Kỷ cương 
thì chấn hưng, thưởng phạt thì nghiêm 
túc mà công minh, phần nhiều các công 
khanh đều xứng đáng với chức vụ, trăm 
quan kinh giữ phép tắc chế độ, nhân dân 
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được yên nghiệp làm ăn” (Ngô Cao Lãng, 
1975, trang 62), tạo điều kiện để xây dựng 
đình, chùa, đền miếu. Đời sống vật chất 
ổn định đem lại những thay đổi lớn về tinh 
thần. Các cảnh đi săn, đánh vật, dự hội, 
chơi cờ... chính là sự phản ánh cuộc sống 
yên bình và những đổi thay của người dân 
quê giai đoạn này. Bên cạnh những rất đời 
thực, bình dị của người nông dân, còn có 
các cảnh “cao sang”, tao nhã được coi là 
của tầng lớp “thượng lưu”, như các bậc 
kỳ lão chơi cờ, đoàn quan quân, tướng đi 
săn... Đấy là khát vọng của người dân quê 
không chỉ có một cuộc sống thanh bình, 
dung dị, mà còn hướng tới những điều tốt 
lành hơn. 

Trong các bức chạm của ba ngôi 
đình có sự hiện diện và kết hợp của hình 
ảnh người, thú, hoa lá, cỏ cây, song con 
người vẫn nổi bật, là trung tâm trên mặt 
bằng của mỗi bức. Người thợ mộc - nghệ 
nhân dân gian muốn gửi với người đời 
sau từ các bức chạm này thông điệp: con 
người sống trong môi trường tự nhiên, dù 
luôn có khát vọng chiếm lĩnh thiên nhiên 
(cảnh người cưỡi hổ, cưỡi voi), song vẫn 
phải hòa đồng với thiên nhiên, môi trường 
(các bức chạm thú, người, cỏ cây hoa lá 
hòa vào trong một tổng thể). 

Sự hồi phục và phát triển của làng 
quê Việt sau những cuộc tranh chấp của 
các tập đoàn phong kiến qua gần 150 năm 
(1533 - 1672)§ đã củng cố thêm những 
quan điểm, tư tưởng của người dân quê 
về một xã hội bình đẳng hình thành từ rất 
sớm, nhưng đã bị giai cấp phong kiến phủ 
đè lên, đặc biệt nặng nề từ thời vua Lê 
Thánh Tông (1460 - 1497). Chính vì thế, 
khi ngọn lửa nội chiến vừa tắt, thôn xóm 
bình yên trở lại, người dân quê đã mong 

§ Nội chiến Nam Bắc triều (Lê - Mạc phân tranh, 1533 - 1593); Trịnh Nguyễn phân tranh hay Đàng 
Trong - Đàng Ngoài, 1627 - 1672).

ước được trả lại những giá trị về xã hội 
dân chủ, bình đẳng thuở xưa đã bị mất, 
và người thợ mộc - những nghệ nhân dân 
gian đã thay mặt người dân quê thể hiện 
ước vọng đó qua các bức chạm. Bức chạm 
những phụ nữ mặc yếm xuềnh xoàng, có 
cô đứng tốc cả váy bên cạnh người đàn ông 
ăn mặc lịch sự ở đình Kim Hoàng phản 
ánh tư tưởng nam nữ bình quyền, không 
chấp nhận thái độ coi thường phụ nữ, coi 
thường người lao động của tư tưởng, đạo 
đức phong kiến mà việc ngăn cấm phụ nữ, 
hạn chế người nghèo vào đình là tục lệ 
ngặt nghèo. Đặc biệt, các bức chạm cảnh 
cô gái cưỡi rồng thể hiện sự phủ nhận của 
quyền lực vua quan, của chế độ quân chủ.

Nét đặc sắc của chạm khắc về đề tài 
người trong đình làng cuối thế kỷ XVII ở 
huyện Hoài Đức còn ở thủ pháp thể hiện. 
Hình tượng người trong các bức chạm vừa 
mang tính thiêng, vừa mang tính trần tục. 
Tính thiêng thể hiện tính ước lệ, qua hình 
ảnh các nhân vật thần tiên, tức các tiên nữ, 
nhạc công thiên thần, “thiên thần bé nhỏ”, 
vừa ẩn vừa hiện, điển hình là bức chạm 
tiên nữ trong tư thế ngồi, gấp quặp chân về 
phía trước ở phần trước của cùi voi, giữa 
cổ và đầu voi trong đình Giang Xá, dáng 
người mềm mại, ngực nở, bụng thon, cánh 
tay dài với những ngón tay búp măng. Tính 
trần tục thể hiện ở những con người của 
đời thường, những bức chạm mô tả người 
đàn ông trong các cảnh đấu vật, đi săn có 
đặc điểm đầu tròn, to, cạo trọc, thân hình 
vạm vỡ, ngực nở, đôi khi các cơ bắp được 
phóng đại lên hơn mức bình thường; còn 
phụ nữ thì thường có khuôn mặt đầy đặn, 
phúc hậu, để tóc dài, xoã hoặc búi thành 
búi lớn trên đỉnh. Có thể nói, người thợ 
mộc đã kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa 
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cách tả thực và cách điệu. Ngay trong một 
hình chạm tiên nữ, cũng có thể thấy được 
sự kết hợp này.

4. Kết luận

Những ngôi đình làng thế kỷ XVII 
của huyện Hoài Đức được giới thiệu trong 
bài viết nằm trong khung cảnh chung của 
đình làng Bắc Bộ cùng thời, được dựng 
khi đất nước không còn nội chiến, làng 
xã phát triển và hoàn thiện về cơ cấu tổ 
chức, lệ tục. Lấy con người là trung tâm, 
điêu khắc đình làng một mặt thể hiện 
trung thực, sống động nhiều mặt sinh 
hoạt của đời sống làng quê đang vươn lên 
trong không khí đất nước hòa bình; mặt 
khác cũng phản ánh sự phản kháng của 
người nông dân đối với những bất công 
của sự phân chia đẳng cấp vua - quan - 
dân, phân biệt nam nữ của chế độ quân 
chủ, vươn tới khát vọng được sống trong 
một xã hội dân chủ, bình đẳng. Bên cạnh 
đó có các bức chạm về hình tượng con 
người thể hiện ước mơ chinh phục, chế 
ngự thiên nhiên (người cưỡi hổ, người 
cưỡi rồng), những bức chạm có cả các 
yếu tố huyền thoại, thần tiên. Dù phản 
ánh hiện thực cuộc sống hay phản ánh 
ước mơ, khát vọng của người nông dân 
đương thời, chỉ bằng vài nét đục đường 
chạm sơ phác những người thợ chạm 
khắc gỗ thế kỷ XVII đã vượt ra khỏi sự gò 
bó về quan niệm nghệ thuật, thẩm mỹ, để 
tạo ra những tác phẩm điêu khắc dân giã 
nhưng có hồn, sống động, cởi mở. Có thể 
nói, đời sống phong phú, của người dân 
quê làm nền cho nghệ thuật điêu khắc, 
ngược lại, nghệ thuật điêu khắc(cùng với 
kiến trúc) lại là tấm gương phản ánh, tôn 
thêm sự sống động cuộc sống của người 
dân. Đó là giá trị nổi bật của điêu khắ c 
đình làng thế kỷ XVII - đỉnh cao cua điêu 
khắc đình làng Việt Nam./.

Tài liệu tham khảo:

[1]. Trần Lâm Biền (1993), Hình tượng con 
người trong nghệ thuật tạo hình truyền thống 
Việt, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.

[2]. Hồ sơ di tích đình Giang Xá (1991), bản 
đánh máy, lưu tại đình Giang Xá, thị trấn 
Trạm Trôi.

[3]. Hồ sơ di tích đình Kim Hoàng (1991), bản 
đánh máy, lưu tại đình Kim Hoàng, xã Vân 
Canh.

[4]. Hồ sơ di tích đình Mậu Hòa (1991), bản 
đánh máy, lưu tại đình Mậu Hòa, xã Minh 
Khai.

[5]. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân huyện Hoài Đức (2012), Hoài Đức, 
một vùng văn hóa dân gian, Nxb. Văn hóa 
Thông tin, Hà Nội. 

[6]. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân huyện Hoài Đức (2018), Địa chí 
Hoài Đức, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[7]. Ngô Cao Lãng, Lịch triều tạp kỷ, bản dịch, 
Nxb. Khao học xã hội, Hà Nội, 1975, tập II.

[8]. Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, Mỹ 
thuật của người Việt, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội, 
1989.

[9]. Hà Văn Tấn (Chủ biên, 1994), Đình Việt 
Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

[10].Trần Đình Tuấn (2012), “Hình tượng con 
người trong nghệ thuật chạm khắc đình làng”, 
Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 12 (342).

Địa chỉ tác giả: Viện Dân tộc học, Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Email: buixuandinh.dth@gmail.com



15Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
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TRADITIONAL VILLAGE - FOUNDATION FOR BUILDING AND 
DEVELOPING APPLICABLE ART WORKS
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Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/04/2020

Tóm tắt: Vào những thập niên đầu của thế kỷ XX, riêng vùng châu thổ Bắc Bộ có tới 
108 nghề. Nhiều làng còn gắn tên mình với tên nghề, hay gắn địa danh của một vùng với 
nghề, những làng nghề này ít nhiều đó nổi danh từ lâu, có quá khứ từ trăm ngàn năm, tên 
làng đó đi vào lịch sử, ca dao, tục ngữ... trở thành di sản văn hóa dân gian như các làng 
nghề: làng chạm gỗ La Xuyên, làng sơn Hạ Thái, làng gốm Bát Tràng, làng mây tre đan Phú 
Vinh, làng tranh Đồng Hồ, làng sơn quang Cát Đằng, làng lụa Hà Đông, làng thêu Quất 
Động... Như vậy, làng chính là nơi bảo lưu giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và cơ sở 
văn hóa của MTƯD chính là những nét văn hóa truyền thống đó. Có thể nói cơ sở văn hóa 
của MTƯD là những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, mà nơi bảo lưu, gìn giữ chúng là 
những làng quê Việt Nam. Vì thế, lịch sử hình thành MTƯD ở nước ta không thể tách rời với 
quá trình hình thành các làng nghề.

Từ khóa: Làng nghề, truyền thống, nền tảng, mỹ thuật ứng dụng

Abstract: In the early decades of the twentieth century, the northern delta alone had 108 
jobs. Many villages also associate their names with the trade names, or place names of a region 
with jobs, these villages are more or less famous for a long time, with a history of hundreds 
of thousands of years, that village name goes down in history, folk songs, proverbs... become 
folklore heritage such as craft villages: La Xuyen wood carving village, Ha Thai painting village, 
Bat Trang pottery village, Phu Vinh rattan and bamboo village, Dong Ho painting village, Cat 
Dang optical painting village., Ha Dong silk village, Quat Dong embroidery village... Thus, 
the village is the place to preserve the traditional cultural values   of the nation and the cultural 
foundations of applied art are those traditional cultural features. It can be said that the cultural 
foundations of applied art are traditional cultural traits of the nation, where the preserved and 
preserved places are Vietnamese villages. Therefore, the history of forming fi ne arts in our 
country cannot be separated from the process of forming craft villages.

Keywords: Craft villages, traditions, foundations, applied art
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1. Đặt vấn đề

Trong suốt chiều dài lịch sử phát 
triển của dân tộc, xã hội Việt Nam luôn 
gắn liền với đời sống nông thôn. Làng 
là một đơn vị cư trú và một hình thức tổ 
chức xã hội quan trọng của nông thôn Việt 
Nam cùng với hoạt động nông nghiệp và 
các nghề phụ. Làng là một hạt nhân của 
văn hoá, là nơi cụm cư những người ở khu 
vực nào đó di chuyển đến hoặc ở nhiều 
nơi cụm lại với nhau theo nghề nông, nghề 
thủ công. Qua quá trình ấy hình thành nếp 
sống, thói quen thành văn hoá Làng. 

Trong quá trình hàng ngàn năm lao 
động cần cù, bên cạnh nghề trồng lúa nước 
là cơ sở kinh tế chính, cha ông ta còn tạo 
ra nhiều nghề thủ công tinh xảo. Tên vùng 
châu thổ Bắc Bộ, bên cạnh số đông các 
làng thuần nông, còn có nhiều làng nghề 
thủ công, tại đó dân cư sống chủ yếu bằng 
một nghề hoặc nhiều nghề, có khi chỉ bằng 
một công đoạn của nghề và tạo ra nhưng 
sản phẩm độc đáo, mang tính đặc trưng 
của nghề, của làng nghề, của vùng nghề, 
trong đó có các làng thủ công mỹ nghệ.

2. Làng nghề truyền thống

2.1. Khái niệm làng nghề

Làng nghề Việt Nam, làng nghề thủ 
công, làng nghề truyền thống hoặc làng 
nghề cổ truyền thường được gọi ngắn gọn 
là làng nghề, là những làng mà tại đây hầu 
hết dân cư tập trung vào làm một nghề duy 
nhất nào đó, nghề của họ làm thường có 
tính chuyên sâu cao và mang lại nguồn thu 
nhập cho dân làng. 

Làng nghề truyền thống sản xuất 
ra những mặt hàng thủ công, những mặt 
hàng có tính mỹ nghệ, từ đó trở thành sản 
phẩm hàng hóa có quan hệ thông thương 

với thị trường trong nước và tiến tới mở 
rộng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. 

Cho đến nay vẫn chưa có khái niệm 
chính thống về “làng nghề”. theo giáo sư 
Trần Quốc Vượng thì “Làng nghề là một 
làng tuy vẫn còn trồng trọt theo lối tiểu 
nông và chăn nuôi nhưng cũng có một số 
nghề phụ khác như đan lát, gốm sứ, làm 
mây tre, làm sơn, làm tranh... Trong đó nổi 
trội một nghề cổ truyền, tinh xảo với một 
tầng lớp thợ thủ công chuyên nghiệp hay 
bán chuyên nghiệp, có phường (cơ cấu tổ 
chức), có ông trùm, ông cả... cùng một số 
thợ và phú nhỏ, đã chuyên tâm, có quy 
trình công nghệ nhất định “sinh ư nghệ, tử 
ư nghệ”, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, 
sống chủ yếu được bằng nghề đó và sản 
xuất ra những mặt hàng thủ công, những 
mặt hàng này đã có tính mỹ nghệ, đã trở 
thành sản phẩm hàng và có quan hệ tiếp 
thị với một thị trường là vùng rộng xung 
quanh và với thị trường đô thị, tiến tới mở 
rộng ra cả nước rồi có thể xuất khẩu ra cả 
nước ngoài”.

2.2. Đặc điểm của làng nghề 

Đặc điểm nổi bật nhất của các làng 
nghề là tồn tại ở nông thôn, gắn bó chặt chẽ 
với nông nghiệp. Các làng nghề xuất hiện 
trong từng làng - xã ở nông thôn sau đó 
các ngành nghề thủ công nghiệp được tách 
dần nhưng không rời khỏi nông thôn, sản 
xuất nông nghiệp và sản xuất - kinh doanh 
thủ công nghiệp trong các làng nghề đan 
xen lẫn nhau. Người thợ thủ công trước 
hết và đồng thời là người nông dân.

Hai là, công nghệ kỹ thuật sản xuất 
sản phẩm trong các làng nghề, đặc biệt là 
các làng nghề truyền thống thường rất thô 
sơ, lạc hậu, sử dụng kỹ thuật thủ công là 
chủ yếu. Công cụ lao động trong các làng 
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nghề đa số là công cụ thủ công, công nghệ 
sản xuất mang tính đơn chiếc. Nhiều loại 
sản phẩm có công nghệ - kỹ thuật hoàn 
toàn phải dựa vào đôi bàn tay khéo léo của 
người thợ mặc dù hiện nay đã có sự cơ khí 
hoá và điện khí hoá từng bước trong sản 
xuất, song cũng chỉ có một số không nhiều 
nghề có khả năng cơ giới hoá được một số 
công đoạn trong sản xuất sản phẩm. 

Ba là, đại bộ phận nguyên vật liệu 
của các làng nghề thường là tại chỗ. hầu 
hết các làng nghề truyền thống được hình 
thành xuất phát từ sự sẵn có của nguồn 
nguyên liệu sẵn có tại chỗ, trên địa bàn 
địa phương, cũng có thể có một số nguyên 
liệu phải nhập từ vùng khác hoặc từ nước 
ngoài như một số loại chỉ thêu, thuốc 
nhuộm... song không nhiều.

Bốn là, phần đông lao động trong 
các làng nghề là lao động thủ công, nhờ 
vào kỹ thuật khéo léo, tinh xảo của đôi bàn 
tay, vào đầu óc thẩm mỹ và sáng tạo của 
người thợ, của các nghệ nhân. Trước kia, 
do trình độ khoa học và công nghệ chưa 
phát triển thì hầu hết các công đoạn trong 
quy trình sản xuất đều là thủ công, giản 
đơn. Ngày nay, cùng với sự phát triển của 
khoa học - công nghệ, việc ứng dụng khoa 
học - công nghệ mới vào nhiều công đoạn 
trong sản xuất của làng nghề đã giảm bớt 
được lượng lao động thủ công, giản đơn. 
Tuy nhiên, một số loại sản phẩm còn có 
một số công đoạn trong quy trình sản xuất 
vẫn phải duy trì kỹ thuật lao động thủ công 
tinh xảo. Việc dạy nghề trước đây chủ yếu 
theo phương thức truyền nghề trong các 
gia đình từ đời này sang đời khác và chỉ 
khuôn lại trong từng làng. Sau hòa bình 
lập lại, nhiều cơ sở quốc doanh và hợp tác 
xã làm nghề thủ công truyền thống ra đời, 
làm cho phương thức truyền nghề và dậy 

nghề đã có nhiều thay đổi, mang tính đa 
dạng và phong phú hơn. 

Năm là, sản phẩm làng nghề, đặc 
biệt là làng nghề mang tính đơn chiếc, 
có tính mỹ thuật cao, mang đậm bản sắc 
văn hoá dân tộc. Các sản phẩm làng nghề 
truyền thống vừa có giá trị sử dụng, vừa 
có giá trị thẩm mỹ cao, vì nhiều loại sản 
phẩm vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vừa 
là vật trang trí trong nhà, đền chùa, công 
sở nhà nước... Các sản phẩm đều là sự kết 
giao giữa phương pháp thủ công tinh xảo 
với sự sáng tạo nghệ thuật. Cùng là đồ 
gốm sứ, nhưng người ta vẫn có thể phân 
biệt được đâu là gốm sứ Bát Tràng (Hà 
Nội), Thổ Hà (Bắc Ninh), Đông Triều 
(Quảng Ninh). Từ những con rồng chạm 
trổ ở các đình chùa, hoa văn trên các trống 
đồng và các họa tiết trên đồ gốm sứ đến 
những nét chấm phá trên các bức thêu... 
tất cả đều mang vóc dáng dân tộc, quê 
hương, chứa đựng ảnh hưởng về văn hoá 
tinh thần, quan niệm về nhân văn và tín 
ngưỡng, tôn giáo của dân tộc.

Sáu là, thị trường tiêu thụ sản phẩm 
của các làng nghề hầu hết mang tính địa 
phương, tại chỗ và nhỏ hẹp. Bởi sự ra đời 
của các làng nghề, đặc biệt là các làng 
nghề truyền thống, là xuất phát từ việc 
đáp ứng nhu cầu về hàng tiêu dùng tại chỗ 
của các địa phương. Ở mỗi một làng nghề 
hoặc một cụm làng nghề đều có các chợ 
dùng làm nơi trao đổi, buôn bán, tiêu thụ 
sản phẩm của các làng nghề. Cho đến nay, 
thị trường làng nghề về cơ bản vẫn là các 
thị trường địa phương, là tỉnh hay liên tỉnh 
và một phần cho xuất khẩu. 

Bảy là, hình thức tổ chức sản xuất 
trong các làng nghề chủ yếu là ở quy mô 
hộ gia đình, một số đã có sự phát triển 
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thành tổ chức hợp tác và doanh nghiệp 
tư nhân.

2.3. Phân loại làng nghề 

Làng nghề là một trong những nét 
đặc sắc của quá trình phát triển tiền tư 
bản phương Đông ở Việt Nam, các nghề 
nổi tiếng và lâu đời nhất như nghề đúc 
đồng, dệt vải, làm giấy, làm gốm, chạm 
gỗ... đều xuất phát và tồn tại ở các làng. Ở 
Việt Nam, nghề và làng nghề thủ công đã 
trở thành một bộ phận không thể tách rời 
trong di sản văn hóa dân tộc.

Để duy trì các hoạt động nghề 
nghiệp, mỗi làng nghề do đặc trưng nghề 
nghiệp đều có cách thức tổ chức và phân 
công lao động khác nhau. Tri thức nghề 
không chỉ thể hiện trong khuôn khổ một 
nghề truyền thống mà còn thể hiện qua sự 
phối hợp đồng bộ và hài hòa giữa nhiều 
nghề khi cùng làm nên một sản phẩm là 

những công trình kiến trúc, như: cung 
điện, đình chùa, lăng tẩm... Có thể phân 
loại thành các nhóm ngành nghề chủ yếu: 

- Nghề chế tác kim loại (chạm bạc 
Đồng Xâm, chế tác kim hoàn Định Công, 
vàng bạc Châu Khê...)

- Nghề mộc, chạm khắc gỗ (Chàng 
Sơn, điêu khắc gỗ Dư Dụ, La Xuyên, chạm 
gỗ Phù Khê, chạm khắc gỗ Đông Giao...)

- Nghề khảm trai (Chuyên Mỹ, 
Chuôn Ngọ...)

- Nghề gốm (Phù Lãng, Thổ Hà, 
Cậy, Bát Tràng, Chăm Bầu Trúc...)

- Nghề Đúc Đồng (Phú Lộc, Đồng 
Qũy, Trà Đông, Đại Bái...)

- Nghề rèn sắt (Đức Thắng, Vân 
Chàng, Bảo Ngũ, Bản Phya Chang...)

- Nghề đan lát; nghề thêu, dệt; nghề 
làm giấy; đồ mã và nghề làm tranh dân gian...

Một số làng nghề và sản phẩm nghề truyền thống của Việt Nam

 

Hình 1. Sản phẩm chạm bạc, đồng thủ công của làng Đồng Xâm

 

Hình 2. Những sản phẩm bạc được làm tỷ mỷ làng đậu bạc Định Công
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Hình 3. Sản phẩm làng nghề truyền thống Chàng Sơn

3. Xây dựng phát triển các tác 
phẩm mỹ thuật ứng dụng 

3.1. Thực trạng đào tạo MTƯD 
hiện nay

Việt Nam đang trong quá trình hội 
nhập quốc tế toàn cầu, sự phát triển của 
cuộc cách mạng công nghệ thông tin cùng 
những phát minh khoa học trên thế giới đã 
tác động sâu rộng và làm thay đổi mạnh 
mẽ nhiều phương diện và mở ra hàng loạt 
vấn đề cần được giải quyết. Đó cũng là 
những cơ hội cho các ngành học nắm bắt 
thời cơ và bắt nhịp xu hướng phát triển 
trên thế giới và khu vực. Đào tạo Mỹ thuật 
nói chung và mỹ thuật ứng dụng nói riêng 
là yêu cầu đặt ra từ thực tiễn cũng như từ 
phương diện lý luận chuyên ngành mỹ 
thuật ứng dụng hiện nay.

“Mỹ thuật ứng dụng” hay “Mỹ 
thuật công nghiệp” bắt nguồn từ thuật ngữ 
“Design” được sử dụng ở Việt Nam từ 
những thập kỷ 70 của thế kỷ XX, khi mỹ 
thuật nước nhà tiếp cận với nền Design 
của Cộng hòa dân chủ Đức và Liên Xô 
cũ [6]. Mỹ thuật ứng dụng là một lĩnh vực 
thuộc phạm vi Nghệ thuật - Kinh tế - Kỹ 
thuật [6]. “Thiết kế Design không phải là 
thiết kế kỹ thuật đơn thuần, nhằm mục 
đích hoàn thiện hoặc vận hành thuần túy 

hệ thống kỹ thuật và cũng không phải là 
công tác thiết kế mỹ thuật biểu thị niềm 
hưng phấn của họa sĩ, nó là việc làm mà 
thông qua đó sản xuất được nối liền với 
thị trường” [6]. Hiện nay, theo nhu cầu 
của xã hội nhiều trường tập trung đào 
tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực 
Mỹ thuật ứng dụng như Thiết kế Kiến 
trúc (architech design), Thiết kế Nội thất 
(interior design), Thiết kế Đồ họa (graphic 
design) thông tin truyền thông, Thiết kế 
Thời trang (fashion design) và Thiết kế 
tạo dáng sản phẩm (product design).

Trước những năm 1985, đào tạo 
Mỹ thuật ứng dụng chủ yếu là bản thiết 
kế vẽ tay các sản phẩm (mang tính chất 
thủ công) và gần như không quan tâm đến 
thị trường tiêu thụ, thị hiếu người dùng, 
địa chỉ nhận sản xuất... Sau năm 1986, 
khi Việt Nam chuyển đổi mô hình kinh tế 
đã tạo cơ hội cho Mỹ thuật ứng dụng có 
cơ hội phát triển. Nhưng phải từ thập kỷ 
90 trở đi, các cơ sở đào tạo Mỹ thuật ứng 
dụng bắt đầu bắt nhịp với cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 3 (3.0), sử dụng công 
nghệ thông tin, máy vi tính kết nối mạng 
internet. Hiện nay có gần 40 cơ sở đào tạo 
công lập và dân lập trong cả nước về Mỹ 
thuật ứng dụng [2].
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Phần lớn các cơ sở đào tạo Mỹ 
thuật ứng dụng đều có những điểm tương 
đồng trong việc thiết kế chương trình đào 
tạo đặc biệc về tin học gồm tin học cơ 
bản và tin học chuyên ngành (các phần 
mềm Photoshop, CorelPainter, Autocad, 
IIIustrator, 2D, 3Dmax) với thời lượng 
môn học từ 45 tiết đến 90 tiết cho chương 
trình đào tạo 5 năm “Cuộc cách mạng 
công nghiệp thứ tư (4.0) mở ra nhiều cơ 
hội nâng cao trình độ công nghệ, nâng 
cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong 
chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn 
về hình thái kinh doanh dịch vụ; tạo ra 
nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo... tạo cơ hội đầu tư hấp 
dẫn và đẩy tiềm năng trong lĩnh vực công 
nghệ số và Internet đồng thời cũng là cơ 
hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình 
độ khoa học và công nghệ tiên tiến” [8].

Trong khi đó, công nghệ thông tin 
thay đổi đã phát sinh nhu cầu về nguồn 
nhân lực mỹ thuật đa phương tiện để phục 
vụ cho các công ty quảng cáo, Đài phát 
thanh, truyền hình, các tòa soạn, nhà xuất 
bản, công ty sản xuất phim, video, trò 
chơi, phần mềm, website... Mỗi một cuộc 
cách mạng công nghệ đều đem đến thay 
đổi về kỹ thuật, sản phẩm công nghệ phục 
vụ thị trường khác nhau. Điều này đòi hỏi 
các nhà thiết kế phải hiểu và có khả năng 
ứng dụng trong việc thiết kế sản phẩm. 
Trên thực tế, nhiều họa sĩ sử dụng các 
phần mềm kỹ thuật số như là một công cụ 
cần thiết để làm việc, khi sản phẩm thiết 
kế trên thị trường thay đổi như thiết kế 
game, app - ứng dụng (trên máy tính và 
điện thoại), sản phẩm mỹ thuật 3D... đã 
có sự phân cấp năng lực và thị trường từ 
nhân lực thiết kế. Do vậy, việc tự nâng cao 
chuyên môn, cập nhật các sản phẩm công 
nghệ và kỹ thuật mới để có thể thực hiện 

được các hợp đồng thiết kế theo nhu cầu 
xã hội hay không còn phụ thuộc vào nhu 
cầu tự thân của các họa sĩ.

3.2. Xây dựng phát triển các tác 
phẩm MTƯD

MTƯD là một trong những ngành 
nghề quan trọng góp phần vào sự nghiệp 
phát triển của đất nước, góp phần trang bị 
một cách cơ bản, toàn diện một số kỹ năng 
cho con người. Vai trò MTƯD là: 

- Thiết kế kiểu dáng sản phẩm. 

- Thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế 
hàng hóa. 

- Tạo dựng nền văn hóa thẩm mỹ và 
nhận thức xã hội.

- Tạo dựng bản sắc thương hiệu 
dân tộc.

Từ 1985 về trước đào tạo MTƯD 
chủ yếu là sáng tác thiết kế vẽ tay, sáng tác 
ra các sản phẩm nhưng không quan tâm 
nhiều đến địa chỉ nhận sản xuất và ứng 
dụng. Sau năm 1986, nền kinh tế mở cửa, 
đây cũng là lúc chuyển đổi mô hình kinh 
tế, và tạo cơ hội cho MTƯD có cơ hội phát 
triển. Từ thập kỷ 90 trở đi, các cơ sở đào 
tạo MTƯD bắt đầu bắt nhịp với cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 3 (3.0), sử dụng 
công nghệ thông tin, máy vi tính kết nối 
mạng internet. 

Bối cảnh đất nước đang đổi mới hội 
nhập quốc tế đòi hỏi chúng ta phải chứng 
tỏ tài năng, tâm huyết của người nghệ 
sỹ, nghệ nhân, của nhà khoa học - cả dân 
tộc đang đòi hỏi những sản phẩm thiết 
kế MTƯD thể hiện đầy đủ cả trình độ tư 
tưởng, ý thức thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật... 
Sự phát triển nhanh chóng của khoa học 
kỹ thuật hiện đại cũng góp phần thúc đẩy 
tương hỗ cho sự sáng tạo MTƯD.
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Việc định hướng đào tạo nguồn 
nhân lực MTƯD phải xuất phát từ những 
phân tích khoa học về xu thế phát triển 
kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ 
nói chung cũng như về sự phát triển của 
MTƯD nói riêng.

Hoạt động của MTƯD nói chung là 
một quá trình thể hiện sự kết hợp thống nhất 
và hài hòa các kiến thức kinh tế - xã hội - 
khoa học - kỹ thuật - văn hóa - nghệ thuật và 
tổ chức - quản lý. Người làm MTƯD phải 
hình dung được những ảnh hưởng về kinh 
tế - chính trị - xã hội, văn hóa và công nghệ 
chi phối vào sản phẩm của mình. Ngoài các 
cộng tác viên quen thuộc như các kỹ sư, các 
chuyên gia công nghệ, các nhà kinh tế, quản 
lý, các nghệ sĩ tạo hình, ngày nay MTƯD 
còn có quan hệ chặt chẽ với các chuyên gia 
xã hội học, tâm lý xã hội, văn hóa, tin học, 
bảo vệ môi trường v.v.

Sản phẩm MTƯD được tạo nên và 
tồn tại trong thời gian dài. Thiết kế là yếu 
tố quyết định kiểu dáng của sản phẩm. 
Không những thế nó còn có tầm quan 
trọng trong chính sách thương mại, đóng 
vai trò quyết định sự lớn mạnh của công 
ty. Vì vậy sự khác biệt duy nhất của sản 
phẩm trong cạnh tranh được nhờ vào hoạt 
động của MTƯD. Người làm MTƯD phải 
biết phân tích, dự đoán xu thế phát triển để 
tổng hợp và đưa ra các giải pháp đáp ứng 
yêu cầu phát triển. Điều đó đòi hỏi trình 
độ kiến thức của những người làm MTƯD 
phải đi trước một bước, phải đón trước sự 
phát triển của xã hội một cách chủ động.

 Như vậy, mục tiêu đào tạo nguồn 
nhân lực MTƯD là đào tạo con người có 
kiến thức và kỹ năng cao, có đạo đức, có 
kỷ luật, có trách nhiệm, có tư duy năng 
động, khả năng làm việc độc lập, có tinh 
thần hợp tác và khả năng tổ chức lao động, 
có thói quen tự học, tự nâng cao trình độ 

để có thể đáp ứng yêu cầu luôn luôn mới 
và có khả năng vươn lên những trình độ 
học vấn cao hơn khi cần thiết.

Để đạt được mục tiêu trên, các cơ sở 
đào tạo MTƯD phải được tổ chức theo mô 
hình mới, đa dạng hóa các loại hình đào 
tạo và chương trình học tập, bảo đảm cơ 
hội học tập mở rộng cho mọi người, ở bất 
cứ đâu, bất cứ lúc nào và với bất cứ hình 
thức nào trên cơ sở sử dụng rộng rãi và có 
hiệu quả công nghệ thông tin. Làm được 
điều đó thì nhận thức và thị hiếu thẩm mỹ 
của người học được trang bị một cách cơ 
bản, và ngày càng hướng tới mục tiêu đào 
tạo toàn diện.

Khác với mô hình nhà trường truyền 
thống, ngày nay nhà trường phải là nơi 
học tập của nhiều lứa tuổi khác nhau với 
nhiều ngành nghề, trình độ và thời gian 
khác nhau. Khi công nghệ thông tin tạo 
điều kiện hình thành một cách rộng rãi các 
hệ thống cung cấp thông tin - tri thức thì 
tính độc quyền của nhà trường sẽ không 
còn và thay vào đó là một môi trường cạnh 
tranh lành mạnh giữa các cơ sở đào tạo, 
các hình thức đào tạo, các phương pháp 
đào tạo v.v. nhằm một mục đích chung cao 
cả là nâng cao tri thức chung và tri thức 
chuyên ngành cho người học.

Học tập đi đôi với thực hành là cách 
thực tế nhất từ trước đến nay nền giáo dục 
nước ta hướng đến. Trong đào tạo MTƯD, 
việc học và hành này càng trở nên quan 
trọng. Các cơ sở đào tạo luôn hướng đến 
việc mở các xưởng thực hành để sinh viên 
có thể thực tập ngay sau những giờ học lý 
thuyết. 

Trong quá trình tiếp thu lý thuyết 
tại xưởng, sinh viên có điều kiện để thấy 
người thầy thị phạm, thao tác trên máy 
móc, thiết bị. Đây là những bài học từ 
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thực tế sinh động, giúp cho người học dễ 
nắm bắt kiến thức hơn là những bài giảng 
lý thuyết khô khan trên các giảng đường. 
Dạy và học hiện nay mang tính truyền bá 
kiến thức đại trà, do đó mô hình học tại 
xưởng hướng đến đào tạo từng con người 
về kỹ năng hành nghề. Trong quá trình 
học tại xưởng, các kỹ năng của sinh viên 
sẽ được bộc lộ và được tôi luyện. Được 
chứng kiến cách làm việc của các chuyên 
gia giúp cho sinh viên có những hứng thú 
trong công việc. Bởi lẽ, một hành vi sáng 
tạo nhiều khi gây nên niềm cảm hứng cho 
một hành vi sáng tạo khác.

Học tập gắn với thực tiễn, kết hợp 
tại các làng nghề truyền thống sản xuất 
sẽ mang lại lợi ích thiết thực. Những kiến 
thức mà sinh viên thu được xuất phát từ 
thực tế cuộc sống. Đó là những bài học 
sống động, bổ ích mà họ mang theo trong 
hành trang của mình sau khi tốt nghiệp.

3.3. Một số giải pháp phát triển 
MTƯD được xây dựng từ nền tảng làng 
nghề gốm, nghề mây tre đan

Có thể nói, hiện nay để sản phẩm 
các làng nghề truyền thống bắt kịp với xu 
thế phát triển của xã hội, thì MTƯD được 
nhận định là cứu cánh của các làng nghề 
trong cải tiến mẫu mã, chất lượng sản 
phẩm; tuy nhiên, việc đưa ưu điểm của mỹ 
thuật ứng dụng vào sản phẩm làng nghề 
rất gian nan [9].

Khu vực làng nghề hiện có rất nhiều 
sản phẩm độc đáo, cung cấp một lượng lớn 
hàng hóa cho xuất khẩu sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ. Tuy vậy, sản phẩm của làng nghề 
hiện mới chỉ chiếm được thị trường giá rẻ, 
nên thu nhập của người dân làng nghề rất 
thấp. Bên cạnh đó, còn một số khó khăn cho 
phát triển nghề như không dự trữ nguyên 
liệu, phụ thuộc vào thương lái, chi phí đầu 

vào tăng cao. Công tác đào tạo cũng không 
thể thực hiện với quy mô lớn, bài bản; 
không có điều kiện mời các chuyên gia hay 
những người có thể hướng dẫn tổ chức sản 
xuất, kỹ năng làm thương mại. Cũng chính 
bởi thu nhập thấp, việc tìm kiếm thị trường 
của các làng nghề rất hạn chế.

Điều cần quan tâm nhất hiện nay vẫn 
là nâng giá trị của sản phẩm làng nghề. 
Muốn vậy, phải tập trung vào cải thiện 
thiết kế sản phẩm, trong đó yếu tố công 
nghệ và thẩm mỹ giữ vai trò chủ chốt. Về 
yếu tố thẩm mỹ, mỹ thuật ứng dụng sẽ tác 
động tới hình thức của sản phẩm khi giúp 
khai thác được vẻ đẹp nguyên liệu, thậm 
chí là tạo ra sự độc đáo từ nguyên liệu rất 
đơn giản và tính toán sao cho hình dáng 
sản phẩm đẹp, tiện dụng, kết cấu kỹ thuật 
cũng bền chắc hơn.

Đặc biệt, các họa sĩ MTƯD sẽ giúp 
sản phẩm làng nghề bắt kịp xu hướng màu 
sắc của thế giới theo từng năm, thậm chí 
từng mùa và có thể tạo ra những hoa văn 
mới để đưa vào sản phẩm, thể hiện rất rõ 
trong sản phẩm gốm, thêu...[9].

Có thể nói, mỹ thuật ứng dụng có khả 
năng tạo ra bước cải tiến lớn cho sản phẩm 
làng nghề. Tuy vậy, việc đưa mỹ thuật ứng 
dụng vào sản phẩm rất khó khăn. Khả năng 
thuê họa sỹ, nhà chuyên môn để đưa thẩm 
mỹ vào nghề thủ công không phải quá khó 
khăn, thiếu tài chính chỉ là một phần, chủ 
yếu do nhận thức. Rất nhiều chủ doanh 
nghiệp, nhất là doanh nghiệp thương mại 
hiện vẫn kinh doanh theo lối “dìm giá” để 
được hưởng lợi nhuận cao nhất có thể, như 
vậy sẽ không bao giờ có được sản phẩm 
đẹp. Tại các làng nghề hiện nay, rất hiếm 
doanh nghiệp táo bạo kinh doanh mặt hàng 
đặc biệt, độc đáo. Chính vì vậy, làng nghề 
không có cơ hội tạo ra những sản phẩm đẹp 
cho thị trường [9].
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Thông qua Triển lãm Mỹ thuật ứng 
dụng toàn quốc hay nhiều cuộc thi về 
thiết kế mẫu mã thủ công mỹ nghệ, có 
thể thấy khả năng của nghệ nhân ở làng 

nghề rất lớn. Mỗi năm, các nghệ nhân có 
thể tạo hàng nghìn mẫu mới, đẹp nhưng 
rất khó bán do không có khả năng tiếp 
cận những người có nhu cầu [9].

Sản phẩm MTƯD được xây dựng từ nền tảng làng nghề gốm, nghề mây tre đan

Hình 4. Sản phẩm MTƯD của tác giả bải viết 
được thực hiện tại làng gốm Phù Lãng 

Sản phẩm được trưng bày tại Triển lãm 
MTƯD toàn quốc năm 2019

Hình 5. Sản phẩm MTƯD của ThS Bùi Văn 
Long, Khoa Tạo dáng công nghiệp, được 

thực hiện tại làng gốm Phù Lãng năm 2019. 
Sản phẩm được trưng bày tại Triển lãm 

MTƯD toàn quốc năm 2019

Hình 6. Bài thiết kế MTƯD của sinh viên Khoa Tạo dáng công nghiệp, được thực hiện từ ý 
tưởng mây tre làng nghề Phú Vinh 

Sản phẩm được giải Khuyến khích giải thưởng SV nội thất năm 2019

Hình 7. Bộ sản phẩm MTƯD của sinh viên Khoa Tạo dáng công nghiệp, được thực hiện tại 
làng gốm Phù Lãng 

Sản phẩm được trưng bày tại Triển lãm Nghiêng 3, Khoa TDCN năm 2019.
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4. Kết luận

Cùng với tiến bộ khoa học - công 
nghệ sản phẩm vật chất ngày càng nhiều, 
thì văn minh tinh thần, giá trị truyền thống, 
đạo đức có thể sẽ ngày càng giảm dần, 
điều này rất ảnh hưởng đến các nhà thiết 
kế trẻ khi chạy theo công nghệ phát triển ý 
tưởng sáng tạo nhanh nhưng sản phẩm của 
họ không còn đảm bảo được các yếu tố: 
hữu dụng, thẩm mỹ cao, tính dân tộc. Như 
vậy, những sản phẩm đó không thỏa mãn 
các điều kiện hữu dụng toàn diện về giá trị 
cao về mặt sử dụng, tính nghệ thuật hấp 
dẫn - đây là xu thế thời đại, vì chỉ những 
sản phẩm nào bộc lộ được rõ nét bản sắc 
dân tộc, ghi được dấu ấn tài năng và phong 
cách độc đáo của người thiết kế và có tính 
hội nhập cao mới được thị trường hiện đại 
toàn cầu chấp nhận. “Nếu không bắt kịp 
nhịp phát triển của thế giới và khu vực, 
Việt Nam sẽ phải đối mặt những thách 
thức như: tụt hậu về công nghệ, suy giảm 
sản xuất, kinh doanh; dư thừa lao động có 
kỹ năng và trình độ thấp, gây phá vỡ thị 
trường lao động truyền thống, ảnh hưởng 
tới kinh tế đất nước; mất an toàn, an ninh 
thông tin, xâm phạm bản quyền, thiếu hụt 
nguồn nhân lực trình độ cao. Đẩy công 
nghệ lạc hậu từ các nước phát triển sang 
các nước chậm phát triển” [8].

Những sản phẩm chất lượng cao, 
mang tính đặc trưng riêng, phục vụ hội họa 
cũng là một cách thức dù không hẳn giúp 
làng nghề phát triển đại trà trở lại. Ưu điểm 
của cách thức này là không cần phải phát 
triển ồ ạt, sản xuất ít, ít gây ô nhiễm môi 
trường nhưng mang lại giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, dù phát triển theo kiểu 
đại trà hay theo hướng sản xuất ít mà hiệu 
quả kinh tế cao thì không thể phát triển tự 
phát, mà cần có sự kết hợp một cách lâu 
dài, bài bản hơn và có sự tham gia tích cực 
hơn của cơ quan quản lý nhà nước, đoàn 

hội để người làm nghề, dù đầu tư theo xu 
hướng nào cũng yên tâm hơn [10]./.
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CÔNG NGHIỆP VĂN HOÁ Ở VIỆT NAM TỪ LÝ LUẬN 
ĐẾN THỰC TIỄN 

CULTURE INDUSTRY IN VIETNAM FROM THEORETICAL TO 
PRACTICE

Hoàng Minh Phúc*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 2/10/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/04/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 29/04/2020

Tóm tắt: Trong những thập niên gần đây, công nghiệp văn hóa thu hút được sự quan 
tâm nghiên cứu của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Sự phát triển của công 
nghiệp chế tạo, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình toàn cầu hoá của nhân 
loại đã tạo nên sự thay đổi rất lớn trên nhiều lĩnh vực trong đó có văn hoá và công nghiệp 
văn hoá. Với nhiều quốc gia, công nghiệp văn hoá đã trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và 
là trọng điểm trong chiến lược phát triển đất nước. Sản phẩm công nghiệp văn hoá không 
chỉ góp phần nâng cao vị thế của các quốc gia trên trường quốc tế mà còn tạo ra những hiệu 
ứng mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục... Bài viết này dựa trên các nghiên cứu 
về công nghiệp văn hoá với cách tiếp cận nghệ thuật học phân tích những dịch chuyển về 
không gian sáng tạo và vị thế người thực hành nghệ thuật để phác thảo và nhìn nhận vấn đề 
thực tiễn trong nghiên cứu.

Từ khoá: Công nghiệp văn hoá, không gian văn hoá sáng tạo, giá trị văn hoá.

Abstract: In recent decades, the cultural industry has attracted research interest from 
many countries around the world, including Vietnam. The development of manufacturing 
industry, the industrial revolution 4.0 and the globalization process of mankind have made 
a great change in many fi elds including culture and cultural industry. For many countries, 
cultural industry has become a key economic sector and a key point in the country’s 
development strategy. Cultural and industrial products not only contribute to enhancing the 
position of countries in the international arena but also create strong political, economic, 
cultural and educational eff ects... This article is based on The study of cultural industry with 
the approach of the arts analyzes the movement of creative space and the position of people 
practicing art to outline and recognize practical issues in research.

Keywords: Cultural industry, creative cultural space, cultural value.

* Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 66 (4/2020) 25-33
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1. Đặt vấn đề

Công nghiệp văn hóa là loại hình 
công nghiệp đặc biệt thể hiện cái nhìn mới 
về vấn đề kinh tế trong văn hoá. Nhiều thập 
niên gần đây, ngành công nghiệp văn hoá 
đã chiếm một vị trí quan trọng trong đời 
sống văn hoá và kinh tế thế giới, những 
hiệu ích về kinh tế - xã hội mà công nghiệp 
văn hoá mang lại làm thay đổi chính sách 
đầu tư cho văn hoá của nhiều quốc gia. So 
với các nước trên thế giới và trong khu vực, 
Việt Nam bước vào quá trình phát triển 
công nghiệp văn hoá muộn hơn, thuật ngữ 
công nghiệp văn hoá đến năm 2014 mới 
được đề cập tới trong Nghị quyết số 33/
NQ-TW của BCHTW khoá XI “Phát triển 
công nghiệp văn hoá nhằm khai thác và 
phát huy những tiềm năng và giá trị đặc sắc 
của văn hoá Việt Nam; khuyến khích xuất 
khẩu sản phẩm văn hoá, góp phần quảng bá 
văn hoá Việt Nam; khuyến khích xuất khẩu 
sản phẩm văn hoá, góp phần quảng bá văn 
hoá Việt Nam ra thế giới... Đổi mới, hoàn 
thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận 
lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn 
hoá và công nghiệp văn hoá”†. Đến nay, hệ 
thống các văn bản liên quan đến phát triển 
ngành công nghiệp văn hoá đã được Nhà 
nước quan tâm, ban hành góp phần định 
hướng các chuẩn giá trị của văn hoá và tạo 
điều kiện phát huy được hiệu ích kinh tế 
của các hoạt động văn hoá. Năm 2016, Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược 
phát triển các ngành công nghiệp văn hoá 
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030” khẳng định quan điểm của Chính 

† Nghị quyết số 33/NQ-TW Hội nghị lần thứ chín BCHTW khoá XI ngày 09 tháng 6 năm 2014 về xây dựng và 
phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
‡ Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát 
triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

phủ Việt Nam trong phát triển các ngành 
công nghiệp văn hoá “Các ngành công 
nghiệp văn hoá là bộ phận cấu thành quan 
trọng của nền kinh tế quốc dân. Nhà nước 
tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút tối đa 
nguồn lực từ các doanh nghiệp và xã hội để 
phát triển các ngành công nghiệp văn hoá. 
Phát triển các ngành công nghiệp văn hoá 
dựa trên sự sáng tạo, khoa học công nghệ 
và bản quyền trí tuệ; khai thác tối đa yếu tố 
kinh tế của các giá trị văn hoá”‡. Điều này 
cho thấy, nhu cầu về sáng tạo và hưởng thụ 
các giá trị văn hoá không ngừng gia tăng. 
Sự xuất hiện ngày càng nhiều các thông 
báo quyết định thừa nhận sự đóng góp của 
văn hoá đối với việc tăng trưởng kinh tế 
cho thấy văn hoá đang dần tìm con đường 
hướng tới thị trường và cho thấy những thay 
đổi cơ bản về cách thức nhân loại sáng tạo, 
tiêu dùng và hưởng thụ các sản phẩm văn 
hoá. Thị trường các sản phẩm văn hoá cũng 
giống như các thị trường khác, đa dạng và 
phân khúc phù hợp với nhu cầu, thị hiếu, 
thu nhập, tuổi tác... của khách hàng đã góp 
phần thúc đẩy nội lực của quốc gia về văn 
hoá, thúc đẩy được sức sáng tạo của người 
nghệ sĩ và sự phát triển mạnh mẽ của các 
ngành công nghiệp văn hoá.

2. Công nghiệp văn hoá 

Thuật ngữ Công nghiệp văn hoá 
(Cultural Indusstries) lần đầu tiên năm được 
bàn tới năm 1947 trong tác phẩm Dialectic 
of Enlightenment “văn hoá bị thống trị bởi 
các hàng hoá được sản xuất bởi công nghiệp 
văn hoá và các hàng hoá này trong khi nhắm 
đến mục đích là những hàng hoá mang tính 
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dân chủ, cá nhân và đa dạng hoá, trên thực 
tế lại có tính chuyên chế, hòa đồng và tiêu 
chuẩn cao... Chữ “công nghiệp” không 
nhằm chỉ quá trình sản xuất mà chỉ sự tiêu 
chuẩn hoá các sản phẩm cũng như hợp lý 
hoá kỹ thuật liên quan đến việc cung ứng, 
phân phối sản phẩm”§. Sự phát triển mạnh 
mẽ của các ngành công nghiệp văn hoá đã 
thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu 
trên nhiều lĩnh vực. Khái niệm công nghiệp 
văn hoá xuất hiện và được định nghĩa đơn 
giản là các ngành công nghiệp sản xuất 
hàng hoá văn hoá. Tại nhiều quốc gia trên 
thế giới, công nghiệp văn hoá đã dần trở 
thành một bộ phận quan trọng của nền kinh 
tế, do vậy tuỳ thuộc vào vị trí trung tâm của 
ngành, mỗi quốc gia lại có một cách định 
nghĩa khác nhau về ngành công nghiệp văn 
hoá. Nếu như khái niệm văn hoá thường 
diễn đạt ý niệm trừu tượng về giá trị thì 
khái niệm công nghiệp liên quan đến sản 
phẩm hàng hoá. Khái niệm này đã bộc lộ 
những sức mạnh tiềm ẩn của văn hoá về 
phương diện kinh tế mà trước đây ít được 
chú ý. UNESCO cũng thừa nhận văn hoá 
là cội nguồn trực tiếp của phát triển xã hội, 
có vị trí trung tâm và đóng vai trò điều tiết 
xã hội. “Trong những nước tiên tiến, sự chi 
tiêu cho văn hoá ngày càng lớn, vượt quá 
cả sự chi tiêu để sinh sống. Kinh doanh văn 
hoá trở thành một ngành lớn đem lại thu 
nhập không kém thu nhập công nghiệp và 
thương nghiệp”¶.

§ Thuật ngữ công nghiệp văn hoá do hai nhà nghiên cứu thuộc trường phái Frankfurt là Max Horkheimer (1895-
1973) và Theodor W.Adorno (1903-1969) sáng tạo và được coi là thuật ngữ chủ chốt trong tác phẩm Dialectic 
of Enlightenment (Phép biện chứng và khai sáng) của Horkheimer và Adorno của Nxb Stanford University năm 
2006. Thuật ngữ này được các quốc gia chính thức công nhận năm 1998 trong Hội nghị Thượng đỉnh về văn 
hoá tại Stockholm, Thuỵ Điển..
¶ Phan Ngọc, Bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb Văn hoá - Thông tin, tr.19, 2013.
** UNESCO, Các ngành công nghiệp văn hoá - Tâm điểm của văn hoá trong tương lai, web: htttp//portal.
unesco.org/culture/en/ev, 2009.

Theo UNESCO và một số quốc gia 
công nhận “công nghiệp văn hoá là các 
ngành công nghiệp kết hợp sự sáng tạo, 
sản xuất và khai thác các nội dung có 
bản chất phi vật thể và văn hoá. Các nội 
dung này thường được bảo vệ bởi luật bản 
quyền và thể hiện dưới dạng sản phẩm hay 
dịch vụ”** và công nghiệp văn hoá là sự 
kết hợp 3 yếu tố: 

Từ đó mới sinh ra các sản phẩm văn 
hoá nhằm đem lại lợi ích kinh tế. 

Thông thường, khi nói tới văn hoá 
là nói đến sự sáng tạo, sự tự do sáng tạo, 
đến sự thể hiện năng lực cá nhân (cũng 
là bản chất của văn hoá, nghệ thuật). Vì 
vậy những sáng tạo văn hoá, sản phẩm 
văn hoá xuất hiện luôn gắn với những cá 
nhân cụ thể, hoặc dấu ấn cá nhân thể hiện 
tính độc đáo, tính đơn nhất giúp cho người 
hưởng thụ sở hữu những giá trị văn hoá 
mang tính sáng tạo, đặc sắc thay vì những 
sản phẩm hàng hoá được sản xuất hàng 
loạt. Điều đó được hiểu là, thay vì xem 
sản phẩm văn hoá, tác phẩm nghệ thuật 
trên phương diện thẩm mỹ, giá trị thẩm 
mỹ mà sản phẩm mang lại thì công nghiệp 
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văn hoá xem xét văn hoá trên phương diện 
hàng hoá, tác phẩm nghệ thuật được xác 
định bởi giá trị kinh tế, chứ không phải 
bởi các giá trị thẩm mỹ, điều này khiến 
cho việc phân tích nghệ thuật độc lập thay 
đổi. Hiểu rộng hơn, trí tuệ con người vẫn 
là yếu tố then chốt trong việc tạo tác sản 
phẩm, còn việc kết hợp với tiến bộ của 
công nghệ nhằm mục đích tạo nên giá trị, 
thương hiệu và mức độ phổ biến của các 
sản phẩm công nghiệp văn hoá. Chính vì 
có nhiều cách hiểu như vậy, nên thuật ngữ 
công nghiệp văn hóa đã được các quốc gia 
nghiên cứu, bàn bạc và chính thức công bố 
ở Hội nghị Thượng đỉnh về hoạt động văn 
hoá tổ chức tại Stockholm (Thuỵ Điển) 
tháng 4 năm 1998. Mặc dầu còn nhiều ý 
kiến†† nhưng tựu trung thống nhất công 
nghiệp văn hoá là sự tập hợp các ngành 
kinh tế khai thác và sử dụng hiệu quả tính 
sáng tạo, kỹ năng, sở hữu trí tuệ, sản xuất 
các sản phẩm và dịch vụ có ý nghĩa văn 
hóa xã hội; nhấn mạnh đến yếu tố đặc 
trưng của ngành là công nghiệp và sáng 
tạo. Điều này có nghĩa là năng lực sáng 
tạo cá nhân, thông qua phương tiện công 
nghệ hiện đại tạo nên một ngành kinh 
doanh hàm chứa giá trị kinh tế và văn hoá. 

Ở Việt Nam, công nghiệp văn hoá là 
một khái niệm khá mới, còn nhiều tranh 
luận nhưng nhìn chung thống nhất “Công 
nghiệp văn hoá là ngành công nghiệp 
sáng tạo, sản xuất, tái sản xuất, phổ biến 
biêu dùng các sản phẩm và dịch vụ văn 
hoá bằng phương thức công nghiệp hoá, 
tin học hoá, thương phẩm hoá, nhằm đáp 

†† Một số quốc gia như Anh, Úc, New Zealand, Singapore sử dụng khái niệm “các ngành công nghiệp sáng tạo” 
(creative industries); Úc và Đài Loan sử dụng thuật ngữ “các ngành công nghiệp văn hoá và sáng tạo” (cultural and 
creative industries); một số nhà nghiên cứu Mỹ và Canada dùng khái niệm “công nghiệp nghệ thuật” (Arts Industriel).
‡‡ Nguyễn Thị Hương, Đề tài Phát triển công nghiệp văn hoá ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, 2009.
§§ Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn 
hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đd.
¶¶ Phạm Hồng Thái, Sự phát triển của công nghiệp văn hoá ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Nxb Khoa học xã hội, 2015.

ứng nhu cầu văn hoá đa dạng của xã hội, 
các hoạt động đó được bảo vệ bởi bản 
quyền”‡‡. Quan điểm này đã nêu ra được 
những đặc trưng cơ bản của ngành công 
nghiệp văn hoá là một ngành công nghiệp 
nhưng mang tính đặc thù so với các ngành 
khác, được thể hiện ở những sản phẩm tạo 
ra có sự kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật 
cao với các giá trị văn hoá, giá trị kinh tế, 
các sản phẩm đó hướng tới phục vụ cộng 
đồng, phục vụ xã hội. Năm 2016, khái 
niệm công nghiệp văn hoá được Chính 
phủ thông qua trong Chiến lược phát triển 
các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
như sau: công nghiệp văn hoá “là sự ứng 
dụng của những tiến bộ khoa học - công 
nghệ và kỹ năng kinh doanh, sử dụng năng 
lực sáng tạo, nguồn vốn văn hoá để tạo ra 
các sản phẩm, dịch vụ văn hoá, đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng, hưởng thụ văn hoá của 
người dân”§§. Nhìn chung, nhiều khái niệm 
đều ghi nhận văn hoá là một ngành công 
nghiệp đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ của 
công nghệ thông tin, là sản phẩm của cuộc 
cách mạng công nghệ “Công nghiệp văn 
hóa là lĩnh vực công nghiệp đặc trưng của 
thế kỷ XXI, được phát triển dựa trên cơ 
sở sử dụng kỹ thuật số hoá, dựa vào công 
nghệ kết nối thông tin và mạng Intenet, lợi 
dụng tài nguyên thông tin và tài nguyên 
liên quan nhằm phục vụ quá trình sáng 
tác, phát triển, phân phối, tiêu thụ và tiêu 
dùng sản phẩm văn hoá trên phạm vi toàn 
cầu”¶¶. Các ngành công nghiệp văn hoá ở 
Việt Nam bao gồm ngành quảng cáo, kiến 
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trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí, 
thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất 
bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ 
thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, truyền hình 
và phát thanh, du lịch văn hoá***.

Toàn cầu hoá và việc hội tụ của các 
ngành công nghệ truyền thông đa phương 
tiện đã biến đổi người tiêu dùng từ những 
người tiếp nhận các thông điệp văn hoá 
thụ động thành những người đồng sáng 
tạo chủ động. Ví dụ như việc sử dụng kỹ 
thuật số trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật, 
sân khấu điện ảnh và âm nhạc đã làm thay 
đổi thị trường toàn cầu, dẫn đến sự xuất 
hiện của các ngành công nghiệp mới và 
người tiêu dùng mới. Sự phát triển mạnh 
mẽ của khoa học kỹ thuật làm gia tăng 
vai trò của các ngành công nghiệp văn 
hoá tạo sự gắn kết đối với đời sống kinh 
tế - xã hội, sự sáng tạo của người nghệ 
sĩ trong lĩnh vực văn hoá, xu thế kinh tế 
của quốc gia... Như vậy, từ những sáng 
tạo cá nhân nhưng nhờ sự trợ giúp của 
khoa học kỹ thuật và tài năng của nhà sản 
xuất, sản phẩm công nghiệp văn hoá được 
phổ biến tới mọi đối tượng, mọi tầng lớp 
công chúng trong xã hội. Nhìn chung, các 
ngành công nghiệp văn hoá là sự kết hợp 
chặt chẽ giữa văn hoá, nghệ thuật, kinh 
tế và công nghệ. Các ngành này đều sáng 
tạo, sản xuất, phân phối các sản phẩm và 
dịch vụ sử dụng nguồn lực trí tuệ của con 
người, điều đó có nghĩa là hoạt động của 
ngành công nghiệp văn hoá dựa trên năng 
lực và kỹ năng sáng tạo của con người.

3. Công nghiệp văn hoá và sáng tạo 

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã 
có những thay đổi lớn từ các chính sách 

*** Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp 
văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đd. 
††† Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp 
văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đd.

phát triển văn hoá, thay đổi về kinh tế và 
xã hội. Phát triển văn hoá đã được đưa lên 
làm một trong những trụ cột chính bên 
cạnh phát triển kinh tế và xã hội trên con 
đường tiến tới tăng trưởng bền vững. Phát 
triển các ngành công nghiệp văn hoá trở 
thành những ngành kinh tế dịch vụ quan 
trọng, phát triển rõ rệt về chất và lượng, 
đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh 
tế, phấn đấu doanh thu của các ngành 
công nghiệp văn hoá đóng góp khoảng 
3% GDP (2020) và 7% GDP (2030) và 
giải quyết việc làm cho xã hội thông qua 
việc sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm, 
dịch vụ văn hoá đa dạng, chất lượng cao, 
đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu 
dùng văn hoá của người dân trong nước và 
xuất khẩu góp phần quảng bá hình ảnh đất 
nước, con người Việt Nam, xác lập được 
các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn 
hoá†††. Trong lĩnh vực công nghiệp văn 
hoá, sự sáng tạo được coi là yếu tố then 
chốt chi phối mọi lĩnh vực về kinh tế và 
ngành nghề, do vậy kiến thức chuyên môn 
và sự sáng tạo tài năng cá nhân sẽ tạo ra 
nét đặc sắc riêng. Trên thực tế, trong bất 
kỳ lĩnh vực nào sáng tạo cũng đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi 
mới, là chất xúc tác cho sự thay đổi, kích 
thích phát minh và tiến bộ. Sản phẩm văn 
hoá cũng như các sản phẩm khác, cần đáp 
ứng nhu cầu của thị trường, marketing, 
xây dựng thương hiệu, mang bản sắc 
riêng... Bất cứ một quốc gia nào, dù giàu 
hay nghèo đều có những biểu tượng cho 
một hình ảnh tiêu biểu được hình thành 
từ những nhận thức của con người, nền 
văn hoá và trình độ phát triển kinh tế của 
quốc gia đó. Do vậy, trong mỗi sản phẩm 
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công nghiệp văn hoá đều cần phải phản 
ánh văn hoá, tinh thần của quốc gia để khi 
ra khỏi biên giới lãnh thổ, các sản phẩm 
công nghiệp văn hoá trở thành đại sứ văn 
hoá dân tộc. Nếu các sản phẩm văn hoá đó 
chỉnh chu cả về hình thức lẫn nội dung sẽ 
góp phần quảng bá hình ảnh văn hoá quốc 
gia, dân tộc với quốc tế từ đó tạo ra những 
cơ hội mới trong hợp tác và đầu tư. 

Thực hiện nhiệm vụ quảng bá 
thương hiệu quốc gia và hình ảnh đất 
nước, con người Việt Nam, Bộ Văn hoá 
Thể thao và Du lịch đã triển khai và ban 
hành các quyết định liên quan như “Đề án 
Quảng bá thương hiệu quốc gia lĩnh vực 
điện ảnh”, “Đề án thương hiệu quốc gia 
lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh - Thành phố 
Nhiếp ảnh Việt Nam”, “Nghệ thuật sơn 
mài Việt Nam”.... Điều này cho thấy, để 
quảng bá thương hiệu quốc gia và phát 
triển chiến lược công nghiệp văn hoá, 
trước hết bản thân mỗi người Việt Nam 
cần phải đánh giá, nhận thức về “sức hấp 
dẫn” của Việt Nam ở đâu để giúp củng cố 
tính độc đáo của quốc gia và bản sắc văn 
hoá dân tộc. Nhiều quốc gia trên thế giới 
đã tận dụng ngành công nghiệp văn hoá 
để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mang 
lại dấu ấn đặc trưng của dân tộc họ, ví dụ 
anime, manga Nhật Bản, làn sóng văn hoá 
Hàn Quốc Hallyu, Kpop... Với trường hợp 
của Việt Nam, việc phát triển ngành công 
nghiệp văn hoá “đậm đà bản sắc văn hoá”, 
lấy văn hoá truyền thống làm cốt lõi phát 
triển có thể được xem là ưu thế, là nguồn 
tài nguyên văn hoá lâu dài. Bản sắc văn 
hoá, những giá trị văn hoá được nhân dân 
ta bồi đắp từ bao đời nay chính là nguồn 
vốn văn hoá, là cơ sở để tạo ra các sản 
phẩm văn hoá độc đáo. 

‡‡‡ Theo báo cáo trong chương trình Kinh tế sáng tạo của Hội đồng Anh năm 2014.

4. Không gian sáng tạo và nghệ sĩ

Công nghiệp sáng tạo như đã bàn 
luận ở trên là ngành công nghiệp sáng tạo 
sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp văn 
hoá, sản phẩm của công nghệ văn hoá liên 
quan mật thiết với sáng tạo, với vai trò của 
người nghệ sĩ và không gian thực hành 
nghệ thuật, sáng tạo của người/nhóm nghệ 
sĩ đó (cá nhân hoặc tập thể). Người/nhóm 
nghệ sĩ là chủ thể sáng tạo, họ có thể là nhà 
văn, nhà thơ, họa sĩ, ca sĩ, nhà thiết kế, đạo 
diễn, nhà biên kịch, nghệ sĩ múa..., dựa 
vào tài năng, khả năng của cá nhân hình 
thành ý tưởng và hiện thực hoá ý tưởng 
trong thực tế để tạo nên sản phẩm văn hoá. 
Quá trình này bao gồm cả việc lưu thông, 
phân phối sản phẩm công nghiệp văn hoá, 
đưa sản phẩm văn hoá tới người tiêu dùng 
thông qua không gian sáng tạo.

Không gian sáng tạo là một môi 
trường mở và thân thiện để mọi người có 
thể gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, đối thoại với 
nghệ sĩ, sáng tạo, thử nghiệm các hình 
thức nghệ thuật hoặc thể hiện bản thân. 
Tuỳ thuộc vào sở thích và sự quan tâm 
của bản thân, những người tham dự tự do 
quyết định địa điểm và hình thức tham dự. 
Tại các không gian văn hoá sáng tạo này, 
họ cũng có thể tiếp nhận những kiến thức, 
kỹ năng hoặc những giá trị mới. “Không 
gian sáng tạo là một địa điểm, có thể là 
địa điểm thực hoặc địa điểm trực tuyến, 
là nơi đem những con người sáng tạo 
đến với nhau. Đó là nơi tụ họp, chia sẻ 
không gian và hỗ trợ cho các hoạt động 
kết nối, phát triển kinh doanh và thu hút 
cộng đồng trong các lĩnh vực sáng tạo, 
văn hoá và công nghệ”‡‡‡. Các không gian 
sáng tạo nhanh chóng trở thành một hiện 
tượng toàn cầu, trở thành một cách thức tổ 
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chức đổi mới. Các loại hình hoạt động của 
không gian văn hoá vì thế bao gồm:

Như vậy, không gian văn hóa sáng 
tạo một địa điểm, nơi mọi người có thể cùng 
nhau thể hiện những ý tưởng nghệ thuật và 
sáng tạo trong một môi trường tự do và cởi 
mở, từ đó chia sẻ những sản phẩm nghệ 
thuật tới cộng đồng. Tại Việt Nam, phần 
lớn các không gian văn hoá này đều hoạt 
động độc lập và thường tập trung ở một số 
thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, 
thành phố Hồ Chí Minh, có thể trực tuyến, 
có thể tại một địa điểm thực cố định/di 
chuyển (do thuê, mượn để tổ chức sự kiện). 
Đó là những không gian linh hoạt (là kinh 
doanh tư nhân được đăng ký hoạt động với 
tư cách pháp nhân là doanh nghiệp, chỉ có 
một số ít là tổ chức phi chính phủ) có thể 
là thư viện, quán cafe, phòng tranh, studio, 
trường học, nhà riêng, xưởng họa (studio), 
không gian công cộng như Sàn Art, Cafe 
thứ Bảy, Gallery Quỳnh, Nhà ga 3A, ADC 
Academy, trung tâm nghệ thuật Factory... 
thường được dẫn dắt và quản lý bởi các 
nghệ sỹ hoặc người thực hành nghệ thuật 

§§§ Mạng lưới các thành phố sáng tạo của Unesco thành lập từ năm 2004 với sự tham gia của 180 thành phố 
thuộc 72 quốc gia trên thế giới. Mạng lưới nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành phố được vinh danh 
với tôn chỉ hướng tới thúc đẩy nguồn lực văn hoá và sáng tạo văn hoá làm nền tảng cho quá trình phát triển đô 
thị bền vững.
¶¶¶ Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp 
văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đd.

và sáng tạo. Những tổ chức này đóng vai 
trò quan trọng trong lĩnh vực văn hóa và 
có tiềm năng trong việc tham gia và hỗ trợ 
các biểu đạt nghệ thuật cũng như các cơ hội 
tiếp cận với đời sống văn hóa. Như vậy, văn 
hoá cũng là một nhân tố quan trọng kết nối 
với cộng đồng, cung cấp công cụ và không 
gian cho những biểu đạt có tính sáng tạo và 
đưa đến tiếng nói cho các cá nhân để tăng 
sự hiểu biết, sự đồng cảm, và khuyến khích 
những thay đổi tích cực.

Trên thực tế, ở Việt Nam đã hình 
thành hệ thống mạng lưới không gian văn 
hoá sáng tạo. Thành phố Hà Nội vừa được 
UNESCO công nhận là Thành phố Sáng 
tạo ngày 30 tháng 10 năm 2019 là một 
minh chứng§§§. Thành phố Hồ Chí Minh 
và Đà Nẵng là 2 trong 3 trung tâm công 
nghiệp văn hoá của cả nước được nhà 
nước quan tâm đầu tư nguồn lực để hình 
thành và phát triển thị trường đã được nêu 
trong Chiến lược phát triển các ngành 
công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030¶¶¶. Từ đầu 
thập niên 80 của thế kỷ 20, nếu như công 
chúng chỉ biết tới các trung tâm triển lãm 
như Giảng Võ, Vân Hồ, một vài gallery 
bán tranh nghệ thuật (phần lớn là nghệ 
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thuật bình dân), một vài rạp chiếu phim 
(Rạp Tháng Tám, Rạp Vinh Quang...), nơi 
thưởng thức nghệ thuật (nhà hát Thành 
phố, hòa Bình, Bến Thành, Đại Đồng...). 
Đến khi nghệ thuật đương đại Việt Nam 
định hình và phát triển, không gian sáng 
tạo mang tính quy mô được công chúng 
biết tới nhiều nhất như L’Espace (Hà Nội), 
L’Indicaf (Tp Hồ Chí Minh), Viện Goethe 
(Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh), Hội đồng Anh, 
Quỹ Ford... và đến những năm đầu của thế 
kỷ 21, các không gian độc lập được mở 
ra như Heritage Space, Zone 9, X98... cho 
thấy quy mô và tiêu chí phục vụ thay đổi 
theo xu hướng xã hội.

Không gian trưng bày của Gallery The Factory

Những không gian này đồng thời là 
những trung tâm năng động, nơi cung cấp 
sự hỗ trợ cần thiết cho các nghệ sĩ và người 
thực hành sáng tạo, giúp họ có một địa 
chỉ, một không gian để làm việc và tương 
tác với công chúng. Điều này làm cho 
tiếng nói nghệ thuật trở nên đa dạng, góp 
phần biểu đạt sáng tạo giúp cho văn hóa 
sáng tạo của Việt Nam phát triển, mang 
tính độc đáo. Mạng lưới không gian văn 
hoá sáng tạo khuyến khích sự tự do biểu 
đạt nghệ thuật và thúc đẩy quyền sáng tạo, 
thưởng thức và tiếp cận đời sống văn hoá. 
Không gian văn hoá sáng tạo giúp người 
nghệ sĩ tham gia vào hội thoại giao thoa 
văn hoá, giải quyết vấn đề sáng tạo tập thể 
và tăng cường năng lực sáng tạo. Họ là 
những tổ chức trung gian (chuyên nghiệp/
bán chuyên/tư nhân), là nơi tạo ra các 

diễn đàn (lợi nhuận/phi lợi nhuận) nhằm 
xây dựng các mối quan hệ giữa nghệ sĩ 
(người sáng tạo/chủ thể) và công chúng 
(người thụ hưởng/khán giả) trong lĩnh vực 
công nghiệp văn hoá. Mạng lưới không 
gian hướng đến các hoạt động cụ thể để 
phát triển chuyên môn, trao đổi học thuật 
(kết nối), thực hành sáng tạo (sáng tạo)... 
hướng tới việc làm gia tăng các giá trị văn 
hoá (có định hướng kinh doanh). 

Gallery Mùa hạ triển lãm của nghệ sĩ Mami

Những không gian sáng tạo này, trở 
thành những địa chỉ văn hoá nghệ thuật, 
nơi công bố những tác phẩm nghệ thuật 
đương đại, nơi kết nối và truyền cảm hứng 
cho cả nghệ sĩ, công chúng và người thực 
hiện. Là nơi các nghệ sĩ (bán chuyên) hiện 
thực hoá ước mơ và cũng là nơi hình thành 
thị trường (theo một cách riêng) “tiêu thụ” 
những sản phẩm công nghiệp văn hoá... 
Theo thời gian, những địa chỉ này cũng là 
nơi cung cấp kiến thức, kỹ năng, nâng cao 
trình độ thẩm mỹ, truyền cảm hứng, thực 
hiện dự án và hoàn thiện cá nhân. Mỗi 
không gian sáng tạo còn là nơi làm việc 
lý tưởng cho các nhân viên/cá nhân/người 
kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp 
văn hoá và thể hiện trình độ hưởng thụ văn 
hoá của tầng lớp nhân dân trong xã hội.

5. Kết luận

Sự mới mẻ trong lãnh địa mới về 
công nghiệp văn hoá đã cho thấy sự dịch 
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chuyển về khái niệm trong lĩnh vực văn 
hoá nói chung và nghệ thuật nói riêng. Hệ 
thống thuật ngữ và khái niệm mới ra đời, sự 
thay đổi về chủ thể và không gian sáng tạo, 
về các giá trị thẩm mỹ... Mặc dù Việt Nam 
tiếp cận với lĩnh vực công nghiệp văn hoá 
muộn hơn so với thế giới và các quốc gia 
khác trong khu vực, nhưng Đảng và Nhà 
nước luôn xác định được tầm quan trọng 
của văn hoá trong tiến trình phát triển của 
đất nước với quan điểm chỉ đạo “Văn hóa 
là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, 
động lực phát triển bền vững đất nước. Văn 
hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, 
chính trị, xã hội”****. Định vị văn hoá như là 
một công cụ cho sự phát triển kinh tế, bước 
đầu thiết lập những chính sách, luật định, 
cơ chế để Việt Nam có thể trở thành một 
trung tâm lớn và đứng đầu thị trường về các 
ngành công nghiệp văn hoá ở Đông Nam Á 
vào năm 2020 - 2030./.
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DIỄN TRÌNH TIẾP BIẾN VĂN HÓA TRÊN NGHỆ THUẬT 
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Tóm tắt: Bài viết thông qua việc tìm hiểu, phân tích các thông tin, một số cơ sở lý luận 
đã có, từ đó đưa ra một số nhận định nhằm mục đích nêu rõ quá trình tiếp biến văn hóa thể 
hiện trên nghệ thuật tranh kính từ khi du nhập đến giai đoạn phát triển như ngày nay ở xã 
hội Việt Nam. Lý thuyết về tiếp biến văn hóa là lý thuyết mang tính khoa học được hình thành 
ở phương Tây, nhưng nó đã gắn với các lĩnh vực khác nhau trong xã hội cả phương Tây và 
phương Đông, và ở lĩnh vực nào cũng có những vấn đề liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp, 
trong lĩnh vực nghệ thuật cũng không nằm ngoài phạm vi đó. Lý thuyết tiếp biến văn hóa khi 
soi chiếu trên nghệ thuật tranh kính ở Việt Nam để thấy bối cảnh lịch sử văn hóa là cơ sở cho 
việc tìm hiểu sâu hơn các loại hình, chủ đề thể hiện trên tranh kính, nội dung, phương pháp 
thể hiện tranh kính qua chiều dài thay đổi của văn hóa, của lịch sử. 

Từ khóa: Tiếp biến văn hóa, nghệ thuật tranh kính, Việt Nam

Abstract: The essay through the study and analysis of the information, some theoretical 
bases already exist, from which to make some comments aimed at stating the cultural 
acculturation process refl ected in the art of glass paintings. when being introduced to the 
current stage of development in Vietnamese society. The theory of cultural acculturation is a 
scientifi c theory formed in the West, but it has been associated with diff erent fi elds in society 
both in the West and the East, and in every area there are problems. Topics that are directly 
or indirectly involved in the arts are not out of scope. The theory of cultural continuity when 
refl ecting on the art of glass painting in Vietnam to see the context of cultural history is the 
basis for further understanding the types and topics presented on glass paintings, content and 
methods. France shows glass paintings through the changing length of culture and history.
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1. Đặt vấn đề

Tiếp biến văn hóa không còn là vấn 
đề mới, nó đã được các nhà khoa học trên 
thế giới nghiên cứu một cách khoa học từ 
đầu thế kỷ XX, những năm 1918. Thực tế, 
thuật ngữ Tiếp biến văn hóa này được các 
nhà dân tộc học phương Tây sử dụng đầu 
tiên vào khoảng năm 1880. Tiếp biến văn 
hóa là từ dùng để giải thích quá trình thay 
đổi văn hóa và thay đổi tâm lý từ kết quả 
của các cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa. 
Quá trình gặp gỡ giữa các nền văn hóa đó 
sẽ xuất hiện những ảnh hưởng của giao 
lưu văn hóa, việc ảnh hưởng của giao lưu 
văn hóa này diễn ra ở nhiều cấp độ bên 
trong sự tương tác của cả hai nền văn hóa 
giao lưu đó. 

“Tiếp biến văn hóa là một quá trình 
biến đổi kép về văn hóa và tâm lý xảy ra 
do kết quả của sự tiếp xúc giữa hai hoặc 
nhiều nhóm văn hóa và những cá nhân 
thành viên của những nhóm văn hóa đó”.† 

2. Nội dung

2.1. Thuật ngữ tiếp biến văn hóa

Tiếp biến văn hóa có nhiều khái 
niệm khác nhau, ở mỗi một lĩnh vực sẽ có 
một cách hiểu, một khái niệm. 

Theo tác giả Radugin trong cuốn Từ 
điển Bách Khoa văn học đã nhận định rằng: 

Tiếp nhận văn hóa là quá trình một 
nhóm sắc tộc này tiếp nhận văn hóa một 
nhóm sắc tộc khác tiến bộ hơn trong quá 
trình giao lưu văn hóa giữa hai bên. Trong 
Nhân loại học, ‘tiếp nhận văn hóa’ có nghĩa 
một nhóm sắc tộc này có ảnh hưởng đến 
một sắc tộc khác về mặt văn hóa trong khi 

† International Journal of intercultural relation, No 29 (2005)

hai bên có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tiếp 
nhận văn hóa là hình thái của truyền bá văn 
hóa, và để chỉ quá trình tiếp xúc này. Nói 
cách chặt chẽ, tiếp nhận văn hóa bao gồm 
việc biến đối về văn hóa giữa cả hai bên 
trong khi tiếp xúc một thời gian dài. Tuy 
nhiên, nghĩa thông thường của tiếp nhận 
văn hóa chủ yếu dùng để chỉ những thay 
đổi về văn hóa của những xã hội phương 
Tây đã công nghiệp hóa. [10, tr.448]

2.2. Tiếp biến văn hóa trên nghệ 
thuật tranh kính ở Việt Nam

Việc nhận định tiếp biến văn hóa 
trong nghiên cứu cụ thể của nghệ thuật 
tranh kính ở Việt Nam với các nội dung 
chi tiết sau: 

Sự tiếp nhận, tiếp biến văn hóa ở 
loại hình tranh kính nhà thờ 

Trên thế giới, tranh kính được hình 
thành từ kính ghép màu, đây là loại hình 
có từ rất sớm và là loại hình nghệ thuật 
phổ biến ở các nước phương Tây. Hình 
thức ban đầu của cửa sổ kính màu là 
những tấm thủy tinh phẳng. Về sau, bằng 
sự sáng tạo của những họa sĩ, nghệ sĩ, kính 
ghép màu đã được sử dụng để tạo nên rất 
nhiều sản phẩm nghệ thuật độc đáo, lạ mắt 
và ấn tượng phục vụ cho con người. Kính 
ghép màu đã tạo nên các tác phẩm trang 
trí trên cửa sổ được xem là một loại hình 
nghệ thuật, những cửa sổ kính màu trong 
các công trình nhà thờ, công trình tôn giáo 
vẫn tồn tại nguyên vẹn và uy nghi đến nay. 
Nội dung mô tả trên các cửa sổ kính màu 
có thể được kết hợp từ những câu chuyện 
trong Kinh thánh, lịch sử hoặc văn học, 
miêu tả các thiên thần, thần thánh. Tranh 
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kính màu là yếu tố không thể thiếu trong 
kiến trúc của các nhà thờ Công giáo ở 
phương Tây. Và tranh kính nhà thờ Công 
giáo phương Tây này đã theo chân những 
người truyền giáo để du nhập vào Việt 
Nam và góp mặt trong các công trình kiến 
trúc nhà thờ Công giáo ở Việt Nam.

Việc truyền đạo vào Việt Nam có từ 
sớm, nhưng việc truyền đạo này cũng trải 
qua nhiều giai đoạn, nhiều khó khăn khác 
nhau, và không phải lúc nào cũng thuận 
lợi. Chính vì vậy, giai đoạn đầu các linh 
mục người phương Tây chưa có đủ điều 
kiện về mọi mặt để xây dựng công trình 
nhà thờ có quy mô như ở các nước phương 
Tây. Mãi đến thế kỷ thứ XIX, một số nhà 
thờ có quy mô mới được xây dựng ở Việt 
Nam, và đa phần đều do người Pháp xây 
dựng. Thế kỷ thứ XIX, người Pháp cho 
xây dựng nhiều nhà thờ nằm rải rác đất 
nước và với mục đích hành lễ, truyền 
đạo của người Pháp và những người theo 
Pháp. Trong những công trình kiến trúc 
nhà thờ đó, bắt đầu có sự xuất hiện của các 
bức tranh cửa sổ kính màu. Nội dung của 
các bức tranh đó vẫn được giữ nguyên về 
các chủ đề liên quan đến Kinh thánh, đến 
Đức Mẹ...Do được người Pháp xây dựng 
tại Việt Nam, cho nên các bức tranh cửa 
sổ kính màu ngoài các chủ đề về Chúa, về 
Đức Mẹ, về thế giới rộng lớn cao cả của 
Chúa, về các Thánh, còn có các bức tranh 
về chủ đề những người có công với nước 
Pháp, và về các Thánh tử vì đạo là người 
Pháp hoặc người Việt Nam. Tranh kính 
trong nhà thờ thế kỷ thứ XIX ở Việt Nam 
thường có các đề tài như: 

 Đề tài về Đức Mẹ Đồng Trinh: 
Ở phương Tây, tranh kính về Đức Mẹ 
thường có các nội dung như: Chân dung 
Đức Mẹ, Tranh toàn thân Đức Mẹ, Đức 

Mẹ đang bế chúa Hài đồng...Với phương 
Tây, có lẽ biểu tượng Đức Mẹ Đồng Trinh 
là biểu tượng được tôn sùng nhất trong 
chính thống giáo. Sự tôn sùng Đức Mẹ 
của người phương Tây có lẽ cũng giống 
như sự tôn sùng của người phương Đông 
với biểu tượng Quan Thế Âm bồ tát. Các 
vị đều là người biểu tượng được người đời 
tôn sùng, kính bái. Khi các họa sĩ thể hiện 
hình tượng hai biểu tượng này, họ đều cố 
gắng thể hiện một sự hoàn mỹ nhất từ vóc 
dáng, trang phục tới dung mạo, thần thái 
để toát lên vẻ nhân từ, hiền hậu và tình yêu 
bao la với giáo dân với dân chúng.

Đề tài về Chúa: Các bức tranh về 
Chúa đều rất đẹp, được các nghệ nhân 
dùng các thủ pháp về đường nét, màu sắc 
để phản ánh rõ đặc điểm, tính cách của 
Chúa. Tranh kính màu về Chúa được đánh 
giá là loại tranh rất khó thực hiện. Bởi 
ngoài sự đặc tả về mặt hình thức, ngoài 
hình, vẻ đẹp bên ngoài, các nghệ nhân 
còn phải bộc lộ được tâm thái sâu xa của 
Chúa, bộc lộ được thần thái của Chúa, và 
điểm nhấn chính là đôi mắt. Một đặc điểm 
rất nổi bật, là trong tất cả các bức tranh, 
Chúa luôn xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò, 
râu tóc dài. Hình tượng về Chúa với tín 
ngưỡng Kito giáo là hình tượng của Đấng 
tối cao, xuất hiện để cứu rỗi các linh hồn, 
cứu rỗi nhân loại. Sự tôn sùng hình tượng 
Chúa của người phương Tây có lẽ cũng 
giống như sự tôn sùng của người Á Đông 
với Đức Phật. Họ đều là những Đấng tối 
cao, là người cứu nhân độ thế, cứu rỗi 
nhân loại khỏi áp bức, lầm than, để đưa 
con người đến sự thánh thiện. 

 Đề tài về chân dung các Thánh: 
Đề tài về chân dung các Thánh này gồm 
có các vị Thánh môn đệ của Chúa, Thánh 
truyền tin, các Thánh tử vì đạo. Đề tài về 
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chân dung các vị Thánh này cũng có sự 
tương tự như chân dung về Chúa, là một 
đề tài cũng khá phức tạp bởi ngoài việc 
diễn tả về hính thức các vị Thánh, các 
nghệ nhân còn phải miêu tả nội tâm của 
nhân vật. Các vị Thánh có trong tranh 
kính nhà thờ đều là những người phương 
Tây có công hoặc tử vì đạo. Nhưng cũng 
có một số nhà thờ có bức tranh về Thánh 
được thể hiện theo tuýp người Á Đông, và 
mang trang phục thuần dân bản địa như: 
hai bức tranh thánh ở nhà thờ Cửa Bắc, Hà 
Nội (xây dựng năm 1925). 

Đề tài về kể lại các điển tích có trong 
Kinh thánh: Các bức tranh kính về đề tài 
này phản ánh về những sự kiện trọng đại 
có liên quan đến Chúa, và được xây dựng 
dưới dạng tranh sinh hoạt, nhưng là sinh 
hoạt đời thường của các vị Thánh, Chúa 
trong Kinh thánh. Như câu chuyện từ khi 
Chúa bị bắt đến khi Chúa bị đóng đinh câu 
rút và hạ thánh thể xuống, hay những hoạt 
cảnh Đức Mẹ và Chúa Hài đồng, Chúa 
Giêsu chịu phép rửa ở sông Joocdan...ở 
mỗi hoạt cảnh lại có bối cảnh khác nhau 
về các mô típ trang trí, về cỏ cây hoa lá...

Thời gian về sau, Công giáo ngày 
càng phát triển, các công trình nhà thờ 
được xây dựng nhiều hơn, rải rác khắp đất 
nước Việt Nam, tranh kính màu trong các 
nhà thờ dần dần có sự Việt hóa hơn. Lúc 
này, tranh kính đã do các họa sĩ, nghệ nhân 
người Việt sáng tác. Phong cách tạo hình 
trên tranh kính màu nhà thờ của các họa sĩ 
Việt Nam ngày càng được thể hiện rõ nét 
hơn. Chủ đề, nội dung vẫn về Chúa, Đức 
Mẹ, về các vị Thánh, nhưng trong các bức 
tranh kính bối cảnh đã có sự Việt hóa. Như 
tranh kính ở nhà thờ Đa Minh, Huyện Sĩ, 
hình tượng Đức Mẹ, hình tượng Chúa Hài 
đồng, Thánh Giêsu được miêu tả đã có sự 

gần gũi với người Việt hơn. Ta sẽ bắt gặp 
bầu trời đêm qua rặng tre, mái chòi tranh. 
Bên dưới bức tranh là hình ảnh con gà, 
ao sen nở, gợi nhớ về hình ảnh nông thôn 
Việt Nam. Hoa văn phía sau bức tranh họa 
sĩ không sử dụng hoa văn của phương Tây 
mà là hoa văn của người Việt. Giai đoạn 
về sau, bối cảnh và con người trong tranh 
kính nhà thờ đã một phần được Việt hóa. 
[3, tr 256, 257].

Có thể nói, dù tranh kính dùng trong 
nhà thờ tại Việt Nam, nhưng nội dung, đề 
tài, chủ đề của các bức tranh kính nhà thờ 
vẫn mang đúng theo nội dung, chủ đề của 
tranh kính nhà thờ phương Tây. Đây là một 
trong những yếu tố khẳng định về sự tiếp 
nhận văn hóa phương Tây vào Việt Nam. 
Sự tiếp nhận này trải qua nhiều quá trình 
khác nhau, trong góc độ nào đó, một thời 
điểm, sự tiếp nhận là sự tiếp biến văn hóa 
khi du nhập vào Việt Nam. Qua sự tiếp 
nhận văn hóa Công giáo của phương Tây, 
ngoài việc gìn giữ những giá trị vốn có, 
tranh kính nhà thờ đã có sự tiếp biến văn 
hóa trong việc thể hiện trong bức tranh 
kính Thánh Ane Lê Thị Thành này. Sự tiếp 
biến văn hóa trong tranh kính nhà thờ thời 
gian về sau còn được thể hiện rõ nét hơn. 
Hình tượng nhân vật, bối cảnh trong tranh 
đã gắn với người Việt, mang bối cảnh của 
đất nước Việt Nam.

Sự tiếp nhận, tiếp biến văn hóa ở 
loại hình tranh gương cung đình Huế

Tranh gương là loại tranh được các 
nghệ nhân, các họa sĩ dùng chất liệu vẽ 
là từ bột màu pha với keo, hoặc với sơn, 
hoặc xà cừ vẽ hay khảm vào mặt sau của 
gương, sau đó lật lại để nhìn mặt trước trở 
thành tranh gương. Đây là cách vẽ âm bản 
để nhìn mặt trước của tranh thành dương 
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bản. Lối vẽ tranh này khá giống với một 
số loại tranh đã có của Việt Nam. 

Theo nhà nghiên cứu Thái Văn 
Kiểm, tác giả cuốn Cố đô Huế (cùng lời 
truyền của một số người cao tuổi ở Huế) 
đã nhận định rằng: Tranh gương cung 
đình Nguyễn đa phần được các Vua triều 
Nguyễn đặt hàng vẽ từ Trung Quốc, và vị 
vua được cho rằng đã du nhập loại hình 
tranh này nguyên là vua Thiệu Trị (1841 
- 1847) - đời vua thứ 3 của triều đình nhà 
Nguyễn nước Đại Nam. 

Cũng theo các nhà nghiên cứu, tranh 
gương xứ Huế có 3 nguồn xuất xứ ứng với 
ba dòng tranh gương, đó là: Dòng tranh 
gương minh họa 20 bài thơ ngự chế của 
vua Thiệu Trị; Dòng tranh gương có chủ 
đề, thể hiện các điển tích lịch sử; Và dòng 
tranh gương tĩnh vật. Tuy ba dòng tranh 
với ba chủ đề khác nhau, nhưng cách phối 
màu trong tranh gương, kỹ thuật thể hiện 
tranh về cơ bản đều mang nét giống nhau. 

Dòng tranh gương với các bài thơ 
ngự chế - tranh thi họa: Loại tranh gương 
này được vua Thiệu Trị đặt hàng từ Trung 
Quốc, để miêu tả lại các danh lam thắng 
cảnh trong 20 bài thơ vịnh cảnh của nhà 
vua. Từ năm 1844 đến năm 1845, vua Thiệu 
trị đã ra lệnh cho Nội Các phải cố định hóa 
chùm thơ của ông bằng nhiều hình thức: 
In ấn thành sách có minh họa (bộ Ngự đề 
Đồ Hội Thi tập), hoặc vẽ tranh treo tại các 
cung điện. Đây cũng là dòng tranh gương 
cao cấp nhất, chỉ được sử dụng trong chốn 
cung đình triều Nhà Nguyễn. 

Về giá trị lịch sử, trên phương diện 
thưởng ngoạn, những bức bích họa trên 
gương có thể đơn thuần nói lên cảnh đẹp 
của thiên nhiên, phong cảnh non nước hữu 
tình của xứ Huế, tài hoa của người nghệ 

nhân vẽ hoặc khảm tranh, sự chi li tỷ mỷ 
của người làm khung, và sự xuất chúng 
của người ngự chế. Nhưng với người nhà 
nghiên cứu, bên cạnh giá trị thẩm mỹ, giá 
trị nghệ thuật, ở mỗi tác phẩm tranh gương 
lại mang trong mình những cứ liệu lịch sử 
quan trọng. Ở các tác phẩm bích họa đề 
vịnh 20 cảnh đẹp của xứ Huế, đó là những 
nguồn tư liệu căn cứ quý giá trong việc 
trùng tu phục dựng các di tích có trong thơ. 

Dù tác phẩm bích họa ngự chế hay 
vịnh cảnh, vịnh màu đều mang phong cách 
vẽ, cách sử dụng màu tương đối giống 
nhau: “Hầu hết những tranh này thiên về 
bảng màu lạnh, cảnh sắc và cả mái nhà 
đều là màu xanh, mây trời cũng trắng 
xanh, chỉ có cột nhà đỏ và viền nét vàng. 
Tất cả được vẽ rất chi tiết, mảng màu vờn 
chuyển sắc độ tinh tế, các nhân vật được 
tỉa tót tỉ mỉ, bố cục dựa trên viễn cận xã hội 
theo tâm lý ngược với chiều nhìn tự nhiên. 
Họa gia tưởng tượng những cảnh trong 
thơ của vua Thiệu Trị theo thiên nhiên xứ 
lạnh mà họ đang sống và thể hiện theo 
lối “công bút” rất cẩn thận. Những tranh 
này vẽ trực tiếp lên mặt sau của kính, vẽ 
và viết theo lối “bản âm” để khi nhìn mặt 
trước trở thành bản dương, màu ngoài vẽ 
trước, màu trong vẽ sau và cuối cùng mới 
vẽ màu nền. Màu tốt bền, ngày nay vẫn giữ 
nguyên” [7, tr 107 - 109]. Bố cục các tác 
phẩm dựa trên cái nhìn xa trông rộng về 
xã hội phong kiến, lối vẽ, lối trạm khắc tự 
nhiên nhưng phóng khoáng, nhiều chi tiết 
cầu kỳ, sinh động, và bắt mắt. Tất cả các 
thiên nhiên tự nhiên hay nhân tạo trong 
tranh đều được ôm trọn và được bảo vệ 
dưới bầu trời có những đám mây uốn khúc 
mạnh mẽ. Điều đó chứng tỏ sức mạnh và 
sự ca tụng triều đình Nhà Nguyễn, ca tụng 
sự trị vì, sự bao bọc ngự trị cao cả nhằm 
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đem lại một cuộc sống tươi đẹp, ấm no 
cho người dân Đại Nam của các vua chúa 
Nhà Nguyễn thời bấy giờ.

Dòng tranh gương có chủ đề: Dòng 
tranh này thể hiện các tích truyện lịch sử, 
các điển tích trong lịch sử Nho giáo như: 
Chuyện Chiêu Nho giảng kinh; Dạ phân 
giảng kinh; Nhậm dụng tam kiệt...[13]. Ở 
dòng tranh này không cầu kỳ bằng dòng 
tranh gương ngự chế, nhưng trong đó có 
nhiều tác phẩm vẫn có độ tỉ mỉ, tỉa tót về 
đường nét, về màu sắc khi thể hiện tranh. 
Màu sắc chính của dòng tranh này thường 
là màu đỏ, màu ấm. 

Dòng tranh gương thứ ba: Là dòng 
tranh gương tĩnh vật với hai chủ đề chính 
là: tranh bát bửu cồ đồ và tranh về các loại 
hoa quả. Các bức bích họa tĩnh vật được 
triều Nguyễn treo tại lăng Minh Mạng và 
lăng Đồng Khánh. Đây là dòng tranh do 
người Việt sáng tác, chúng có niên đại vào 
khoảng những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế 
kỷ 20. “Loại tranh kính thứ 3 có ba bức 
ở điện Sùng Ân trong lăng Minh Mạng 
và mười bức ở điện Ngưng Hy trong lăng 
Đồng Khánh. Những tranh này nhỏ hơn 
hai loại tranh trên một chút, được lồng 
trong cái khung gỗ lòng máng trang trí 
diềm lá sòi hay cuốn thư có hình rồng. Về 
đề tài, tất cả đều thuộc loại tranh tĩnh vật 
vẽ các lễ vật đặt trên “tam sơn” như một 
bàn thờ (kiểu tranh Chủ dân gian Đông 
Hồ)” [2, tr 124, 125]. 

Dòng tranh gương tĩnh vật mang hai 
luồng ý kiến trái chiều nhau. Nếu ông Chu 
Quang Trứ cho rằng “Tranh kính loại 3 
này có đề tài đơn giản, kỹ thuật vẽ còn 
thô vụng, nghệ thuật hòa sắc còn tùy tiện, 
mới chỉ ở bước thể nghiệm cho một loại 
tranh bắt chước tự phát hàng nhập của 

Trung Quốc. Có thể tin chắc những tranh 
kính này do người Việt chưa được trang 
bị đầy đủ kiến thức nghề nghiệp, vẽ ra ở 
cuối thế kỷ trước sang đầu thế kỷ này” [2, 
tr 124, 125]. Bên cạnh đó là dòng ý kiến 
trái chiều với Chu Quang Trứ. Có một 
số nhà nghiên cứu ở Huế lại đưa ra nhận 
định rằng chất lượng nghệ thuật của dòng 
tranh này khá cao “Sự hiện diện của tranh 
gương tĩnh vật thời Nguyễn được chứng tỏ 
qua 10 bức tranh gương cỡ 50x60cm, treo 
trên tường các cột ngoài của chính điện 
lăng Đồng Khánh. Họa tiết gồm bình hoa 
quả phẩm, lư trầm hay nghiên bút... đặt 
trên những chiếc kỷ biến đổi nhiều dáng, 
được viền bằng những đường hồi văn; 
màu sắc phong phú, thường là màu nền 
khói hương, hoặc xanh da trời, hoặc đen 
huyền, trên đó nổi bật màu đỏ chu của lỷ, 
màu xanh ngọc của bình hoa... làm cho 
bức tranh tĩnh vật nào cũng lộng lẫy mà 
có duyên thầm”[6, tr 167]. 

Có thể nói, dù dòng tranh ngự chế 
cao cấp hay dòng tranh tĩnh vật giản đơn, 
thì các tác phẩm tranh gương xứ Huế vẫn 
là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, có 
giá trị cao về mặt thẩm mỹ. Ở loại hình 
tranh gương này, màu sắc trong tranh trở 
thành ngôn ngữ độc quyền của mảng nghệ 
thuật riêng biệt. Ngoài ra, các tác phẩm 
tranh gương được lồng trong khung sơn 
son thếp vàng chạm nổi những chi tiết hoa 
trái trời mây. Có tác phẩm khi được thếp 
vàng dùng vàng thật với một chất kết dính 
đặc biệt, màu vàng của khung không bao 
giờ phai màu, luôn giữ được sự óng ánh 
lung linh quyền quý của chất liệu này. Mặc 
dù trải qua đủ thăng trầm trong dòng chảy 
lịch sử văn hóa, nhưng sự óng ánh tươi tắn 
và rực rỡ của các tác phẩm tranh gương 
sơn son thếp vàng vẫn luôn như mới, có 
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độ phát quang lan tỏa giữa các màu trong 
tranh. Đồng thời qua các tác phẩm tranh 
gương còn phản ánh được tình hình, diện 
mạo của nền mỹ thuật triều Nguyễn và nói 
nên nhận thức của một thời đại đã qua, là 
lăng kính để thế hệ sau có thể nhìn lại và 
học tập. 

Sự tiếp nhận, tiếp biến văn hóa ở 
loại hình tranh kính (người Nam Bộ còn 
gọi là tranh kiếng) thủ công ở Nam Bộ

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, 
một bộ phận người Quảng Đông (Trung 
Quốc) di dân đến mảnh đất Nam Bộ, Việt 
Nam để sinh sống và lập nghiệp. Khi di 
dân sang Nam Bộ, họ đã mang theo nghề 
làm kính. Ban đầu họ đã mở các cửa tiệm 
buôn bán kiếng, với các loại kiếng tráng 
thủy tinh làm gương soi, kiếng khuôn cửa 
tủ, khung cửa chớp, ô cửa thoáng, và vẽ 
tranh đơn gian trên kiếng. Theo thời gian, 
cùng với sự phát triển của đời sống xã 
hội, việc làm kiếng và vẽ tranh trên kiếng 
ngày càng phát triển, sau đã ra đời dòng 
tranh kiếng Nam Bộ. Tranh kiếng Nam Bộ 
mang trong mình những nét đặc sắc riêng 
với bốn dòng nổi tiếng, đó là: tranh kiếng 
Chợ Lớn (Sài Gòn); tranh kiếng Lái Thêu 
(huyện Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), 
dòng tranh kiếng Chợ Mới (An Giang), và 
dòng tranh kiếng Khmer, Nam Bộ. Qua 
quá trình phát triển, nghề tranh kiếng thủ 
công đã nuôi sống người dân trong vùng 
và đem lại cho họ cuộc sống ấm no và có 
phần sung túc.

Nghề vẽ thủ công trên tranh kiếng 
của Nam Bộ là nghề thủ công độc đáo, 
đặc sắc, đặc sắc bởi cách vẽ, bởi chất 
liệu của tranh. Tranh kiếng Nam Bộ là 
loại hình tranh được vẽ thủ công từ phía 
sau mặt kiếng, với đặc điểm khác biệt 

về kỹ thuật, chúng được vẽ bởi kỹ thuật 
vẽ ngược, hình ảnh phía trước phải vẽ 
trước, hình ảnh phía sau thì vẽ sau (từng 
lớp từng lớp một), chính kỹ thuật này đòi 
hỏi những người nghệ nhân, người thợ vẽ 
tranh kiếng phải vô cùng khéo léo và tỉ 
mỉ mới có thể tạo nên được những bức 
tranh kiếng sinh động, nét vẽ dứt khoát, 
sắc sảo, màu sắc phong phú và bắt mắt. 
Tranh kiếng Nam Bộ thời bấy giờ vẽ về 
các chủ đề như: Tranh thờ; Tranh trang trí 
nhà cửa; Tranh chúc thọ; Tranh mừng tân 
gia, khai trương...Đặc điểm nổi bật trong 
quá trình phát triển của tranh kiếng là ở 
mỗi giai đoạn phát triển, nó luôn tích hợp 
những nội dung mới để phù hợp với tập 
tục, văn hóa và lối sống của cộng đồng 
dân cư, dân tộc và từ đó, mỗi dòng tranh 
kiếng hình thành những sắc thái riêng biệt, 
độc đáo. 

Dòng tranh kiếng Chợ Lớn, Sài Gòn 
là dòng tranh kiếng thủ công ra đời sớm 
nhất trong các dòng tranh kiếng thủ công 
ở Nam Bộ. Tranh Chợ Lớn thường dùng 
màu đỏ, dán giấy quỳ màu vàng, hoặc 
giấy quỳ màu bạc, sau đó áp dụng kỹ thuật 
tráng thủy tạo nên những đường nét hoặc 
nền tranh ánh nên sắc sáng bạc, thêm phần 
lung linh cho tranh. Dòng tranh Chợ Lớn 
rất phong phú, đề tài đa dạng, kỹ thuật thể 
hiện có sự cải tiến theo thời gian và thị 
hiếu của người dân Nam Bộ.

Dòng tranh Lái Thiêu: có loại vẽ 
nhiều màu, tiêu biểu như màu hồng vàng 
nhẹ, màu xanh lông két, màu trắng, màu 
vàng, xanh dương...nhưng cũng có loại 
màu nền đen hoặc đỏ, đặc biệt các hoa 
văn, hình họa đều dán ốc xà cừ để tạo nên 
sắc trắng bạc phản quang. Sắc màu phản 
quang truyền thống là lớp màu điệp trong 
tranh mộc bản, kế đó là sản phẩm cẩn ốc 
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xà cừ và hiện đại là tráng thủy và dán giấy 
trang kim đa sắc, chủ yếu là vàng kim và 
bạc. Tranh kiếng Lái Thiêu thường có hai 
loại và tranh thờ tổ tiên và thanh thờ thần 
phật. Có thể nói tranh kiếng thờ tổ tiên của 
Lái Thiêu được cho là dòng tranh mở đầu 
cho loại hình tranh thờ tổ tiên lừng danh 
của vùng đất Nam Bộ, Việt Nam.

Dòng tranh Bà Vệ, thuộc xã Long 
Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, 
dòng tranh này ra đời muộn hơn so với 
những dòng tranh trước. Tranh kiếng Bà 
Vệ phát triển mạnh từ những năm 1950, 
người đầu tiên mang dòng tranh kiếng 
về xứ này là ông Trần Vắn Tú. Ông học 
nghề vẽ tranh kiếng theo phường tranh Lái 
Thiêu, sau đó ông về xứ Bà Vệ để hành và 
phát triển nghề tại đây. Tranh kiếng Bà Vệ 
dù ra đời muộn hơn các dòng tranh kiếng 
thủ công khác ở Nam Bộ, nhưng loại hình 
tranh kiếng Bà Vệ rất phong phú và đặc 
biệt, gồm: tranh kiếng thờ thần phật, tranh 
kiếng tuồng tích, tranh kiếng trang trí. 
Tranh kiếng Bà Vệ có chủ đề rất phong 
phú, đa dạng, về nhiều loại hình khác nhau 
để phục vụ nhu cầu và thị hiếu của người 
dân Nam Bộ. Nhưng tất cả các chủ đề 
trong tranh đều ẩn chứa ngụ ý cầu mong 
mọi sự bình an, cuộc sống yên bình, mọi 
việc các tường như ý. 

Dòng tranh kiếng Khmer: dòng 
tranh này chủ yếu ở vùng sinh sống của 
người dân Khmer là Trà Vinh và Sóc 
Trăng, trong đó tranh kiếng Khmer, Trà 
Vinh ra đời vào khoảng những năm 1935, 
1936, còn làng tranh kiếng Phú Tân (Sóc 
Trăng) ra đời muộn hơn một chút và còn 
tồn tại đến nay. Loại hình chính ở tranh 
kiếng Khmer là tranh thờ ông bà, tổ tiên, 
thần phật. Các nhân vật trong tranh được 
mặc các tranh phục truyền thống của người 

Khmer. Đây là điểm khác biệt của dòng 
tranh kiếng Khmer với các dòng tranh 
kiếng Nam Bộ khác. Các nghệ nhân người 
Khmer với kỹ pháp điêu luyện đã tạo nên 
những tác phẩm tranh kiếng đa dạng và 
đặc sắc, không lẫn với bất kỳ dòng tranh 
nào khác ở Nam Bộ, Việt Nam.

Mỗi dòng tranh kiếng thủ công ở 
Nam Bộ với những đặc trưng riêng đã hình 
thành nên một nền mỹ thuật mang sắc thái 
riêng của mỗi cộng đồng dân cư, dân tộc, 
góp phần làm phong phú cho bảng màu 
đa dạng của văn hóa Nam Bộ nói riêng và 
Việt Nam nói chung. 

Dù loại hình tranh kính thủ công 
ở Nam Bộ có xuất phát điểm từ những 
người di dân Trung Hoa, nhưng quá trình 
tiếp nhận, tiếp biến văn hóa trải dài theo 
sự phát triển của xã hội, chiều dài của lịch 
sử, khi du nhập vào Việt Nam, tranh kính 
thủ công đã có sự thay đổi để phù hợp với 
văn hóa, phong tục, tập quán của nước 
Việt, người Việt. Sau quãng thời gian dài 
phát triển, nghề thủ công độc đáo này đã 
thay đổi và trở thành yếu tố nghệ thuật của 
dân tộc. Trải qua bao đời, cùng với nền 
văn hóa ở Việt Nam, loại hình tranh kính 
thủ công này đã trở thành loại hình nghệ 
thuật của người Việt, phục vụ nhu cầu của 
người Việt. Và có thời gian nó còn là một 
nghề mang lại cuộc sống ấm, lo đủ đầy 
cho người dân Nam Bộ, Việt Nam. 

Sự tiếp biến văn hóa trên nghệ thuật 
tranh kính ở Việt Nam từ sau năm 1975.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, 
nền kinh tế bắt đầu có sự phục hồi, phát 
triển, kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh 
vực khác trong xã hội. Tranh kính ở Việt 
Nam từ giai đoạn này đã có dấu hiệu phát 
triển trở lại. Thời gian đầu, nhiều cơ sở, 
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“họa sĩ thể hiện các tác phẩm tranh kính 
của các họa sĩ Châu Âu, nhưng theo thời 
gian, phong cách tạo hình của các họa sĩ 
càng thể hiện rõ nét hơn” [3, tr 356], nội 
dung, chủ đề thể hiện trên các tác phẩm 
tranh kính gắn với văn hóa, nhu cầu thẩm 
mỹ của người Việt, dần dần hình thành 
bản sắc riêng của các họa sĩ, của nghệ 
thuật tranh kính ở Việt Nam. Các dòng 
tranh kính ở Việt Nam đã mang đậm dấu 
ấn văn hóa Việt, có độ tinh tế, tính nghệ 
thuật cao, thể hiện các đề tài gần gũi với 
đời sống người Việt Nam. Các họa sĩ, 
nghệ nhân đã kế thừa tinh hoa của nghệ 
thuật tranh kính trên thế giới, kết hợp với 
văn hóa, thẩm mỹ của dân tộc để từ đó tạo 
nên các sản phẩm tranh kính mang trong 
mình âm hưởng của dân tộc trong các tác 
phẩm tranh kính cho người Việt. 

Từ sau những năm 90, của thế kỷ 
XX, loại hình tranh kính có sự phát triển 
mạnh, có nhiều doanh nghiệp, họa sĩ đã 
tham gia sản xuất và sáng tác tranh kính 
ở các hình thức, chủ đề, kỹ thuật thể hiện, 
ứng dụng cho nhiều công trình kiến trúc, 
nội thất lớn nhỏ khác nhau. Hình thức và 
phương pháp thực hiện tranh kính cũng 
đã có nhiều bước cải tiến, đổi mới được 
áp dụng trên cơ sở khoa học kỹ thuật mới, 
mang đến nhiều loại hình tranh kính khác 
như hơn. Nếu trước năm 1975, ở Việt 
Nam chỉ có tranh kính ghéo màu trong 
nhà thờ, tranh gương Huế, tranh kính thủ 
công ở Nam Bộ, thì sau năm 1975, kinh 
tế có sự phục hồi và bắt đầu những bước 
phát triển, đặc biệt là từ những năm 1990, 
đã có nhiều loại hình của tranh kính được 
người những họa sĩ, nghệ nhân khám 
phá, áp dụng, như: Tranh kính điêu khắc, 
tranh kính phun cát, tranh kính in... Bên 
cạnh đó, các họa sĩ, nghệ nhân đã cải tiến 

nhiều hình thức khác nhau của tranh kính, 
như: Vách kính trang trí, tranh kính nghệ 
thuật, sàn kính... Chủ đề và nội dung thể 
hiện trên tranh cũng có sự sáng tạo hơn. 
Rất nhiều chủ đề mới đã được các họa 
sĩ, nghệ nhân đưa vào tranh kính để phục 
vụ cho nhu cầu của người Việt. Tranh 
kính Việt Nam từ đó không chỉ là những 
nét chấm phá tạo điểm nhấn cho những 
không gian của những công trình kiến 
trúc, nội thất, mà nó còn đại diện cho sự 
sáng tạo, sự tài hoa của những người họa 
sĩ, nghệ nhân Việt. Các tác phẩm tranh 
kính hiện nay đều được sáng tác, thể 
hiện gắn liền với văn hóa, mỹ thuật của 
người Việt, phục vụ cho nhu cầu thẩm mỹ 
của người Việt hiện nay. Hình ảnh trong 
tranh đều là những hình ảnh có gắn bó 
mật thiết trong đời sống của người dân 
Việt Nam. Những hình ảnh này đã được 
nghệ nhân khéo léo biến nó trở thành 
yếu tố chính trong tranh kính. Kết hợp 
với những đường nét tạo hình, màu sắc 
phong phú, nghệ nhân đã rất thành công 
trong việc kết hợp yếu tố dân tộc với một 
loại chất liệu tranh mới để tạo thành các 
tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho thị hiếu 
của người Việt.

Trước sự phát triển của loại hình 
nghệ thuật tranh kính này, hiện nay một 
số cơ sở đào tạo ở Việt Nam cũng đã đưa 
tranh kính vào chương trình giảng dạy 
cho sinh viên thuộc ngành mỹ thuật, như 
Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ 
Chí Minh, Trường Đại học quốc tế Hồng 
Bàng; Trường Đại học Văn Lang... Có 
nhiều tác phẩm tranh kính đã được sinh 
viên thể hiện thành công từ tâm tư, tình 
cảm, thẩm mỹ của mình, đã ngày càng 
mang đến bản sắc riêng của nghệ thuật 
tranh kính ở Việt Nam.
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3. Kết luận

Dù tranh kính không nằm trong hệ 
thống mỹ thuật cổ của người Việt, loại hình 
tranh này du nhập vào Việt Nam thông qua 
sự giao thương, sự kết nối giữa người dân 
Việt Nam và người dân các nước khác, sự 
di dân của người nước khác, và được tiếp 
thu, phát triển bởi sự tiếp biến văn hóa 
trong thời gian dài của lịch sử. Trải qua sự 
phát triển của xã hội, loại hình tranh kính 
được đánh giá là loại hình nghệ thuật độc 
đáo, có đóng góp cho nền mỹ thuật Việt 
trong dòng chảy văn hóa của Việt Nam. 
Mỗi một thời kỳ, mỗi một giai đoạn, tranh 
kính ở Việt Nam cùng với nền văn hóa của 
người Việt, đã có sự tiếp nhận, sự cộng 
sinh, sau là sự Việt hóa, cuối cùng là sự 
thuần Việt ở trong nghệ thuật tranh kính, 
đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ của người Việt.

Ngày nay, nghệ thuật tranh kính đã 
và đang hiện hữu rất mạnh mẽ trong rất 
nhiều các công trình kiến trúc, nội thất về 
các loại công trình khác nhau như nhà ở, 
nhà hàng, bảo tàng, khách sạn, công trình 
công cộng...mang trong mình các sắc màu 
văn hóa dân tộc, để phục vụ cho mọi nhu 
cầu, đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ ngày càng 
cao của xã hội Việt Nam./.
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LUẬN BÀN VỀ NỘI HÀM NGHỆ THUẬT MỘT SỐ 
MOTIP TRANG TRÍ TRONG KIẾN TRÚC PHONG CÁCH 

ĐÔNG DƯƠNG TẠI HÀ NỘI

DISCUSSION OF ART CONNOTATION OF SOME DECORATIVE MOTIP 
IN THE INDOCHINA-STYLE ARCHITECTURE IN HANOI

Bùi Thị Thanh Hoa*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/10/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 3/04/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 29/04/2020

Tóm tắt: Trong các công trình kiến trúc phong cách Đông Dương ở Việt Nam nói chung 
và ở Hà Nội nói riêng thì trang trí kiến trúc luôn là một phần quan trọng không tách rời trong 
tổng thể khối kiến trúc, nó không đơn thuần chỉ làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ mà nó chính 
là một thành tố quan trọng định hình nên một phong cách kiến trúc mới “kiến trúc Đông 
Dương”. Hơn một thế kỷ qua, các công trình kiến trúc mang phong cách Đông Dương ở Hà 
Nội vẫn có một vị trí quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân Thủ Đô. 
Những công trình này vừa là hiện vật sinh ra trong lịch sử đồng thời là nhân chứng lịch sử 
phản ánh một giai đoạn giao lưu tiếp biến văn hóa nghệ thuật giữa phương Đông và phương 
Tây. Đặc biệt những motip trang trí trên các công trình kiến trúc ở Hà Nội cho phép chúng 
ta dễ dàng nhận diện được những đặc trưng rất riêng của một phong cách kiến trúc xuất hiện 
đầu thế kỷ XX, mà chúng ta không thấy xuất hiện trên bất kỳ phong cách kiến trúc nào khác 
ngoài phong cách kiến trúc Đông Dương. 

Bài viết nhằm chỉ ra những đặc trưng của nghệ thuật trang trí kiến trúc Đông Dương 
từ đó làm lộ diện những nội hàm văn hóa nghệ thuật của phong cách kiến trúc này. 

Từ khóa : phong cách, kiến trúc Đông Dương, trang trí, nghệ thuật...

Abstract: In Indochinese style architectural works in Vietnam in general, and in 
Hanoi in particular, architectural decoration is always an important and inseparable 
part of the overall architectural block, it does not merely add aesthetic value, but is also 
an important element shaping a new architectural style “Indochina architecture”. For 
more than a century, Indochina-style buildings in Hanoi still have an important place 
in the material and spiritual life of the people of the Capital. These constructions are 
both historical artifacts and witnesses refl ecting a period of cultural and artistic exchange 
between the East and the West. Especially, the motifs decorated on architectural works in 

* Trường Đại học Mở Hà Nội

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 66 (4/2020) 44-54
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1. Đặt vấn đề

Trang trí là một “Hình thái nghệ 
thuật đặc biệt” của con người, là một 
phạm trù thẩm mỹ phục vụ cuộc sống con 
người, là nghệ thuật làm ra “cái đẹp” để 
thỏa mãn nhu cầu trước hết là thông tin, 
giao tiếp với những ký hiệu gắn liền với 
những tiến bộ và sự phát triển tất yếu của 
đời sống vật chất và tinh thần của con 
người. Trang trí là nghệ thuật sắp xếp bố 
trí hình mảng, đường nét, màu sắc, khối 
lượng... để tạo nên một vật phẩm đẹp và 
tiện nghi phục vụ cho nhu cầu đời sống 
tinh thần, thuận tiện cho lao động sản 
xuất, vui chơi, giải trí của con người hàng 
ngày. Trang trí là nhu cầu của trí tuệ, nó 
phản ánh sự phát triển về mặt văn hóa của 
mỗi người, đưa cái đẹp vào cuộc sống, tạo 
nên sự hài hòa giữa xã hội - con người với 
tự nhiên, nâng cao năng lực thụ cảm và sự 
sáng tạo của con người. Trang trí mỹ thuật 
trong kiến trúc là nhằm làm cho công trình 
đáp ứng đầy đủ 3 yếu tố về cái đẹp đó là 
cái đẹp bên ngoài của công trình, cái đẹp 
bên trong của công trình và cái đẹp tổng 
thể của công trình trong môi trường. Các 
mô típ trang trí trên các thành phần kiến 
trúc góp phần làm đẹp, duyên dáng thêm 

† Ernest Hébrard (1875-1933) là kiến trúc sư, nhà khảo cổ học, nhà quy hoạch người Pháp. Ông là 
Giám đốc sở Quy hoạch kiến trúc Đông Dương thuộc Pháp. Hébrard được coi là kiến trúc sư khởi 
nguồn cho phong cách Kiến trúc Đông Dương. Phong cách kiến trúc Đông Dương đặc trưng bởi sự 
tích hợp một cách sáng tạo và nhuần nhiễn các vật liệu xây dựng và chi tiết kiến trúc của các nước bản 
địa (các nước Đông Dương) vào kiến trúc thuộc địa Pháp thời kỳ đó. 

nội thất kiến trúc tạo nên sự tinh tế, trang 
nhã cho toàn bộ công trình. 

Khi nghiên cứu về kiến trúc phong 
cách Đông Dương, đặc biệt là những trang 
trí trên kiến trúc cần phải đặt chúng trong 
một tổng thể, bối cảnh lịch sử, tương quan 
giữa thời gian và không gian, tương quan 
giữa các công trình kiến trúc với cảnh 
quan môi trường thiên nhiên, không thể 
bỏ qua điều kiện địa lý khí hậu ở Hà Nội. 

Những tìm tòi sáng tạo của kiến 
trúc sư Ernest Hébrard† và các kiến trúc 
sư cùng thời kỳ với phong cách kiến trúc 
Đông Dương đã có nhiều ảnh hưởng và 
đóng góp rất đáng trân trọng vào xu hướng 
sáng tác tìm về các giá trị mỹ thuật truyền 
thống. Những công trình do kiến trúc sư 
Ernest Hébrard thiết kế đã thể hiện một 
diện mạo mới cho các công trình kiến trúc 
mang kiểu dáng Pháp, tuy nhiên những 
hình thức trang trí trên các công trình đó 
lại cho thấy một vẻ đẹp đậm chất Á Đông, 
trên những bố cục của mặt đứng công trình 
hay trên mặt trần đan xen với những hình 
khối khỏe khoắn mang tính tỷ lệ của thời 
kỳ cổ điển Châu Âu là những motip trang 
trí truyền thống kiểu phương Đông. Tất 
cả tạo nên một tổng thể hài hòa và ẩn sâu 

Hanoi allow us to easily identify the very specifi c characteristics of an architectural style 
that appeared in the early twentieth century, which we do not see on any architectural style 
other than Indochinese architectural style.

The article aims to show the characteristics of Indochinese architectural decoration 
art, thereby revealing the cultural and artistic contents of this architectural style.

Keywords: Indochina style, architecture, decoration, art...
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trong nó là những nội hàm văn hóa nghệ 
thuật cho phép chúng ta dễ dàng nhận diện 
phong cách Đông Dương tại Hà Nội.

2. Kiến trúc Đông Dương là sự 
giao thoa tinh hoa văn hóa nghệ thuật 
phương Tây và tinh hoa văn hóa nghệ 
thuật phương Đông.

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. Những năm 
đầu của thời kỳ thuộc địa ở Đông Dương 
kiểu dáng kiến trúc thời kỳ này thường là 
sự dập khuôn nguyên mẫu của các công 
trình phỏng theo chính quốc, không thực 
sự thích ứng với điều kiện tự nhiên và khí 
hậu ở Việt Nam. Khi đó họ nhận ra rằng 
khí hậu ở đây 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. Các kiến trúc sư người Pháp trong 
quá trình thiết kế cũng đã tìm cách cải 
biên từ kiến trúc bản xứ sao cho thích ứng 
với khí hậu, sử dụng các kỹ thuật và vật 
liệu địa phương. 

Do đặc điểm vị trí địa lý của Việt 
Nam là nơi giao lưu với kiến trúc Trung 
Quốc từ hơn 2 thiên niên kỷ, từ nhiều thế 
kỷ với kiến trúc Chăm, Khơme và thậm 
chí có cả Nhật Bản. Trong thời kỳ thuộc 
địa Pháp, kiến trúc ở Việt Nam tồn tại 
song song 3 hệ thống là: kiến trúc Pháp, 
kiến trúc Việt Nam và kiến trúc thuộc địa. 
Trong thế kỷ XVII và XVIII, sự xuất hiện 
của các nhà truyền giáo và những kỹ sư, 
kiến trúc sư Châu Âu đã đánh dấu điểm 
khởi đầu cho sự trao đổi kiến trúc với 
phương Tây. Chính sự giao lưu tiếp biến 
văn hóa - nghệ thuật này đã dẫn đến nhiều 
sự trộn lẫn trong các hình thức kiến trúc 

để tạo ra một phong cách kiến trúc mới. 
Đây là phong cách thành công nhất trong 
việc tạo ra những công trình kiến trúc đẹp, 
hiện đại, phù hợp với khí hậu, cảnh quan 
và văn hoá truyền thống bản địa thời kỳ 
Pháp thuộc. Kiến trúc Đông Dương là sự 
kết hợp tinh tế giữa những cái đẹp của nền 
văn hóa Việt với sự tinh tế của kiến trúc 
Pháp. Lối kiến trúc này không mang đến 
sự áp đặt của kiến trúc Pháp mà còn tồn 
tại cái đẹp của kiến trúc Việt. Khác với 
kiến trúc Đông Dương ở Sài Gòn chịu ảnh 
hưởng nhiều của nghệ thuật Trung Hoa 
hay kiến trúc Đông Dương ở Huế lại mang 
nhiều đặc điểm của nghệ thuật cung đình, 
kiến trúc Đông Dương tại Hà Nội mang 
trong mình một vẻ đẹp cổ kính theo kiểu 
kinh viện châu Âu.

Các công trình kiến trúc mang phong 
cách Đông Dương tại Hà Nội đã có những 
sự cải biến nhất định, mặt bằng, hình khối 
kiến trúc không hoàn toàn theo kiểu Pháp, 
đã có sự tìm tòi, biến đổi về mặt không 
gian và các hình thức trang trí trên kiến 
trúc nhằm tạo ra những công trình có khả 
năng thích nghi với điều kiện khí hậu, cảnh 
quan cũng như truyền thống văn hoá bản 
địa. Các kiến trúc sư theo phong cách này 
thường sử dụng những hình thức và chi 
tiết kiến trúc truyền thống Việt Nam trong 
việc tạo nên các bộ mái, ô văng che cửa, 
cùng các họa tiết trang trí khác. Những giá 
trị tinh tế, cổ điển của Pháp kết hợp với 
văn hóa Việt tạo nên kiến trúc đẹp riêng 
của kiến trúc Đông Dương thể hiện rất rõ 
nét trên các motip trang trí trên kiến trúc.

Trang trí trên kiến trúc là sự thể hiện 
những mô típ hoa văn đẹp mắt làm tô điểm 
thêm vẻ đẹp cho toàn bộ công trình. Nếu 
như ở phía ngoài người ta tìm mọi cách để 
tạo ra không gian gắn chặt giữa thiên nhiên 
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với kiến trúc bằng cách tìm kiếm, cải tạo, 
bố trí những gì có thể để làm tăng thêm cái 
đẹp hài hòa, gần gũi thì bên trong công trình 
họ thường tận dụng nhiều vị trí và các điểm 
trống của công trình để tạo ra không gian 
mỹ cảm bằng nhiều thủ pháp nghệ thuật 
đẹp mắt. Trang trí trên kiến trúc các công 
trình mang phong cách Đông Dương tại 
Hà Nội có thể thấy cùng là các dạng motip 
trang trí mang tính hình học hay các motip 
trang trí thực vật nhưng cách sử dụng các 
dạng motip kiểu phương Tây hay phương 
Đông cho thấy sự tinh tế trong cách sử 
dụng và bao hàm những ý nghĩa quan niệm 
tư tưởng của từng vùng văn hóa khác nhau, 
giá trị văn hóa nghệ thuật mà kiến trúc sư 
muốn truyền tải vào công trình. Khi nghiên 
cứu các công trình kiến trúc Đông Dương 
tại Hà Nội có thể nhận thấy sự kết hợp Á - 
Âu ở các phương diện sau:

* Hình thái kiến trúc

Trong các bản thiết kế mặt bằng 
kiến trúc các công trình phong cách Đông 
Dương hiện còn lưu giữ được của các kiến 
trúc sư người Pháp, chúng ta thấy rất rõ 
sự khác biệt giữa các công trình mang 
phong cách Tân cổ điển với phong cách 
Đông Dương. Phong cách Tân cổ điển 
với thiết kế khối kiến trúc thống nhất, to 
lớn trên mặt bằng hình học, vuông hoặc 
chữ nhật, chiều cao của các tòa nhà lớn 
có mái hình tam giác bẹt theo kiểu kiến 
trúc La Mã (kiến trúc công trình Phủ Chủ 
Tịch) hoặc các mái nhọn cao vút lên bầu 
trời như lưỡi kiếm theo kiểu Gothic (kiến 
trúc công trình Nhà thờ lớn) có nhiều cửa 
sổ, nhiều cột trụ được bố trí cả trong và 
ngoài khối kiến trúc họa tiết trang trí đều 
có nguồn gốc từ văn hóa phương Tây. 
Tổng thể công trình giống như một pháo 
đài khép kín.

Kiến trúc Đông Dương có sự khác 
biệt mặt bằng kiến trúc là sự kết hợp của 
hình học và lối kiến trúc Hán tự (Mặt 
bằng cơ bản của kiến trúc đình chùa ở Việt 
Nam), chiều cao của các tòa nhà không quá 
lớn, mái là sự tổng hòa của tam giác bẹt 
và tam giác nhọn tạo ra một tam giác cân 
với độ dốc hài hòa giống như chiếc nón đội 
của người phụ nữ Việt, đây là hình bóng 
của mái đình và mái chùa. Không gian của 
kiến trúc Đông Dương là không gian mở 
với nhiều cửa sổ và cửa chính liên kết với 
một vùng đệm chính là hành lang dẫn ra 
các hướng đi khác nhau. Trên hệ mái của 
các công trình kiến trúc Đông Dương có 
sự kết hợp rất tài tình của hệ mái khối nhà 
chính với các tháp thường là hình bát giác 
đây là sự chọn lọc đầy tinh tế của các kiến 
trúc sư, nó không quá vuông vức như các 
tháp của nhà thờ Gothic nhưng cũng không 
tròn như thời kỳ Roman, ẩn chứa trong đó 
sự tinh hoa triết học Phương Đông (Đồ 
hình Bát quái xuất hiện trên tòa nhà bộ 
Ngoại Giao, tòa nhà Bảo tàng lịch sử quốc 
gia Việt Nam), hệ thống cột trụ được lược 
giản mang tính gợi hình và trang trí nhiều 
hơn. Nghệ thuật trang trí kiến trúc trong và 
ngoài công trình kiến trúc Đông Dương là 
sự pha trộn hài hòa giữa văn hóa Âu - Á là 
những kiến thức tự nhiên và con người hai 
châu lục khác nhau. Ngoài ra còn là sự kết 
hợp của kỹ thuật xây dựng tiên tiến và kỹ 
thuật truyền thống, kết hợp của các vật liệu 
hiện đại và các vật liệu sẵn có đặc trưng. 
có sự thay đổi để thích ứng với điều kiện 
tự nhiên, khí hậu như sử dụng kỹ thuật xây 
nhà bằng gỗ, vì kèo đố, vật liệu tre, mây kỹ 
thuật làm mộng....

* Nghệ thuật trang trí trên kiến trúc 

- Sự kết hợp giữa hội họa phương tây 
và phù điêu trang trí truyền thống Á Đông
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Trong các loại hình nghệ thuật 
truyền thống của Việt Nam Hội họa không 
phải là thế mạnh, chúng ta được biết đến 
với phù điêu và điêu khắc nhiều hơn, trái 
lại nghệ thuật hội họa phương tây phát 
triển hơn và có rất nhiều thành tựu nổi bật, 
đây cũng chính là hai thành tố nghệ thuật 
xuất hiện nhiều nhất trên các công trình 
kiến trúc Đông Dương. Công trình Đại 
học Đông Dương là công trình đầu tiên của 
kiến trúc sư Herbrard tiêu biểu cho phong 
cách Đông Dương, những trang trí trên 
kiến trúc của công trình này đã sử dụng 
chủ yếu là kỹ thuật xây dựng và thủ pháp 
trang trí kiểu phương Tây như sử dụng 
nghệ thuật trang trí kim loại, tranh kính, 
nghệ thuật ghép mảnh mosaic, kỹ thuật vẽ 
tranh hoành tráng. Vật liệu sử dụng trong 
công trình cũng được thiết kế với những 
loại vật liệu phương Tây như những trang 
trí hoa sắt trên cổng, hành lang và lan can, 
ấn tượng với tác phẩm tranh hoành tráng 
do họa sĩ Victor Tardieu thực hiện, mô tả 
cuộc sống của người Hà Nội đầu thế kỷ 
20 với sự hiện diện của 200 nhân vật đại 
diện cho xã hội thời bấy giờ. Các lối đi, 
hình nổi trên tường và tất cả các chi tiết 
trang trí được chạm khắc với độ chính xác 
tuyệt vời. Các họa tiết trang trí bằng thạch 
cao nổi bật xung quanh cửa ra vào và cửa 
sổ hơn là bị lõm. Những bức tượng có thể 
được đặt trong hốc hoặc đặt trên chân cột. 
Đặc biệt để trang trí cho không gian phía 
dưới sảnh kiến trúc sư đã sử dụng kỹ thuật 
ghép mảnh mosaic với những họa tiết 
trang trí hình kỷ hà của phương Tây.

Bố cục nghệ thuật được sử dụng 
nhiều nhất trong các công trình kiến trúc 
Đông Dương là bố cục đăng đối, đối xứng. 
Điều trùng hợp trong nghệ thuật Á - Âu 
cổ điển đều rất ưa dùng loại hình bố cục 

nghệ thuật này, bởi nó tạo ra sự cân đối hài 
hòa, sự vững trãi ổn định, tính trường tồn 
và tôn nghiêm. Nó rất đúng với tính chất, 
chức năng và mục đích của các công trình 
kiến trúc này.  

Màu sắc: Được chia làm hai trường 
phái và phổ hệ khác nhau trong quan niệm 
nghệ thuật của hai nền văn minh Á - Âu 
một cách rõ nét:

- Hệ màu Á Đông sử dụng chủ đạo 
trong trang trí kiến trúc Đông Dương gồm 
các màu: Đỏ, Vàng, Nâu, Trắng, Đen

- Hệ màu Châu Âu sử dụng trong 
trang trí kiến trúc Đông Dương gồm các 
màu: Xanh dương, xanh nước biển, xanh 
lá cây, đỏ, vàng, ghi, trắng, đen.

- Các motip trang trí mang ý nghĩa 
triết lý

+ Triết lý âm dương: Âm - Dương là 
một học thuyết xuất hiện ở Á Đông từ thời 
Cổ đại. Đây là một khái niệm trừu tượng, 
phản ánh về tính chất đối lập trong sự luôn 
thống nhất với nhau của hai mặt, hai thế lực 
luôn phải cùng dựa vào nhau để tồn tại và 
phát triển. Triết lý Âm Dương được thể hiện 
rất đa dạng và phong phú, đó là sự tương 
phản của các ý niệm về: trên - dưới, cao - 
thấp, vuông - tròn, động - tĩnh, sáng - tối, 
nóng - lạnh, cứng - mềm, đặc - rỗng... Cũng 
từ học thuyết này, hai hệ thống triết lý khác 
đó là hệ thống Tam Tài, Ngũ Hành và Tứ 
Tượng, Bát Quái đã được hình thành. Người 
Trung Quốc gọi Âm Dương là lưỡng nghi 
và trình bày sự hình thành vũ trụ như sau: 
“lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh 
bát quái, bát quái biến hóa vô cùng” (hai 
sinh bốn, bốn sinh tám). Triết lý Âm Dương 
là cơ sở để xây dựng nên hai hệ thống khái 
quát hóa về mô hình vũ trụ, cùng với thời 
gian những triết lý và quan niệm nêu trên đã 
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tác động đến toàn bộ đời sống của cư dân Á 
Đông và hình thành nên hệ giá trị văn hóa 
mà ngày nay được xem là văn hóa truyển 
thống. Một sáng tác nghệ thuật sẽ chỉ có 
ý nghĩa khi mà hình thức của nó giúp cho 
người sáng tác chuyển tải được những hàm 
ý văn hóa nhất định. Do vậy, nghiên cứu về 
các hiện tượng văn hóa ở khu vực này như 
các motip nghệ thuật trang trí truyền thống 
thì những quan niệm - triết lý - văn hóa tiêu 
biểu này có một ý nghĩa then chốt. 

Có thể thấy triết lý về âm dương 
cung cấp cho con người ta một biểu đồ 
của sự hình thành và vận động của vũ trụ 
với sự thống nhất và cân bằng. Con người 
cần tuân theo những quy luật của vũ trụ 
và đừng cố phá vỡ trật tự và cân bằng của 
vũ trụ, hiểu cụ thể hơn đó là sự cân bằng 
trong mọi mặt của đời sống con người. 

+ Triết lý Ngũ hành: theo quan niệm 
của triết học cổ phương Đông, là năm yếu 
tố tượng trưng cho mọi vật chất trong 
thế giới. Ngũ hành có tính tương sinh và 
tương khắc: sinh ra nhau tiếp nối bền vững 
và khắc lẫn nhau để tiết chế những yếu tố 
quá đà.

Một sự vật muốn có được sự hoàn 
thiện và vững vàng với sự hội tụ của các 
yếu tố vũ trụ phải có đủ 5 yếu tố của Ngũ 
hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ tạo 
thành một vòng tuần hoàn. Dựa vào tri 
thức này người Á Đông muốn giải thích 
các sự vật hiện tượng trong tự nhiên và 
đời sống xã hội, chẳng hạn như: Quy luật 
cùng tồn tại, quy luật đoàn kết nương tựa 
vào nhau, các tính chất đối kháng nhau, 
cách hóa giải sự đối kháng, các yếu tố 
tương sinh khi kết hợp lại với nhau... nó 
trở thành phép ứng biến trong nhân sinh 
quan và thế giới quan.

+ Quan niệm Bát quái: theo quan 
niệm của triết học cổ phương Đông gồm 
tám quẻ trong Dịch học, là bốn phương 
tám hướng trong trời đất, biểu tượng 
của vũ trụ. Trong lĩnh vực kiến trúc và 
nghệ thuật ở phương Đông, quan niệm 
Bát quái được thể hiện trong các hình thể 
có hình bát giác. Trong quan niệm của 
người Á Đông biểu tượng bát quái là vũ 
trụ thu nhỏ, nó ẩn chứa sức mạnh siêu 
nhiên, những huyền cơ thiên địa. Đại ý 
là con người cần hiểu tìm hiểu và nắm 
bắt các tri thức về sự vận động của vũ 
trụ, có được cái nhìn bao quát thấy được 
những vận động tích cực mà thuận theo, 
đồng thời tránh hoặc giảm thiểu những 
vận động tiêu cực của tự nhiên. Chính vì 
ẩn chứa nguồn năng lượng siêu nhiên mà 
trong Đạo Giáo biểu tượng bát quái được 
dùng để trừ tà ma và các nguồn năng 
lượng xấu. Trong thuật phong thủy, xây 
dựng các công trình lớn và quan trọng 
của người Á Đông thì sự trường tồn của 
công trình là yếu tố hàng đầu không chỉ 
bền vững về mặt cơ học mà nó phải đáp 
ứng được các yếu tố về sự hấp thu các 
nguồn năng lượng tốt, tránh, giảm thiểu 
sự tác động của các nguồn năng lượng 
xấu. Trong các công trình kiến trúc 
phong cách Đông Dương tại Hà Nội đều 
có yếu tố trang trí mang quan niệm bát 
quái. Theo quan điểm của tác giả thì đây 
là một trong những yếu tố quan trọng mà 
kiến trúc sư Pháp chọn lọc và đưa các yếu 
tố bát giác vào trong thiết kế các công 
trình kiến trúc phong cách Đông Dương. 

+ Motip trang trí mang tính biểu 
tượng:

+ Cửa sổ hoa hồng: là đặc trưng của 
kiến trúc nhà thờ Gothic và cũng là nét 
hấp dẫn bậc nhất của loại kiến trúc này. 
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Cửa sổ hoa hồng là những cửa sổ được 
làm bằng kính trang trí nhiều màu sắc, 
thường là các bức tranh thể hiện các nội 
dung Thiên Chúa giáo. Ánh sáng chiếu qua 
cửa kính đó, khi vào nhà thờ sẽ được biến 
đổi thành các màu sắc khác nhau. Điều 
này làm cho không gian bên trong nhà 
thờ sáng một cách huyền ảo. Cửa sổ hoa 
hồng với nhiều màu sắc rực rỡ nhắc nhở 
mọi người rằng: mỗi người như một sắc 
màu, thật đặc biệt. Nhưng những đứa con 
của Chúa sẽ còn đẹp hơn thế nếu chúng ở 
bên cạnh nhau, đồng tâm với nhau. Loại 
motip trang trí này chỉ xuất hiện trên công 
trình nhà thờ Thiên Chúa giáo phong cách 
Đông Dương, nhà thờ Cửa Bắc là một ví 
dụ điển hình. Kiến trúc sư đã rất khéo léo 
trong việc xây dựng một công trình nhà 
thờ theo kiểu Gothic nhưng những trang 
trí trên bề mặt công trình vẫn mang những 
yếu tố phương Đông.

+ Motip trang trí mang tính biểu 
tượng khoa học kỹ thuật: 

Họa tiết bóng điện: Xuất hiện trên 
cổng chính công trình Đại học Đông 
Dương, nếu hiểu chỉ đơn thuần là cái bóng 
điện thôi thì quả là sai lầm. Đây là một 
biểu tượng đã làm thay đổi thế giới với 
sự phát minh ra dòng điện và bóng điện. 
Các cuộc khoa học kỹ thuật sẽ đi đến đâu 
nếu không có phát minh này. Dĩ nhiên nó 
được chọn làm họa tiết trang trí trên cửa 
chính của trường Đại học Đông Dương 
như biểu thị đây là cánh cửa dẫn vào chân 
trời tri thức. Sự đột phá để thay đổi thế 
giới không có gì khác là “tri thức”. Điều 
đặc biệt khi quan sát kỹ các nhóm motip 
đặt cạnh nhau lại dễ dàng liên tưởng đến 
các motip trang trí hình đồng tiền - motip 
trang trí quen thuộc của phương Đông. 
Yếu tố trang trí này cho thấy sự giao lưu 

tiếp biến về văn hóa - nghệ thuật rất rõ nét 
trên công trình đầu tiên mang phong cách 
Đông Dương tại Hà Nội. 

Kính viễn vọng: là biểu trưng cho 
ngành Thiên văn học, từ hàng ngàn năm 
trước Công nguyên con người đã muốn 
khám phá những tri thức của vũ trụ của 
các vì sao các hành tinh bên ngoài không 
gian. Sự ra đời của kính viễn vọng đã giúp 
con người dần phá bỏ những mơ hồ, siêu 
hình về những tri thức vũ trụ học. Biểu 
tượng này được dùng để trang trí trong 
nội thất trường Đại học Đông Dương với 
thông điệp cổ vũ người học luôn vươn đến 
những tri thức mới, vượt qua những giới 
hạn của những tri thức đã từng biết của 
nhân loại. 

Biểu tượng khẩu pháo: đây là phát 
minh quan trọng của loài người với việc 
chế tạo ra thuốc súng làm thay đổi căn bản 
phương thức tác chiến trong chiến tranh, nó 
chính là biểu tượng của khoa học quân sự. 

Biểu tượng compa: châu Âu và 
nước Mỹ ngày nay sở hữu một nền tảng 
khoa học kỹ thuật tiên tiến là nhờ họ đã 
trải qua nhiều cuộc cách mạng khoa học 
kỹ thuật trong nhiều thời kỳ khác nhau và 
trong hành trình đó chiếc com pa được lấy 
làm biểu tượng cho ngành khoa học kỹ 
thuật bởi đặc tính chính xác của mình. 

Biểu tượng chiếc cân: Nguồn gốc 
của biểu tượng này xuất phát từ thời Hy 
Lạp- La Mã cổ đại do nữ thần Lady Justice 
làm đại diện - một biểu tượng của công lý, 
pháp luật xét xử trong hệ thống Tư pháp 
với ba biểu tượng đặc trưng: Tay phải cầm 
cân, tượng trưng cho sự suy xét cẩn trọng 
và công bằng, phân định cái thiện và cái ác, 
biểu tượng cho lẽ phải, không thiên vị. Tay 
trái cầm kiếm, tượng trưng cho sức mạnh 
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cưỡng chế, quyền lực lẫn quyền uy. Một 
dải băng bịt kín đôi mắt, tượng trưng cho 
sự vô tư, không bị tác động bởi ngoại cảnh, 
đề kháng, đối lập lại những áp lực, ảnh 
hưởng từ bên ngoài. Biểu tượng của chiếc 
cân trên công trình kiến trúc Đông Dương 
vừa đại diện cho một lĩnh vực đào tạo của 
trường là ngành luật, ngành tòa án, đồng 
thời nhắc nhở mọi người luôn thượng tôn 
pháp luật, thượng tôn sự công bằng, bình 
đẳng của mọi người trước Pháp luật. 

+ Hình tượng cuốn thư (biểu tượng 
cho sự nghiên cứu, sách vở của người 
phương Đông). Những hình tượng trang 
trí này nói lên hàm ý “y - thư” vừa nghiên 
cứu lý thuyết - vừa nghiên cứu thực hành. 

+ Hoa văn hình học - hồi văn chữ 
Vạn, chữ Triện

Là những trang trí bằng đường nét 
hình học kỷ hà để tạo ra những hoa văn có 
tính lặp lại (hồi văn). Đây là một thể thức 
trang trí thường gặp trong kiến trúc cổ cả 
ở phương Đông lẫn phương Tây. Vì tính 
chất đặc biệt của nó là sự lặp lại của một 
họa tiết cơ sở, sau đó tùy vào vị trí cụ thể 
trong kiến trúc mà có những biến tấu khác 
nhau vô cùng đa dạng. Chữ Vạn được tìm 
thấy phổ biến trong lịch sử của cả văn 
minh Á - Âu tuy có những giải thích khác 
nhau về ý nghĩa của nó tùy theo từng tôn 
giáo và dân tộc. Nhưng theo tác giả từ góc 
nhìn văn hóa và dân tộc học thì biểu tượng 
này trang trí trên công trình kiến trúc 
Đông Dương cơ bản được lấy cảm hứng 
từ chữ Vạn trong Phật giáo của người Á 
Đông (xuất hiện trên ngực của Phật Thích 
Ca), biểu đạt cho sự tốt lành viên mãn là 
một trong 32 tướng tốt của Phật. Ngụ ý 
của điều này trên các công trình kiến trúc 
Đông Dương là những công trình này 

được tạo ra cho những mục đích tốt đẹp. 
Hồi văn chữ Vạn xuất hiện ở mặt trước 
của công trình Đại học Đông Dương và 
trụ sở Bộ Ngoại giao 

+ Motip trang trí hình học: Những 
mô típ hoa văn truyền thống tiêu biểu của 
châu Âu đến từ những mẫu hình có từ xa 
xưa, trải dài từ buổi bình minh của xã hội 
nguyên thuỷ, đến thời kỳ cổ đại, trung cổ 
và cận đại. Tại đây, với nguồn cội là nền 
văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại tập trung 
nhiều thành tựu tiêu biểu về văn hoá nghệ 
thuật, rồi thời kỳ Trung Cổ với nghệ thuật 
Gothic, tiếp sau là giai đoạn nghệ thuật 
Phục Hưng, Baroque, Rococo... Sự đa 
dạng về mẫu hình tạo lịch sử đã tạo nên 
các hệ thống hoa văn khác nhau, tuy đến 
từ nhiều cội rễ văn hoá khác nhau và năm 
tháng khác nhau nhưng kết quả tựu chung 
đều nhất quán ở một số thể thức tạo hình 
đối với hoa văn. Như của hệ đường cong 
tròn và ô van, hệ đường thẳng vuông và 
chữ nhật, thể thức tam giác và góc cạnh 
mang tính chất vật lý, định lượng và có 
nguồn gốc của khoa học tự nhiên.

Hình tam giác, Hình vuông, Hình 
chữ nhật, Hình tròn... Trong lịch sử nhân 
loại xuất hiện từ rất sớm trong các nền 
văn minh, nó được ứng dụng trong nhiều 
lĩnh vực trong đời sống của con người bao 
gồm cả đời sống tinh thần. Đối với người 
Châu Âu 4 loại hình học này được sử dụng 
vô cùng phổ biến, bởi kết cấu hết sức đơn 
giản dễ áp dụng trong đời sống và chúng 
tạo ra độ bền vật lý rất tốt, tính kết nối cao, 
điều này được chứng minh bằng các công 
trình kiến trúc cổ đại nhiều ngàn năm tuổi 
nằm khắp trên lục địa Á, Âu, Mỹ, Phi. Khi 
khoa học tự nhiên phát triển đặc biệt là 
Hình học và Vật lý đã chứng minh sự bền 
vững của các cấu trúc có dạng hình học 
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cơ bản này. Các kiến trúc sư đã áp dụng 
triệt để những ưu điểm này trong các công 
trình kiến trúc đại, ngoài việc áp dụng là 
các khối kiến trúc chính, chúng còn được 
dùng làm các họa tiết trang trí làm thay 
đổi bề mặt kiến trúc theo hướng gia tăng 
tính thẩm mỹ. Những motip này xuất hiện 
nhiều trên các công trình kiến trúc thời kỳ 
Hy Lạp- La Mã và cho đến tận ngày nay. 

Ở Việt Nam các yếu tố hình học 
Vuông, tròn, tam giác, chữ nhật, được 
thấy nhiều thông qua các tôn giáo: Phật 
Giáo, Đạo Giáo, Nho giáo dưới các hình 
thức là các biểu tượng và nặng về tính 
tượng trưng, khái quát và triết lý, ít lý 
giải về vật lý, chẳng hạn như trời tròn, 
đất vuông hay mẹ tròn con vuông, ở bầu 
thì tròn ở ống thì dài, bốn cõi trời... Ngay 
cả việc xây dựng các công trình kiến trúc 
cũng áp dụng những nguyên lý của tôn 
giáo. Xây chùa có mặt vằng hình vuông, 
tháp Phật cũng hình vuông, với quan 
niệm của Phật giáo về Tứ Đại, sau này 
có thêm tháp Phật lục giác, Bát giác, Đạo 
giáo là Bát quái, Ngũ hành, Nho giáo là 
kiến trúc theo con chữ... 

Thông qua những tinh hoa văn hóa 
Á - Âu này các kiến trúc sư người Pháp 
đã kết hợp các yếu tố này một cách khéo 
léo và tinh tế để tạo ra một phong các kiến 
trúc đặc sắc đầy tính thẩm mỹ. 

+ Motip chữ Hán

Chữ Hán là một loại cổ tự, chữ viết 
của tiếng Trung Quốc, là dạng chữ viết 
tượng hình, người Trung Quốc đã nâng 
đặc điểm độc đáo này của chữ Hán trở 
thành nghệ thuật (còn gọi là thư pháp - 
nghệ thuật viết chữ đẹp). Nhưng không 
đơn giản chỉ là viết chữ sao cho đẹp, mà 
thư pháp, hay thư đạo trong hàm nghĩa sâu 

xa để diễn giải, biểu đạt: tâm, ý, khí, lực 
của người truyền đạt. Hán tự có những đặc 
tính ưu việt rất riêng mà ít loại chữ viết nào 
có được, chẳng hạn như: các con chữ Hán 
tự cơ bản nằm trong một khuôn hình nhất 
định vuông, tròn chữ nhật... khá thuận lợi 
cho việc xắp xếp bố cục nghệ thuật, chữ 
Hán có thể chứ đựng nhiều thông tin trong 
một con chữ (lời ít mà ý nhiều hoặc chữ 
ít mà nghĩa nhiều) ẩn chứa hàm nghĩa sâu 
sắc và đã từng là quốc ngữ của các triều 
đại phong kiến Việt Nam. Ngoài những 
điều nêu trên thì chữ Hán còn là một trong 
những đặc trưng của văn hóa Á Đông.

+ Motip trang trí động vật: 

Con rắn: Theo truyền thuyết cổ Hy 
Lạp, Esculape - con trai của thần Appolon 
(thần Thái Dương) được xem là ông tổ của 
ngành Y dược. Do bản tính ưa quan sát 
và lớn lên trong khung cảnh thiên nhiên 
nên Esculape sớm nhận ra các loại cây cỏ 
có dược tính chữa bệnh hoặc có thể cải 
tử hoàn sinh. Một ngày nọ, Esculape trên 
đường đi thăm bạn gặp một con rắn, ông 
đã đưa cây gậy ra và con rắn liền bám lấy 
rồi bò lên quấn quanh cây gậy. Esculape 
thấy vậy đã cầm cây gậy đập xuống đất để 
giết chết con rắn. Ngay sau đó, ông lại thấy 
một con rắn khác bò tới cứu, miệng ngậm 
một loại thảo dược và sử dụng nó giúp 
con rắn đã chết sống lại. Từ đó, Esculape 
để tâm tìm kiếm các loại cây cỏ trong núi 
để chữa bệnh cho con người. Trong sảnh 
lớn của Đại học Đông Dương có trang trí 
biểu tượng này, ngoài việc là biểu tượng 
của ngành y dược một ngành đào tạo ra 
các thầy thuốc, bác sĩ, nội dung của truyền 
thuyết còn nhắc nhở chúng ta hãy để ý đến 
cỏ cây hOA lá quanh ta vì chúng đều có 
công dụng nhất định với con người.
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Con rồng: xuất hiện ở phần mái tòa 
nhà Bảo tàng lịch sử được tạc trang trí 
của đầu các cong son đỡ phần mái nhô ra 
khỏi tòa nhà. Con rồng trong văn hóa của 
người Việt là con vật linh thiêng, đại diện 
cho quyền lực, sức mạnh, cai quản nguồn 
nước, vị thần bản mệnh... nó có nhiều năng 
lực khác nhau nhưng theo tác giả: hình 
tượng đầu rồng trang trí trên mái tòa nhà 
Bảo tàng lịch sử nó có chức năng chính là 
hộ mệnh cho tòa nhà và chống hỏa hoạn, 
bởi theo quan niệm và tập quán sinh hoạt 
cũng như đặc điểm vật liệu kiến trúc của 
người việt, đại đa số là các vật liệu bằng 
gỗ, tre, mây... rất dễ cháy, để khắc chế điều 
này người ta tạc các hình rồng, mây cuốn 
quanh cột, xà nhà, vì kèo... tùy theo tính 
chất công trình mà có nội dung phù hợp, 
kèm theo đó là chức năng trị hỏa, bởi con 
rồng trong văn hóa người Việt là con rồng 
nước như đã nêu ở trên. 

Con dơi: theo từ Hán Việt “con 
dơi” là “phúc” có nghĩa là sung sướng 
hạnh phúc. “Người ta đã lấy hình tượng 
con vật này để nói đến hạnh phúc, sung 
sướng; biểu tượng con dơi là một lời cầu 
chúc hạnh phúc, và hạnh phúc hoàn toàn 
được cấu tạo bởi “năm con dơi” tức là ngũ 
phúc”‡.

Cá chép: Xuất hiện trong trang trí 
mái vòm của sảnh chính Đại học Đông 
Dương. Trong quan niệm của người Á 
Đông nói chung người Việt nói riêng cá 
chép là biểu tượng của sự sung túc, dư giả, 
của ăn của để, không khó để hiểu những 
ước muốn hoàn toàn chính đáng này bởi 
đó là quyền của mỗi con người. 

‡ Hình tượng con dơi - B.A.V.H, Những người bạn Cố đô Huế, tập VI A (1919), NXB Thuận Hóa, tr 
256.

+ Motip trang trí thực vật: 

Nghệ thuật trang trí có ngôn ngữ 
đặc trưng thể hiện bởi các hình thức “hoa 
văn”, ở đó có họa tiết hoa văn và các mô 
tip trang trí và thường có những nhịp điệu 
nhất định. Hoa văn truyền thống được bắt 
nguồn từ những hoa lá cỏ cây, các con vật 
quen thuộc của thiên nhiên xung quanh 
đời sống, người ta có khuynh hướng mô tả 
lại rồi dần dà biến hoá cách điệu làm cho 
chúng đẹp lên, nhằm ứng dụng vào mọi 
mặt của đời sống từ những vật dụng sinh 
hoạt đến các công cụ lao động, cho đến 
các đồ tế lễ thờ cúng tâm linh. Bên cạnh 
đó còn là những đề tài từ các truyện thần 
thoại, các tích truyện cổ được hư cấu.

Nghệ thuật châu Âu và Á đều đề cập 
đến rất nhiều các loài thực vật cỏ cây hoa 
lá quả... chúng được đưa vào trong các tác 
phẩm hội họa, phù điêu, điêu khắc không 
phải một cách ngẫu nhiên mà đều có chủ 
đích ví dụ: Người Hy Lạp lấy hoa nguyệt 
quế làm biểu tượng của sự vinh quang, 
chiến thắng, danh vọng vậy khi công trình 
được trang trí loài hoa này đích thị nó 
phải mang ý nghĩa cổ động cho tinh thần 
phấn đấu vươn lên để đạt được mục đích 
của cuộc sống để chiến thắng để dành lấy 
vinh quang.... Ở Việt Nam hoa sen biểu 
tượng cho giá trị đạo đức và nhân phẩm, 
hoa sen trong Phật giáo chính là hành trình 
giác ngộ tri thức và tu dưỡng nhân phẩm, 
hướng thiện, hoa sen còn đại diện cho mùa 
hạ, sự sinh sôi nảy nở, hoa cúc đại diện 
cho sự thanh tao, nhã nhặn, người quân 
tử và mùa thu... nhìn chung cây cỏ có ý 
nghĩa quan trọng trong đời sống vật chất 
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và tâm linh của người Việt, cây cỏ song 
hành cùng hành trình của mỗi một đời 
người. Sống, tồn tại trong cây cỏ, nhờ cây 
cỏ, chết, hoá thân trong cây cỏ. Cho nên 
từ xa xưa đã có tín ngưỡng thờ cây, cây 
được xem như là cầu nối trung gian giữa 
trời với đất. Các loại cây cối, hoa lá được 
sử dụng để làm motip trang trí, bao gồm: 
lá bồ đề được lấy từ trong giáo lý nhà Phật 
có ý nghĩa là cây giác ngộ hay cây trí tuệ 
giúp con người không vướng vào cõi u 
mê, hoa chanh, hoa thị biểu thị cho ánh 
sáng, sự thanh nhã, sự gần gũi, hoa sen, 
búp sen là sự thuần khiết, nghị lực đức hy 
sinh, cây tùng đại diện cho sự khẳng khái, 
trung thực ngay thẳng, cây hoa mẫu đơn là 
sự quý phái cao đẹp. Hình tượng bông lúa 
thể hiện sự thịnh vượng, hình tượng vòng 
nguyệt quế là sự vinh quang, lá cây ô rô 
thể hiện sự cao quý... 

Mỗi một loài cây cỏ được sử dụng 
làm môtip trang trí trong kiến trúc Đông 
Dương đều mang những thông điệp riêng, 
nó vừa là là tri thức vừa là nghệ thuật, 
mang tính biểu tượng và sự giáo dục sâu 
sắc. (Xuất hiện nhiều ở Sảnh chính trường 
Đại học Tổng hợp, trang trí ngoại thất tòa 
nhà bộ ngoại giao, Bảo lịch sử Quốc gia, 
bên ngoài cua chính Đại học Tổng hợp)

3. Kết luận 

Nghệ thuật trang trí trên kiến trúc 
Đông Dương là sự cô đọng các giá trị văn 
hóa Á - Âu thành các biểu tượng đã được 
mã hóa trên hình thức nghệ thuật hội họa, 
phù điêu nhằm chuyển tải các thông điệp, 
thông tin. Tùy vào mục đích và chức năng 
của công trình kiến trúc mà có sự chọn lọc 
các môtip trang trí cho phù hợp, qua đó 
vừa tôn vinh giá trị thẩm mỹ của khối kiến 
trúc đồng thời gìn giữ và truyền tải các 

tri thức và nhân sinh quan, thế giới quan 
được tích lũy qua nhiều nghìn năm cho 
các thế hệ tiếp theo. Sự đặc biệt và quý 
giá của nghệ thuật trang trí kiến trúc Đông 
Dương nằm ở chỗ tinh hoa văn hóa, nghệ 
thuật của hai nền văn minh khác nhau đã 
hội nhập cùng nhau để tạo ra những giá trị 
mới đặc sắc và hấp dẫn vừa tinh túy vừa 
sâu sắc, bao trùm được tri thức rộng lớn 
của văn minh Đông - Tây./.
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GRAPHIC ART ON PHUNG NGUYEN POTTERY IN PHU THO
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Tóm tắt: Nghệ thuật đồ họa đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo trên gốm Phùng 
Nguyên. Qua đặc điểm về thủ pháp đồ họa cho thấy tính nguyên sơ của kỹ thuật tạo hình luôn 
song hành cùng nội dung chủ đề. Nó được truyền tải vào đối tượng nhằm đảm bảo nguyên 
tắc thống nhất trên đồ gốm. Dưới bàn tay tài hoa của mình, người thợ Phùng Nguyên đã tạo 
ra vẻ đẹp cho gốm khiến chúng ẩn chứa sự mô phỏng của vạn vật thiên nhiên, biến chúng trở 
thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, độc đáo và có giá trị thẩm mỹ.

Từ khóa: Đồ họa, gốm Phùng Nguyên, đặc điểm, tạo hình

Abstract: Graphic art has contributed signifi cantly to create alook on Phung Nguyen 
pottery. Through the characteristics of graphic tactics, it shows that the originality of forming 
techniques is always in line with the content of the topic. It is conveyed to the object to ensure 
uniformity on the pottery. With the Phung Nguyen craftsman talent, they create the beauty 
for the pottery, making it hidden the simulations of all natural things, making them beautiful, 
unique and aesthetic works of art 

Keywords: Graphics, pottery Phung Nguyen, characteristics, Shaping

* Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

1. Đặt vấn đề

Việt Nam là một quốc gia có nền 
văn hóa gốm đặc sắc, có truyền thống lâu 
đời. Đồ gốm đóng vai trò quan trọng trong 
mọi lĩnh vực đời sống vật chất và tinh thần 
của người Việt, với rất nhiều nền văn hóa 
gốm thời Tiền sơ sử như: Hoa Lộc, Phùng 
Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Bàu Tró... 
Trong những nền văn hóa đó, văn hóa gốm 
Phùng Nguyên được coi là nổi bật bởi 

khả năng chế tác đồ đá, đồ gốm đạt đến 
đỉnh cao về kỹ thuật và nghệ thuật, được 
phân bố ở các địa điểm: Phú Thọ, Vĩnh 
Phúc, Hà Tây (cũ) (nay thuộc Hà Nội), 
Bắc Ninh... nhưng tập trung nhiều nhất ở 
lưu vực sông Đà, sông Hồng. Nhiều công 
trình nghiên cứu về gốm Phùng Nguyên 
đã được công bố, khẳng định gốm thời kỳ 
này có giá trị đặc sắc về kỹ thuật và nghệ 
thuật. Trong những đánh giá đó, ta thấy 
các di vật gốm có giá trị tạo hình và trang 
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trí nổi bật. Vậy dưới góc độ nghệ thuật 
đồ họa, gốm Phùng Nguyên thể hiện đặc 
trưng như thế nào? Chúng có giá trị gì đặc 
biệt để các thời kỳ gốm sau học tập, kế 
thừa và phát huy?. Với bài viết này, tác giả 
muốn tìm hiểu nghệ thuật đồ họa trên gốm 
Phùng Nguyên, dựa trên một số hiện vật 
còn nguyên vẹn đến nay (chúng hiện được 
lưu giữ trong Bảo tàng quốc gia Việt Nam, 
Bảo tàng Hùng Vương) để lý giải và làm 
sáng tỏ cho những câu hỏi trên.

2. Nội dung

Theo từ điển Bách khoa toàn thư mở 
Wikipedia thì: “Văn hóa Phùng Nguyên là 
một nền văn hóa thuộc sơ kỳ thời đại đồ 
đồng, cuối thời đại đồ đá mới, cách đây 
chừng 4.000 năm đến 3.500 năm. Phùng 
Nguyên là một làng ở xã Kinh Kệ, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nơi đầu tiên tìm 
ra các di chỉ của nền văn hóa này. Di chỉ 
văn hóa Phùng Nguyên đã được phát hiện 
ở Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, 
Hải Phòng và một vài nơi khác trong lưu 
vực sông Hồng.” Giai đoạn Phùng Nguyên 
tồn tại vào khoảng nửa đầu thiên niên kỷ 
II trước công nguyên thuộc sơ kỳ thời đại 
đồng thau.

Văn hóa Phùng Nguyên phát triển 
song song cùng các nền văn hóa khác như 
Mai Pha, Hà Giang, Hạ Long, Hoa Lộc 
và các nhóm di tích Gò Con Lợn, Gò Mả 
Đống, Cồn Chân Tiên... tiếp đó là sự kết 
nối của các nền văn hóa Đồng Đậu, Gò 
Mun và Đông Sơn. 

Những cư dân Phùng Nguyên 
thường chọn nơi sinh sống trên các sườn 
đồi, gò thoải, chạy dọc theo hai bên mạn 
sông Hồng, sông Lô và sông Thao, họ chủ 
yếu làm nông nghiệp, trồng lúa nước. Cùng 
với trồng trọt, họ còn chăn nuôi gia súc, 

gia cầm dễ thuần hóa như: chó, bò, lợn, 
gà... Trong quá trình sinh kế, song song 
với việc trồng cấy, hái lượm thì nghề chế 
tác gốm luôn được người Phùng Nguyên 
quan tâm. Nghề này phát triển khá cao, 
đạt trình độ kỹ thuật khéo léo trong tạo 
dáng và trang trí. Do ở ven sông có nhiều 
thuận lợi về nguyên liệu đất sét nên các 
sản phẩm gốm được họ làm ra hết sức đa 
dạng, chế tác đẹp, cân đối, tinh xảo và cầu 
kỳ. Vì vậy nhà nghiên cứu Lê Tượng nhận 
định “...Đặc trưng nhất của các đồ gốm 
thường là: loại dùng để đựng chia làm 3 
phần: miệng rộng, thân thẳng hơi phình, 
phần đáy thường có hình nón cụt để làm 
đế cho chắc, loại để nấu miệng thu lại, 
thân phình ra, đế tròn lại... các hiện vật đồ 
gốm Phùng Nguyên có tỉ lệ hợp lý giảm độ 
cao của 3 phần ở đồ đựng, độ phình phù 
hợp ở phần thân và thu nhỏ ở phần miệng, 
kết hợp tỉ lệ độ cao và độ cong ở đáy của 
đồ gốm để nấu. Vẻ dáng xinh xắn của các 
đồ gốm cũng là đặc điểm nổi bật của nghệ 
thuật tạo dáng đồ gốm Phùng Nguyên” [8; 
tr.99]. 

2.1. Đặc trưng nghệ thuật đồ họa 
trên gốm Phùng Nguyên

Theo Từ điển thuật ngữ Mỹ thuật 
phổ thông thì nghệ thuật đồ họa: “là một 
ngành vẽ, trong đó người ta sử dụng kỹ 
thuật in ấn để thể hiện tác phẩm, sản xuất 
hàng loạt để phổ biến rộng rãi” [6; tr.67]. 
Trong Các thể loại và loại hình mỹ thuật, 
tác giả Nguyễn Trân đã đề cập: “Đặc trưng 
của đồ họa là dựa vào nét, chấm, vạch, 
mảng bẹt đen trắng để dựng nên hình 
tượng” [5; tr.86]. Còn theo Nguyễn Quân 
trong cuốn Con mắt nhìn cái đẹp nhận xét 
“Mới đầu là các đường nét khắc vạch tên 
các đồ gốm, đồ đá, đồ đồng thí dụ như trên 
trống đồng Đông Sơn. Người ta cũng vẽ 
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lên vách đá, vách đất, vải, da làm áo quần, 
thậm chí trên thân người... Các tranh nét 
còn gọi là đồ họa độc bản [7; tr.78]. Như 
vậy, ta có thể nhận định, nghệ thuật đồ 
họa là hoạt động sử dụng cách vẽ thủ công 
hoặc công nghệ máy tính nhằm tạo nên 
các bản mẫu với mục đích nhân bản bằng 
phương pháp in ấn thông qua ngôn ngữ 
của mỹ thuật.

Đặc trưng nổi bật của gốm Phùng 
Nguyên là đường nét, chấm điểm, khắc 
vạch và bố cục sinh động thể hiện rõ nét 
ngôn ngữ của nghệ thuật đồ họa. Chúng ta 
có thể phân tích nhận định chúng ở một số 
điểm cơ bản sau:

2.1.1. Về bố cục 

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Sĩ 
Toản trong bài Hoa văn đồ gốm Phùng 
Nguyên - nguồn sử liệu độc đáo đề cập: 
“Tư duy nghệ thuật trong trang trí hoa 
văn gốm Phùng Nguyên thể hiện rõ ở 
nghệ thuật sắp đặt, ở ý niệm đối xứng 
qua bố cục trang trí và sự kết hợp tài tình 
giữa hàng trăm họa tiết và những đồ án 
trang trí khác nhau trên đồ gốm Phùng 
Nguyên...” Tùy theo từng thể loại gốm mà 
người thợ gốm Phùng Nguyên lại có hình 
thức bố cục khác nhau, có đồ vật được bố 
cục theo lối tự do phóng khoáng, có cái lại 
rất nghiêm cẩn, tỉ mỉ. Nó được biến điệu 
theo từng diện tích bề mặt cần trang trí. 
Hoa văn trang trí được áp dụng hài hòa, 
thống nhất với kiểu dáng đồ gốm. Họa tiết 
không quá to khiến cho diện bề mặt chật 
chội, cũng không quá nhỏ khiến cho bố 
cục lỏng lẻo mà nó được bố trí cân đối 
thuận mắt. Những đồ gốm bụng nở, miệng 
loe cong, chân đế hoặc đáy bằng thì hoa 
văn được sắp xếp bố cục ở các vị trí như: 
vai, cổ miệng. Những đồ án trang trí được 

sắp xếp bố cục theo lối đối xứng gương 
thường tạo được sự vững chãi, chắc chắn, 
cảm giác tĩnh. Người thợ Phùng Nguyên 
tuân thủ một cách chặt chẽ các quy tắc đối 
xứng gương nên hầu hết các hình chạm 
khắc trên gốm đều giống nhau. Chính vì 
vậy, từ những hình đối xứng đơn giản như 
những hoa văn khắc vạch hình chiếc lá 
đến những hình đối xứng phức tạp như 
hình tam giác đều được thực hiện một 
cách tỉ mỉ, kỹ càng. Những đồ án được 
bố cục theo lối đối xứng trục thường gây 
một cảm giác động, linh hoạt, vui vẻ rộn 
ràng, sôi nổi. Ta thấy rất ít họa tiết được bố 
trí ở phần chân đế. Các hình họa tiết đều 
mềm mại, hoàn chỉnh, khối hình không 
nằm trong những khuôn hình tĩnh tại mà 
nó chuyển động co lại, doãi ra liên tục, có 
khi tách ra thành dải vòng quanh diện gốm 
chia gốm thành 2 phần riêng biệt: miệng 
cổ và thân đế. Bất chấp là diện lớn hay 
bé, nhiều hay ít nhưng dưới bàn tay tài 
hoa của “nghệ nhân” khối hình của nó vẫn 
rất đẹp. Việc trang trí hoa văn tập trung 
ở phần thân và cổ đồ gốm là một nét đặc 
trưng của gốm Phùng Nguyên. 

2.1.2. Về ngôn ngữ đồ họa trên gốm 
Phùng Nguyên

2.1.2.1. Đường nét, điểm, chấm, vạch 

Đường nét, chấm, điểm, họa tiết, 
màu sắc, không gian... là những yếu tố 
đặc trưng của ngôn ngữ đồ họa trên gốm 
Phùng Nguyên. Trong đó, đường nét chính 
là phần quan trọng tạo nên sự đặc sắc, vẻ 
đẹp của gốm Phùng Nguyên. 

Đặc điểm của đường nét 

Qua khảo sát trên đồ gốm Phùng 
Nguyên, có thể chia làm bốn loại: Một là 
nét thẳng ngang. Hai là nét thẳng có chút 
biến hóa. Ba là nét thẳng chéo biến hóa 
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tương đối nhiều. Bốn là nét cong với sự 
biến hóa đa dạng đổi hướng.

Đường nét có quan hệ chặt chẽ với 
chuyển động, trong quá trình chuyển động 
của bất kỳ vật thể nào cũng sẽ gắn kết với 
đường nét. Tùy thuộc vào quy luật trọng 
lực, khi thăng bằng của các nét thẳng, khi 
mất thăng bằng của các nét chéo. Nét đơn 
giản nhất được vạch ra, tùy theo lực mạnh 
hay yếu sẽ gợi ra sự nhẹ nhàng lả lướt hay 
mạnh bạo, cứng cỏi. Nét thể hiện có thể 
rõ, có thể mờ hoặc có phần rõ mờ nhưng 
khi nó được kết hợp bởi bốn loại nét trên 
thì sẽ tạo ra sự biến đổi từ dạng tĩnh sang 
dạng chuyển động, tạo được không gian 
trên mặt nền gốm. 

Về hình thức, đường nét trên gốm 
Phùng Nguyên có độ dài chạy đều đặn, có 
vẻ thô và tương đối đơn giản, cấu trúc rõ 
ràng. Một đường nét bao ngoài cũng có 
thể tạo ra hình thể, và đường viền là cái 
giới hạn của hình thể đó. Những đường nét 
căng, mảnh, thẳng, sắc cạnh có xu hướng 
nổi rõ lên phía trên. Những đường nét đứt 
đoạn, cong có xu hướng chìm xuống dưới. 
Nó lập nên các chỉ dấu tạo hình nhằm thể 
hiện rõ sự sắp xếp trên một bề mặt cụ thể. 
Chúng ít biến đổi về hướng và độ to nhỏ, 
chủ yếu được tạo ra bởi hai phương pháp: 
vẽ tay hoặc in ấn. 

Về so sánh đường nét hoa văn với các 
nền văn hóa gốm cùng đồng đại như Mai 
Pha, Hà Giang, Nà Hin, Hạ Long, thông 
qua quan sát, ta có thể nhận thấy chúng có 
những đặc điểm sau: hoa văn gốm Mai Pha 
và hoa văn gốm Phùng Nguyên có một số 
điểm tương đồng, được thể hiện trên các 
họa tiết hoa văn khắc vạch kết hợp với 
chấm dải mịn, đi cùng nó là các băng dải 
cuống rạ. Chúng được tạo bởi hai hay ba 

đường thẳng, đường cong song song nhau 
kiểu khuông nhạc, các lỗ thủng có hình hạt 
đậu, hình tròn, hình chữ nhật được chạm 
khắc đường nét khá tinh tế. Và với gốm 
Hà Giang, thì đường nét trên gốm Phùng 
Nguyên đã khá thanh thoát, thuần thục, 
họa tiết bố trí mạch lạc, có ý tứ rõ ràng 
hơn. Các họa tiết chữ S có đầu lõm ta bắt 
gặp giống hoa văn gốm Phùng Nguyên. 
Ngoài ra, hoa văn khắc vạch của gốm 
Phùng Nguyên xuất hiện khá phổ biến trên 
gốm Hạ Long, nhưng đường khắc vạch có 
những điểm tương đối khác, họa tiết chữ S 
không được chau chuốt, cầu kỳ như trên đồ 
gốm Phùng Nguyên.

Nếu quan sát kỹ, so sánh đường nét 
trên với một số gốm Đồng Đậu, Gò Mun, 
và Đông Sơn thuộc giai đoạn sau, sẽ thấy 
đường nét trên gốm Phùng Nguyên vẫn 
chưa thực sự tinh tế, nuột nét, nguyên nhân 
một phần do kỹ thuật sử dụng que để vạch 
tạo nét, một phần do trình độ tạo hình của 
người thợ gốm thể hiện nên chúng thường 
có sự khác biệt.

Thủ pháp tạo nét của người Phùng 
Nguyên là những dụng cụ như que nhọn 
hoặc tù đầu để phác lên các bộ phận trên 
gốm yếu tố nét đối lập như: cứng - mềm, 
thẳng - cong, dài - ngắn... Trên diện cong 
của gốm, thủ pháp tạo nét khó có được 
những mảng giá trị để phân định về độ 
dầy, mảnh, do đó phải cần tới những nét 
gạch. Những nét này cho phép gợi ý hiệu 
quả về sự thay đổi kết cấu của bề mặt cũng 
như hình diện. Các đường nét khắc vạch 
được đơn giản trong một chủ thể tạo hình 
duy nhất (một khối dáng gốm) rất mạch 
lạc, ẩn chứa sự cầu kỳ kỹ tính bên trong, 
bởi chúng được đặt vào những phần quan 
trọng nhất của hình khối đó. Để hình thể 
được rõ ràng, chính xác, hình vẽ nét phù 
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hợp một cách hoàn hảo với mặt phẳng 
diện gốm, người Phùng Nguyên đã bỏ 
qua chiều sâu của không gian. Mỗi đường 
vạch, khắc đều sát mép viền, vừa độ, ranh 
giới đậm nhạt rõ ràng, nghiêng vát, thẳng, 
cong đều đặn. Chúng tạo ra sự vận động 
mạnh mẽ của hình thể, nhịp điệu, khẳng 
định một phong cách tạo hình riêng biệt. 

 Đường nét được thể hiện trên gốm 
Phùng Nguyên là ngôn ngữ, là phương tiện 
thông dụng để cho một ý tưởng chuyển 
thể thành những hình thể, thực hiện nhiều 
thay đổi, biến hóa về một chủ đề, theo óc 
quan sát, trí tưởng tượng, nắm bắt trạng 
thái tự nhiên hay cấu trúc của không gian. 
Vì vậy người thợ gốm thường áp dụng sáu 
hướng nét chính để tạo nên các hình, các 
mảng họa tiết, hoa văn đó là: nét hướng 
lên trên, nét hướng xuống dưới, nét qua 
trái, nét qua phải, nét hướng vào trung 
tâm, nét hướng ra ngoại biên. Nó được thể 
hiện ở số điểm sau:

Đường nét dùng để tạo mảng

Trên gốm Phùng Nguyên, với phần 
họa tiết, những đường cong xiên khác với 
đường chéo góc ở chỗ nó tạo ra sự không 
cân bằng hay thay đổi nhịp điệu. Những 
đường cong họa tiết gây cảm giác mềm 
mại, hài hòa, đặc biệt các đường cong 
hình chữ S. Khi nó kết hợp với đường 
cong ngược khác sẽ tạo ra sự chuyển động 
mềm mại. 

Những đường nét họa tiết khắc vạch 
chéo đi lên, điểm đầu từ góc dưới bên 
trái đi lên góc trên vạch bên phải gợi ra ý 
tưởng về sự thăng thiên, năng động hướng 
về một đích. Các đường hướng họa tiết 
khắc vạch nằm ngang tạo nên sự cân bằng 
yên tĩnh, thanh thản. Tuy nhiên nếu chỉ là 
những đường nằm ngang thì sẽ gây cảm 

giác nhàm chán nên người thợ gốm đưa 
họa tiết chữ S mềm mại vào giữa nhằm 
làm cho dải họa tiết trở nên sống động, 
kích thích thị giác hơn. 

Người Phùng Nguyên sử dụng đường 
nét tạo mảng hoa văn rất linh hoạt bằng 
nét chải, khắc, vạch vì thế các nét thường 
không đều bằng nhau, có độ nặng, nhẹ, 
có nét to, nét nhỏ, nét dài, nét ngắn khác 
nhau. Các nét chồng lên nhau được kiểm 
soát thay đổi liên tục tạo cảm giác luôn 
chuyển động trong không gian. Những nét 
sau chồng lên nét trước đã hình thành nên 
hoa văn răng lược. Thông thường sự đối 
lập giữa những hoa văn đứng bố trí trong 
đường ngang tổ chức theo dạng hình học 
và vuông góc với nhau tạo hiệu quả tĩnh 
tại trong một trật tự được nhấn mạnh và 
ổn định về mặt thị giác. Nó thỏa mãn nhu 
cầu tinh thần và tạo cảm giác bình yên cho 
đối tượng. 

Đường nét dùng để định hình họa 
tiết, hoa văn

Với lối sắp xếp những hoa văn dải 
đai được chấm những chấm nhỏ li ti, hình 
tam giác, hình chữ S ở giữa nối tiếp nhau 
liên tục bằng những nét rạch đơn được 
sáng tạo rất phổ biến. Nó được tạo hình 
đơn giản bởi sự khống chế của đường 
viền toàn phần bao ngoài. Chính sự đơn 
giản hóa các đường nét hoa văn ít nhiều 
góp phần làm nổi bật đặc trưng chủ yếu 
của chủ thể (Đây là những kiểu hoa văn 
được người Đồng Đậu tiếp thu bổ sung, 
có những thay đổi đáng kể như vạch được 
nhiều lớp, tạo ra làn sóng hay hình con 
sâu, thêm hình xoáy ốc và hình rẻ quạt... 
phong phú, đa dạng). (H2)

Tính chất định hình hoa văn còn 
được thể hiện rõ nét thông qua 2 đường 
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thẳng được “bo” ở trên và dưới đường 
diềm, phần giữa là các họa tiết chữ S biến 
hóa kết hợp khéo léo với mảng đặc rỗng 
xen kẽ liên tục làm cho dải hoa văn trở 
nên thanh thoát. Chính sự phối hợp hai 
đường thẳng định hướng (đường thẳng, 
thể hiện sự bình lặng) với đường lượn ở 
trong (chữ S, đường uốn lượn, thể hiện 
sự vận động) đạt hiệu quả về việc đóng 
khung họa tiết, một mặt nó giữ chữ S 
không vượt phá khỏi khung, mặt khác nó 
làm cân bằng giữa cong mềm với thẳng, 
cứng. Đường viền chữ S được khắc vạch 
nét liên tục, bởi chức năng của nó là biểu 
tượng, tượng trưng nên đường viền rõ nét 
bao quanh để dễ phân giải với các họa 
tiết phụ xung quanh. Nhờ sự gắn kết chặt 
chẽ của đường nét bao quanh họa tiết này 
mà tạo ra hiệu ứng bất ngờ cuốn hút về 
thị giác.Trái với đường rõ nét định hình 
họa tiết chính, những đường viền mờ 
nhạt bao quanh họa tiết phụ lại tạo cảm 
giác yêm dịu, hiền hòa, nó gợi nên sự nhẹ 
nhàng của các đường cong không có sự 
đối chọi gay gắt.   

Đường nét tạo ra ảo giác thị giác

Trong nghệ thuật đồ họa người ta 
gọi cách thức này là nghệ thuật ảo thị (Op 
art), nghệ thuật này khai thác triệt để cảm 
nhận quy trình thị giác cùng với hiệu ứng 
xảy ra khi nhận thức của thị giác bị phân 
tán trong suy nghĩ cái nào là hình, cái 
nào là nền. Trong trang trí đường diềm, 
với các họa tiết hoa văn, việc tạo ra sự ảo 
giác sẽ hấp dẫn đối tượng hơn. Trên gốm 
Phùng Nguyên, trạng thái hình, nền được 
vận dụng một cách khôn khéo nhằm làm 
cho thị giác phải bối rối phân biệt. Các 
họa tiết được lắp ghép chuyển động từ bên 
trái sang bên phải, lên, xuống tạo ra nhiều 
hoạt động giữa hình với nền trong không 
gian định sẵn. Thị giác luôn hướng theo 

đường đi của nét chính họa tiết, tuy nhiên 
khi chắp nối với nhau nó tạo ra những 
khoảng rỗng bên trong để hình thành nên 
hình tưởng tượng. Nếu ta quan sát kỹ thì 
chính những khoảng trống ảo giác ấy lại 
tạo ra một thể loại họa tiết mới mềm mại 
hơn, quyến rũ hơn. (H1)

Khi quan sát dải đường diềm trang 
trí trên gốm, ta có thể dễ dàng tách hình 
với nền thông qua việc định xác định họa 
tiết chính và họa tiết phụ, nó được chỉ dấu 
bằng nét và chấm điểm bên trong nó, còn 
phần rỗng trong lòng của họa tiết nếu bóc 
tách sẽ tạo ra một dạng hoa văn ảo khiến 
cho cái nhìn phải làm việc nhiều hơn mức 
bình thường. Nếu quan sát kỹ ta sẽ bị điều 
khiển bởi sự chuyển động di chuyển điểm 
nhìn tập trung vào các họa tiết hoa văn, 
nhận biết hình ảnh và cố gắng phân định 
được trạng thái hình và nền một cách rõ 
ràng, khi đó hiệu ứng ảo của thị giác sẽ 
dần khai mở ra một dải hoa văn mới lạ, 
đẹp đẽ. 

Dưới góc độ nghệ thuật đồ họa, có 
thể thấy rằng, người Phùng Nguyên đã biết 
quy giản các nét rườm rà, vụn vặt thành hệ 
thống đường nét hoàn chỉnh, có trật tự. 

2.1.2.2. Đặc điểm chấm, điểm 

Đây là những dấu vết với chức năng 
chủ yếu đóng vai trò là họa tiết phụ. Các 
điểm, chấm, to, nhỏ được kết nhóm hoặc 
co cụm lại một cách tự do không tạo ra 
hướng khi thay đổi, di chuyển vị trí của 
nó trên nền gốm. Những chấm, điểm này 
với sự phân bố tỉ lệ và khoảng cách trong 
dải đường diềm hoặc trong hoa văn gợi ý 
về sự năng động trên bề mặt. Chúng tạo 
cho bề mặt xao động, thay đổi về chất 
(phô bày xù xì, thô nhám đối lập với trơn 
nhẵn của nền). Nó làm mất đi vẻ tĩnh tại 
của dải hoa văn. Trên dải đường diềm, nơi 
nào những điểm chấm tập trung lại thì nơi 
đó sẽ tạo ra sự mạnh mẽ về năng lượng, 
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nơi nào các điểm, chấm tản mạn thì nơi 
đó năng lượng có vẻ bị phân rã và yếu đi. 
Các điểm chấm càng gần nhau thì lực tác 
động có vẻ càng nhanh hơn, mạnh hơn, 
kết nối với nhau rõ ràng hơn. Ngược lại 
các điểm chấm tản mạn trong dải hoa văn 
gốm lan rộng hơn sẽ làm phần đó trở nên 
khó đoán định về hướng và sự quy tụ. Các 
chấm tròn tạo ra sự vô hướng. Nếu so sánh 
với gốm Hà Giang thì ta thấy có xuất hiện 
hoa văn khắc vạch kết hợp với chấm giống 
kiểu trang trí trên gốm Phùng Nguyên, tuy 
nhiên nó không được thanh thoát bằng. 
Còn họa tiết hoa văn trên đồ gốm Nà Hin 
(Sơn La) có những đặc điểm trang trí hoa 
văn tương đối giống với hoa văn gốm 
Phùng Nguyên với chấm in hình vuông, 
đường nét khắc vạch chấm dải hình chữ 
S là chủ yếu. Nhưng gốm Nà Hin yếu về 
mặt sắp xếp bố cục và không gian trên 
diện gốm. Gốm Tràng Kênh (Hải Phòng) 
được trang trí hoa văn ở phần thân với văn 
thừng mịn và khắc vạch chữ S, kết hợp 
với chấm dải, vạch ngắn phía trong hoàn 
toàn giống hoa văn đặc trưng gốm Phùng 
Nguyên.

2.1.3. Đặc điểm tỉ lệ, không gian, 
bề mặt 

2.1.3.1. Đặc điểm về tỉ lệ

Tỉ lệ có vị trí quan trọng trong đồ 
họa, là nhân tố thể hiện rõ rệt trên tác phẩm, 
nó giúp người xem tóm bắt được cái tổng 
thể hình thể mà người thể hiện đưa ra. 

Trong trang trí họa tiết trên bề mặt 
gốm Phùng Nguyên, yêu cầu về tỉ lệ là 
điều bắt buộc, vì nó tạo ra điểm tương 
quan hài hòa với tổng thể. Tỉ lệ thể hiện 
thông qua mối quan hệ mật thiết giữa 
chiều cao và chiều dài của họa tiết, nhiều 
ít tương ứng của dải đường diềm, mức độ 
cao, thấp, dài, ngắn của đường diềm họa 
tiết so với thân gốm, so với tổng thể bình 
gốm. Qua quan sát, ta nhận thấy, tỉ lệ giữa 

dải đường diềm trang trí so với tổng thể 
đồ gốm tuân theo nguyên tắc chia 5, hoặc 
chia 3 tùy theo từng thể loại đồ vật. Nếu 
tính từ miệng xuống đến chân đế gốm, các 
dải đường diềm trang trí thường chiếm 2/5, 
3/5 tổng thể diện gốm. Đây là tỉ lệ tương 
đối lý tưởng trong trang trí, nó không làm 
mất đi vẻ đẹp của hình dáng, thậm chí nó 
còn tôn lên giá trị thẩm mỹ của gốm. Tuy 
nhiên, cá biệt trường hợp thố gốm hoặc 
bình dạng trống lại được trang trí gần như 
kín hết bề mặt. 

2.1.3.2. Đặc điểm không gian

Với bất kỳ đồ vật nào, khi vẽ, thiết 
kế, tạo tác, nặn thì người nghệ sĩ đều phải 
suy nghĩ để xử lý không gian một cách 
hoàn hảo nhất cho dù ít hay nhiều. Không 
gian là một phạm trù cơ bản của nghệ thuật 
thị giác, theo dạng hai chiều hay ba chiều. 
Không gian trên gốm trước hết là một bề 
mặt phẳng hai chiều. Ngay khi người thợ 
vạch một chỉ dấu nào đó lên bề mặt trống 
diện gốm như một đường cong, một vòng 
tròn hay một nét thẳng thì sẽ xuất hiện một 
cấu trúc mới về mặt không gian. Chính yếu 
tố thêm nét vạch vào đó đã giúp thị giác 
phân biệt được nó với không gian bao bọc 
nó. Vì vậy, việc tổ chức không gian trên 
diện gốm Phùng Nguyên được người thợ 
gốm tính toán tỉ lệ hợp lý. Chúng được thể 
hiện thông qua sự bố trí định hình các họa 
tiết kết hợp với những đường khắc vạch 
tạo ra tổng thể hài hòa. Đó là những vết 
khắc to đậm nổi rõ, nét khắc mảnh nhìn 
mờ hơn. Chúng di chuyển theo một hướng 
bất kỳ nhằm tạo ra một đường ranh giới 
phân chia không gian hai chiều trên mặt 
phẳng (nằm ngang, thẳng đứng hay chéo). 
Nó chiếm lĩnh và phân định ra ranh giới 
khu vực, xác lập vị trí lẫn hình dạng trên 
những khoảng trống. 

Những khoảng không gian trống trên 
bề mặt gốm khi xuất hiện các nét vẽ thì bắt 
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đầu hình thành những hình thù khác nhau, 
nó tạo nên sự thay đổi theo hướng ngang, 
dọc. Không gian trên bề mặt gốm do hình 
dạng quyết định, được lấp đầy bởi các dải 
đường diềm hình hoa văn. Những không 
gian khác không hình bên ngoài của dải 
đường diềm thực hiện chức năng là chất 
dung môi bao quanh làm cho đường diềm 
nổi bật. Về mặt không gian trên diện gốm 
Phùng Nguyên có nét tương đồng với 
không gian trên gốm Nà Hin, Mai Pha, Hà 
Giang và Hạ Long ở chỗ chúng đều được 
khai thác từ ba vị trí chính là miệng cổ, 
ngang thân và phần đáy đế. Những họa tiết 
trọng tâm tạo điểm nhấn thì đều xuất hiện 
trên thân gốm, và chính điều này giúp cho 
chúng ta dễ phân biệt và nhìn ra niên đại 
các thời kỳ gốm mà không bị nhầm lẫn.

Như vậy, có thể thấy, người thợ gốm 
Phùng Nguyên đã coi không gian là một yếu 
tố tạo hình, nó đóng vai trò quan trọng bên 
ngoài vị trí đường diềm. Nó là môi trường 
làm nền cho lối diễn hình được bộc lộ. 
Người Phùng Nguyên đã biết khai thác yếu 
tố không gian nền là bề mặt hai chiều của 
gốm để trên đó thể hiện những dấu vết tạo 
hình, cho phép nó chiếm chỗ và định dạng.

2.1.3.3. Đặc điểm bề mặt (nền)

Quan hệ hình và nền là yếu tố quan 
trọng cấu thành nên sản phẩm gốm. Sự 
nhạy cảm của người thợ đối với kết cấu 
nền một đồ gốm tùy thuộc vào sự liên hệ 
giữa nhận thức và xúc giác của họ. Nó 
sần sùi, thô nhám hay trơn nhẵn, láng mịn 
đều được người thợ gốm nhận biết bằng 
thị giác và xúc giác. Vấn đề đặt ra là làm 
thế nào cho các dải đường diềm hoa văn 
họa tiết được trang trí trên bề mặt của gốm 
Phùng Nguyên mang lại cảm giác về xúc 
giác (biểu cảm) và tri giác (cảm xúc). Nó 
cần có sự kích thích được va chạm vào bề 
mặt, với các vết vạch, vẽ trên nền gốm: gồ 
ghề hay trơn tru, thô êm hay nhám ráp...

đều khiến cho chúng ta nhớ lâu. Kết quả là 
sản phẩm sẽ trở nên sống động về mặt tạo 
hình. Bề mặt gốm Phùng Nguyên thường 
có đặc điểm mịn và nhẵn giúp người thợ 
diễn đạt đúng và tỉ mỉ về hình bằng đường 
nét. Yếu tố nền trên gốm tượng trưng cho 
toàn bộ cấu trúc hình được đặt vào, do đó 
hình sẽ đóng vai trò là trung tâm, là điểm 
nhấn trên sản phẩm.

2.2. So sánh mối quan hệ giữa 
nghệ thuật đồ họa trên gốm Phùng 
Nguyên với một số nền nghệ thuật gốm 
trong khu vực

Về so sánh với khu vực vùng Đông 
Nam Á, qua nghiên cứu, có thể nhận thấy, 
hoa văn chữ S trên gốm Phùng Nguyên có 
những điểm tương đồng với hoa văn chữ 
S ở đồ gốm Đại Văn Khẩu, gốm Hà Mẫu 
Độ, gốm Lương Chử (Trung Quốc). Tại 
di chỉ Khê Đầu (Đài Loan), vùng lan tỏa 
của văn hóa Đàm Thạch Sơn cũng có dạng 
hoa văn chữ S. Hoa văn chữ S còn xuất 
hiện trên gốm thời tiền sử thuộc văn hoá 
Ngưỡng Thiều (Bán Pha,Tây An, Thiểm 
Tây - Trung Quốc). Những hoa văn gốm 
Ngưỡng Thiều này đều mượn hình ảnh 
thái cực đồ làm khung xương để biến hoá 
thành hình chữ S với hàm ý về sự thống 
nhất đối lập của vạn vật như thiên địa, 
nam nữ, nhật nguyệt, thượng hạ... Ngoài 
ra hoa văn khắc vạch, chấm dải trên gốm 
Phùng Nguyên về hình dạng cũng có sự 
gần gũi với hoa văn khắc vạch trên gốm 
New Caledoni (Thái Bình Dương) và gốm 
Lapita (đảo Fiji). Nghiên cứu so sánh trên 
cho thấy hoa văn trang trí trên gốm Phùng 
Nguyên có mối liên hệ với hoa văn trên 
gốm ở vùng Phúc Kiến, Quảng Đông, Đài 
Loan...

Như vậy, thông qua nghệ thuật đồ 
họa trên hoa văn gốm, ta biết rằng mối giao 
lưu văn hoá giữa cư dân Phùng Nguyên 
với các bộ tộc miền núi Hà Giang, Sơn La, 
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với cư dân ven biển Hạ Long, Hải Phòng, 
thậm chí với các vùng Đông Nam Á tương 
đối chặt chẽ.

3. Kết luận

Nghệ thuật đồ họa tạo hình hoa văn 
đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo 
trên gốm Phùng Nguyên. Qua đặc điểm về 
nghệ thuật đồ họa cho thấy tính nguyên 
sơ của kỹ thuật tạo hình luôn song hành 
cùng nội dung chủ đề được truyền tải 
vào đối tượng nhằm đảm bảo nguyên tắc 
thống nhất trên đồ gốm. Dưới bàn tay tài 
hoa của mình, người nguyên thủy đã thổi 
hồn cho gốm khiến chúng ẩn chứa sự mô 
phỏng của vạn vật thiên nhiên, biến chúng 
trở thành những tác phẩm nghệ thuật. 
Những di vật gốm có hoa văn xuất hiện dù 
ít hay nhiều đã làm cho cuộc sống văn hóa 
tinh thần của người Phùng Nguyên thêm 
phong phú, đa dạng. Chúng phản ánh rõ 
nét đời sống văn hoá thẩm mỹ của người 
Phùng Nguyên.

Những họa tiết hoa văn được khắc 
vẽ trên gốm là pho sử liệu rất quý giá và 
rất cần thiết cho những người ham mê đồ 
gốm nghiên cứu tìm hiểu sự đặc biệt trong 
kỹ thuật tạo dáng cũng như nghệ thuật đồ 
họa trên gốm của cha ông xưa. Sự phát 
triển của những quan điểm thẩm mỹ trên 
gốm Phùng Nguyên gắn liền với sự phát 
triển của tư duy khoa học, thông qua nghệ 
thuật đồ họa thể hiện hoa văn đối xứng 
gương, đối xứng trục và đối xứng tịnh tiến 
cũng như số lần lặp lại của các họa tiết 
phức tạp đã cho phép chúng ta xác định về 
trình độ tạo hình của người Phùng Nguyên 
đối với những vật dụng mà họ làm ra, nó 
không chỉ nhằm thỏa mãn công năng sử 
dụng mà còn được nâng cao hơn thành 
một vật phẩm trang trí đẹp đẽ, độc đáo, 
góp phần quan trọng trong dòng chảy mỹ 
thuật Việt Nam./.
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Tóm tắt: Tranh cổ động (propaganda)/tranh áp phích (Affi  che) poster thuộc loại hình 
nghệ thuật đồ hoạ, dùng để tuyên truyền đường lối, chủ trương pháp luật của Nhà nước, cũng 
như các phong trào thi đua, các hoạt động chính trị, văn hoá xã hội thậm chí là quảng cáo 
đến công chúng những thông tin nhanh nhất, dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Chính vì vậy, tranh cổ 
động còn được gọi là đồ họa tuyên truyền chính trị, được cấu tạo bởi phần hình và phần chữ 
mang tính ngắn gọn, khái quát được in ấn thành nhiều bản. Trên thế giới và Việt Nam đã từng 
sử dụng tranh cổ động nhằm mục đích tuyên truyền chính trị, quân sự khẳng định vị trí vài 
trò quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi giai đoạn cũng như mỗi quốc gia. Nội dung 
bài viết này bước đầu tìm hiểu một số tranh cổ động ở trên thế giới và Việt Nam để luận giải 
một số nét tiêu biểu của tranh cổ động (propaganda)/tranh áp phich (Affi  che) poster nhằm 
đưa ra những vai vai trò/giá trị nghệ thuật cũng như giá trị lịch sử của tranh cổ động từng 
xuất hiện trên thế giới và Việt Nam. 
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Abstracts: Propaganda / Affi  che poster is a type of graphic art, used to propagate 
the way and the state of law, as well as the emulation movement, political activities., social 
culture is even advertising the fastest information, easy to understand, most memorable. 
Therefore, the propaganda is also known as political propaganda, which is made up of short 
sections of the text and the text is generalized into several copies. In the world and Vietnam 
have used propaganda for the purpose of political propaganda, the military confi rmed the 
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article fi rst explores some of the popular paintings in the world and in Vietnam to illustrate 
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as the historical value of the paintings have appeared in the world and Vietnam
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1. Khái niệm về tranh cổ động

Theo Từ điển tiếng Việt giải nghĩa 
“Cổ động” là dùng lời nói, sách báo, tranh 
ảnh tác động đến tư tưởng, tình cảm của 
số đông, nhằm lôi cuốn mọi người tham 
gia tích cực vào các hoạt động xã hội nhất 
định. [1tr.8]

Theo từ điển Hán Việt giải nghĩa, 
tranh giành nhau hoặc bức vẽ, cổ động 
dùng sự gì tác động đến tư tưởng, tâm tư, 
tình cảm. Tranh cổ động là từ ghép của 
hai từ là “tranh” hiểu theo cách ở đây có 
nghĩa là bức vẽ và “cổ động” có nghĩa là 
dùng bức vẽ tác động động viên, khích lệ 
đến tâm lý người xem. Như vậy tranh cổ 
động được hiều là một loại tranh nhằm 
mục đích tác động đến tâm lý người xem 
để tuyên chuyền, chuyển tải thông tin trực 
quan một cách ngắn gọn, nhanh chóng, rõ 
ràng thông qua nghệ thuật đồ họa. Từ đó 
động viên, cổ vũ con người vươn lên nhằm 
thu hút họ vào các hoạt động văn hóa, kinh 
tế,chính trị, xã hội cũng nhiều các lĩnh vực 
khác của đời sống xã hội nhằm đạt mục 
đích đặt ra. [2. tr14]

Áp phích (tiếng Pháp; affi  che, Tiếng 
Anh: poster) hay bích chương là một ấn 
phẩm được thết kế với kích thước lớn, có 
mục đích truyền tải các thông tin, thông 
điệp về một sản phẩm, một sự kiện văn 
hóa kinh tế chính trị hay một vấn đề nào 
đó...Nhằm quảng cáo, thông báo, tuyên 
truyền hay cổ động tới nhân dân. Ngoài 
ra Poster còn được dùng như các phương 
tiện thông báo, giáo dục công cộng như 
một tác phẩm nghệ thuật thuần túy mà 
không có một thông điệp cụ thể nào cả”. 
Poster thông thường gồm một hình vẽ hay 
minh họa màu có một nhãn hiệu hay một 
dòng chữ ngắn gọn dễ hiểu màu sắc, hình 

ảnh chắt lọc mang giá trị thẩm mỹ cao hấp 
dẫn thị giác người xem. [4 tr.5]

Ở Việt Nam tranh cổ động, Tranh 
tuyên truyền, được sử dụng và phát triển 
mạnh mẽ từ những năm đầu của thế kỷ 
XX và kéo dài cho đến ngày nay. Đặc biệt 
tranh cổ động ở Việt Nam phát triển và 
được sử dụng nhiều nhất ở hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
giai đoạn 1946 - 1975. 

Qua một số khái niệm trên, có thể 
thấy tranh cổ động dù ở bất cứ đất nước 
nào cũng đều có tính thống nhất về ngữ 
nghĩa, hình ảnh cô đọng, ngôn ngữ dễ 
hiểu, màu sắc bắt mắt... nhằm thu hút sự 
chú ý của người dân với mục đích tuyên 
truyền, cổ động cho một mục đích chính 
trị. văn hóa, một hoạt động kinh tế mang 
tính xã hội của một quốc gia hay một thể 
chế chính trị nào đó.

2. Vai trò của tranh cổ động 

Tranh cổ động trên thế giới đã có 
từ lâu, nhằm tuyên truyền cổ động, quảng 
cáo cho các hoạt động văn hóa, kinh tế, 
chính trị, thương mại... đặc biệt nó được 
coi trọng, phát triển và đạt được thành 
công rực rỡ trong thế chiến lần thứ hai. 
Ở giai đoạn chiến tranh thế giới lần thứ 
hai (1939-1945). Khi các nước tham gia 
vào cuộc chiến tranh này mỗi nước đã sử 
dụng vai trò tranh cổ động, Propaganda, 
Poster, áp phích... làm vũ khí tuyên truyền 
sắc bén cho mục đích chiến tranh riêng 
của mình, trong thế chiến thức hai tranh 
cổ động đã phát huy hết vai trò nhiệm vụ 
của mình nó như một thứ khí khí sắc bén 
lợi hại đánh đúng vào tâm tư, tình cảm, 
tâm lý của người dân cũng như quân đội 
hai bên, thúc đẩy tinh thần yêu nước, cổ 
động cho tiền tuyến anh hùng quyết chiến 
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quyết thắng, khơi dậy lòng căm thù giặc, 
thúc đẩy hậu phương sản xuất lao động 
quyên mình để có nhiều của cải cho mục 
đích chiến tranh. 

Ở Việt Nam tranh cổ động được gắn 
liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 
Ngay từ khi mới ra đời tranh cổ động Việt 
Nam đã đóng góp một vai trò to lớn, như 
một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, phục 
vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị, tuyên 
truyền đấu tranh cách mạng, vận động 
quần chúng gắn liền với cách mạng và trở 
thành thứ vũ khí tinh thần mạnh mẽ trong 
hành trình giành độc lập cho dân tộc. Các 
bức tranh cổ động ở Việt Nam đã cho thấy 
sự phát triển mạnh mẽ của tinh thần và ý 
chí chiến đấu, đấu tranh, khát khao giành 
độc lập tự do thống nhất đất nước. Trong 
hai cuộc chiến thần kỳ của dân tộc, tranh 
cổ động là một phần máu thịt của nhân 
dân Việt Nam nối liền với Đảng nhà nước 
và chính phủ, thúc đẩy mạnh tinh thần đấu 
tranh quật cường của dân tộc chống lại đế 
quốc thực dân. Những bức tranh cổ động 
mang sức sống của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng Việt Nam, những tác phẩm 
nghệ thuật phục vụ quần chúng và nhân 
dân, hàm chứa rất nhiều thông điệp của 
thời đại.

Trong thời đại ngày nay những sự 
kiện bất ổn về văn hóa, kinh tế, chính trị 
gần đây của một số nước trên thế giới. 
Nhiều nước đã sử dụng công nghệ hiện đại 
vào việc tuyên truyền như; đài phát thanh, 
báo chí, vô tuyến truyền hình, internet, 
nhằm thay thế phần nào vai trò của tranh 
cổ động. Tuy nhiên mặc dù áp dụng những 
công nghệ thông tin vào quảng cáo và 
tuyên truyền, những vẫn không thể bỏ qua 
vai trò của tranh cổ động, Propaganda, 
poster, áp phích, pano truyền thống... hình 

thức tuyên truyền này vẫn là công cụ đắc 
lực giúp một quốc gia, một đảng phái 
chính trị... mang thông tin đến dân một 
cách hiệu quả khó có thể thay thế bằng bất 
cứ hình thức nào.

Trong nhiều mốc lịch sử như; văn 
hóa, kinh tế, chính trị và chiến tranh của 
con người, tranh cổ động đã đóng góp 
một vai trò không nhỏ vào công tác tuyên 
truyền nhằm thúc đẩy kinh tế, chính trị, 
văn hóa xã hội phát triển, thậm trí nó cũng 
có thể làm giảm hoặc thụt lùi một nền 
kinh tế hay chính trị nào đó. Khi nghiên 
cứu về văn hóa chính trị cũng như lịch 
sử, ngoài các tư liệu về hình ảnh trên các 
Propaganda, pano, áp phích, poster, và 
sách, vở, báo chí... chúng ta còn có thể 
nghiên cứu lịch sử văn hóa xã hội qua các 
bức tranh cổ động, Propaganda, poster, 
pano, áp phích,... mỗi một tranh là một 
phong cách, một nền văn hóa, một quan 
niệm về nghệ thuật, một cách xây dựng 
về hình tượng màu sắc, bố cục, chữ, cũng 
như nôi dung thể hiện. 

3. Đặc trưng tranh cổ động ở một 
số nước tiêu biểu

- Tranh cổ động trong giai đoạn 
chiến tranh thế giới lần thứ hai

Trong chiến tranh thế giới lần hai, 
các hình thức tuyên truyền cổ động bằng 
tranh, ảnh, poster, áp phích... được các 
nước tham chiến sử dụng như một công cụ 
quan trọng nhằm duy trì quyền lực cũng 
như việc thực hiện các chính sách chính 
trị xã hội nhằm đưa ra thông báo về tin 
chiến thắng, thất bại hay tuyên truyền vào 
giáo dục, làm tăng cường hay làm suy yếu 
một nền văn hóa, huy động tấn công và 
phòng thủ... qua các hình ảnh ngôn ngữ 
trong tranh cổ động đã tác động mạnh mẽ 
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vào tâm lý người dân. Việc sử dụng phổ 
biến tranh cổ động, Propaganda, poster. 
pano, áp phích tuyên truyền của các nước 
phần lớn được các cơ quan chuyên ngành 
phụ trách đảm nhận, dưới sự chỉ đạo của 
nhà nước. 

- Tranh cổ động ở Hoa Kỳ

Ở Hoa Kỳ Năm 1942, Tổng thống 
Fraklin D. Roosevelt đã thành lập văn 
phòng thông tin chiến tranh (OWI). Nhằm 
phổ biến thông tin và tuyên truyền cho 
chiến tranh.  Văn phòng OWI đã sử dụng 
nhiều công cụ khác nhau như; các hãng 
phim Hollywood đài phát thanh nhằm 
tuyên truyền đến người dân. Ngoài ra họ 
còn sử dụng Poster áp phích như một công 
cụ đắc lực để tuyên truyền rộng rãi đến 
mọi tổ chức xã hội cũng như các nước 
đồng minh. Trong chiến tranh thế giới lần 
thứ hai. Chính phủ Hoa Kỳ đã cho phát 
hành gần 200.000 mẫu thiết kế poster, áp 
phích khác để quảng cáo, tuyên truyền cho 
chiến tranh. Những poster, áp phích nhăm 
tuyên truyền một số chủ đề như; bảo tồn, 
sản xuất lương thực, thực phẩm, vũ khí, 
tuyển dụng binh lính, khuyến khích hỗ trợ 
cho chiến tranh,...các poster, áp phích này 
thường được treo ở các khu công cộng 
nhiều người qua lại phổ biến nhất là bưu 
điện, ga đường sắt, trường học, nhà hàng 
và các cửa hàng bán lẻ. Ngoài ra Văn 
phòng OWI còn cho in các poster, áp phích 
nhỏ hơn để treo ở các cửa sổ của nhà riêng 
và các tòa nhà chung cư... Đây là những 
nơi mà các phương tiện tuyên truyền khác 
không thể sử dụng được. Sự khác biệt 
chính giữa tuyên truyền áp phích của Hoa 
Kỳ và tuyên truyền của người Anh và các 
đồng minh khác là các poster áp phích 
của Hoa Kỳ nội dung chủ yếu là tập trung 
vào nhiệm vụ, lòng yêu nước, tinh thần 

lao động, phát triển công nghiệp, sản xuất 
công nghiệp kim loại để phục vụ cho các 
hoạt động quân sự của quân đội Mỹ cũng 
như với các nước đồng minh, nhằm tăng 
năng xuất của cải vật chất... Điều này rất 
khác so với các nước đồng minh và các 
nước khác. Các nước đồng minh và một số 
nước thường sử dụng những hình ảnh, câu 
chữ... nhằm tập trung thúc đẩy lòng căm 
thù của người dân đối với kẻ thù.   

- Tranh cổ động ở Liên Xô cũ

Tranh cổ động, Propaganda, poster, 
áp phích tuyên truyền lần đầu tiên xuất 
hiện trong cuộc cách mạng vô sản ở Nga 
(1917). Những Propaganda, poster này 
được Đảng Cộng sản Liên Xô phát động 
bằng những khẩu hiểu đến công chúng và 
kêu gọi công nhân và nông dân, trí thức 
chiến đấu vì tự do và công lý. Trong chiến 
tranh thế giới lần thứ hai. Đảng cộng sản 
Liên Xô xây dựng một ủy ban Trung ương 
(Agitprop), đây là cơ quan chuyên hoạch 
định những đường lối chính sách, chủ 
trương và kiểm duyệt các thông tin nội 
dung của các propaganda, poster, áp phích. 
Trước khi những poster, áp phích này 
được phát hành đưa đến người dân, phải 
được cơ quan này thống nhất từ tư tưởng, 
đến nội dung, sau đó mới đưa cho các họa 
sỹ nhanh chóng phác thảo rồi vẽ sau đó 
kiểm duyệt lại lần nữa mới được đưa ra 
tuyên truyền. Vì vậy, mỗi một hình ảnh, 
một câu chữ được mang ra tuyên truyền 
điều được chắt lọc gắn gọn, dễ hiểu, nhằm 
gửi đi những thông điệp của chính quyền 
đến tất cả các tầng lớp nhân dân công, 
nông, binh, trí thức trên toàn nước Liên 
Xô. Khi những Propaganda, Poster, áp 
phích này được treo lên tất cả mọi người 
điều phải có trách nhiệm bảo vệ và bất cứ 
ai cũng không được xé hoặc vứt bỏ những 
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Propaganda,poster này, những ai cố tình 
xé bỏ sẽ bị phạt rất nặng, thậm trí có thể 
bỏ tù qui vào tội chống phá chính quyền 
cách mạng nhân dân. 

Đặc trung của tranh cổ động Liên 
Xô là lối sử dụng hình mảng khúc triết, các 
dạng hình học và đường chéo kết hợp để 
tạo ra những hình ảnh đậm nét các mảng 
màu đỏ, trắng, đen, kết hợp với chữ trắng 
hoặc chữ màu vàng sắc nét, khẩu hiệu ngắn 
ngọn sao cho người xem cảm nhận được 
ngay nội dung cần truyền đạt. Một số bức 
tranh cổ động, đã trở thành hình tượng đại 
diện của Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của 
nhân dân Liên Xô ví dụ như tác phẩm của 
họa sỹ Irakli Toidze vẽ vào cuối tháng 6 
năm 1941 với dòng chữ “The Motherland 
Calls” “Tổ quốc gọi”. H3. Đây là một bức 
tranh cổ động nổi tiếng của Liên Xô trong 
chiến tranh thế giới lần II. 

- Tranh cổ động của Đức quốc xã

Trong chiến tranh thế giới lần thứ 
hai Hitler cũng như các nước tham chiến 
khác đã ý thức hiểu rõ về vai trò và sức 
mạnh của tranh cổ động. Hetler đã cùng 
Bộ trưởng Tuyên truyền Josef Goebbels, 
tạo lên một mạng lưới tuyên truyền hiệu 
quả cho chế độ Phát Xít, một thiên sử 
ca, một bộ máy tuyên truyền trắng trợn 
chống Do Thái, mang tính hoành tráng 
và tàn bạo trong lịch sử loài người. Hitler 
đã tạo ra một biểu tượng Swastika - chữ 
Vạn, biến nó trở thành biểu tượng bất khả 
xâm phạm mang một bản sắc của Đức 
Quốc xã. Để có một biểu tượng của mình 
Hitler đã tham gia thiết kế cùng các họa 
sỹ cho đến khi có một hình tượng hoàn 
hảo mà ông ta ưng ý nhất đó là biểu 
tượng Swastika - chữ Vạn ngược lại so 
với biểu tưởng của Phật giáo.

Trong chiến dịch tuyên truyền chống 
người Do Thái của Đức Quốc. Hetler đã sử 
dụng tranh cổ động, poster như một công 
cụ quan trọng trong phỉ báng và tẩy chay 
người Do Thái. Bằng cách trong các tranh 
cổ động, poster. Đức Quốc Xã đã miêu tả 
người Do Thái như là một dân tộc đầy âm 
mưu, tham vọng, tham lam độc ác và hiếu 
chiến. Một cuộc tuyên truyền một chiều 
không đúng sự thật, hoàn toàn bịa đặt đã 
được xác định với việc nhồi nhét vào đầu 
những người dân Đức về sự mưu mô xảo 
quyệt của người Do Thái và cần phải loại 
bỏ dân tộc này ngay. Họ tự dựng lên biểu 
tưởng hoàn hảo của “chủng tộc Aryan”. 
Và tự cho mình là dân tộc thượng đẳng 
thông minh nhất thế giới, cần được duy trì 
nòi giống... 

Hình tượng người đàn ông Do Thái 
ẩn nấp sau là cờ của ba nước Mỹ, Liên 
Xô và Anh những vẫn để lộ ra thân hình 
to lớn to lớn đã chiếm gần trọn hết các lá 
cờ, Ngầm ý rằng ảnh hưởng, hay người 
Do Thái được các quốc gia này che trở...
rất lớn. Cờ của Anh và Hoa Kỳ được đặt 
ở góc bên phải, cố ý đặt cùng với nhau để 
thấy rõ việc hai nước này là một liên minh 
sự chặt chẽ, cờ của Mỹ, Anh có phần lấn 
át và rộng hơn so với cờ của Liên Xô lúc 
này đang là đồng minh với người Do Thái, 
do các mảng miếng to nhỏ lớn bé của hình 
lá cờ làm cho người xem thấy liên minh 
Anh, Mỹ liên kết lại có vẻ lớn và mạnh 
hơn Liên Xô. 

Ngoài Đức quốc xã ra. Các quốc 
gia khác trong Thế chiến 2 cũng sử dụng 
tranh cổ động, pano, áp phích nhằm tuyên 
truyền như một bộ máy tối tân hiệu quả 
nhằm lôi kéo các đẳng phái chính trị cũng 
như người dân trong nước ủng hộ những 
quan điểm của chính phủ về đường lối 
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chiến tranh chống lại Đức quốc xã. Họ 
còn dùng tranh cổ động, poster... như một 
phương tiện để giáo dục lòng yêu nước 
trách nhiệm của thanh niên với quốc gia, 
họ sử dụng những poster chê bai thậm chí 
miệt thị lẫn nhau làm giảm uy tín cũng 
như hệ thống chính trị của đối phương. 
Điều này chúng ta có thể xem trong Poster 
của người Mỹ vẽ, miêu tả Hitler như một 
kẻ cuồng tín biểu tượng mà ông ta đã tạo 
ra một cách ngu ngốc, vụng về và không 
có thuốc chữa, Hitler đầu đội mũ, mặc áo 
quân phục với chiếc quần đùi trắng được 
in đầy chữ Vạn thể hiện tư tưởng ám ảnh 
của Hitler và xem thường những biểu 
tượng mà Hitler tạo ra. Một biểu tượng mà 
Hitler cho rằng được chứa đầy sức mạnh 
và niềm tin, ý trí mạnh mẽ của tộc người 
Aryan. Những chiếc xe tăng Panzer và xe 
bọc thép xếp đống dưới chân Hitler chính 
là lời răn đe ám chỉ của phe đối nghịch về 
việc họ sẽ phá hủy chế độ Đức Quốc xã dễ 
như việc làm tê liệt và phá hủy xe tăng của 
Đức rồi đưa thành một đống sắt vun. Hình 
ảnh mô tả vẻ ngoài của Hitler, cách sử 
dụng kiểu chữ và dấu câu (như dấu chấm 
than, chữ viết tắt, góc cạnh và trích dẫn,...) 
đã cho thấy rõ ràng rằng poster này chỉ 
mang tính chất châm biếm, miệt thị những 
suy nghĩ hàng động của Hiler chứ không 
có mục đích nhằm để đe dọa đối phương.

Như vậy khi nghiên cứu về tranh cổ 
động Pano, poster của mỗi giai đoạn hoặc 
của một quốc gia nào đó chúng ta cần phải 
nghiên cứu kỹ lưỡng về tư tưởng các hình 
mảng, chữ cũng như các đặc điểm văn hóa 
kinh tế chính trị các biểu tượng của một 
nền văn hóa, những ngôn ngữ ẩn dụ... thì 
mới hiểu hết ý nghĩa của tranh cổ động 
cũng như các pano, poster tuyên truyền. 
Nếu không người xem có thể hiểu nhầm 

sang một hình thức tuyên truyền nào đó. 
Ví dụ như poster H4 làm cho người xem 
dể hiểu đây là một bức poster nhằm tuyên 
truyền quảng cáo cho một bộ phim truyền 
hình nào đó.

4. Vai trò của tranh cổ động trong 
chiến tranh ở Việt Nam 

Trong chiến tranh ở Việt Nam, tranh 
cổ động có một vai trò hết sức đặc biệt nó 
gánh vác một vai trò trọng trách to lớn, 
phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ tuyên truyền 
kinh tế, văn hóa chính trị của Đảng và nhà 
nước đến nhân dân, nhằm vận động gắn 
kết quần chúng nhân dân gắn liền với cách 
mạng và trở thành vũ khí sắc bén trên mọi 
mặt trận, tạo nên động lực tinh thần mạnh 
mẽ, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 
ta đồng lòng trước sau như một trong công 
cuộc giải phóng đất nước giành độc lập cho 
dân tộc. Ở Việt Nam cũng giống như các 
nước phương Tây khác như Liên Xô, Anh, 
và Hoa Kỳ khi có chiến tranh điều thành 
lập ra bộ thông tin tuyên truyền. Ngay sau 
khi chiến tranh sảy ra, chính phủ Việt Nam 
đã thành lập Bộ Thông tin, Tuyên truyền 
ngày 1/1/1946 sau đổi tên là Bộ Tuyên 
truyền và Cổ động) - tiền thân của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch ngày nay. Bộ này 
có trách nhiệm phát động tuyên truyền, 
đưa ra những đường lối chính sách của 
Đảng và nhà nước ta tới các họa sỹ, để các 
họa sỹ sáng tác tranh cổ động, tờ rơi nhằm 
tuyên truyền chủ trương, đường lối kháng 
chiến của Đảng tới mọi tầng lớp nhân dân. 
Các chủ đề tùy theo từng giai đoạn cụ thể 
của cuộc kháng chiến mà sáng tác.

- Tranh cổ động giai đoạn kháng 
chiến chống Pháp (1945-1954)

Có thể nói, người khởi nguồn cho 
tranh cổ động Việt Nam phát triển mạnh 
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mẽ chính là Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã 
vẽ minh họa đăng trên báo Độc Lập năm 
1941: “Việt Nam độc lập thổi kèn loa”. 
Bức tranh thể hiện hình tượng một người 
đầu đội nón lá, tay cầm kèn loa đang bước 
đi mạnh mẽ, được Hồ Chủ Tịch khéo léo 
tạo hình bằng chính những nét chữ “Việt 
Nam độc lập”, khoẻ khoắn và mộc mạc, 
đầy sáng tạo kèm theo một khổ thơ.

Bức ký họa sử dụng nét tuy đơn giản 
nhưng có sức tuyên truyền cổ vũ mạnh mẽ, 
đến hàng triệu triệu con tim người Việt. 
Không những thế, nó còn có tác dụng như 
một sự khởi đầu cho sự phát triển tranh cổ 
động ra đời trong giai đoạn 1945 - 1954 và 
cho đến tận ngày nay. 

Sau khi bức kí họa này đăng trên báo 
Độc Lập đã ngay lập tức tác động đến các 
họa sỹ tài hoa và yêu nước thời bấy giờ 
như: Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Lương 
Xuân Nhị, Nguyễn Đỗ Cung, Sĩ Ngọc...
cùng nhiều các thế hệ họa sỹ đi theo cách 
mạng vì sự giải phóng dân tộc độc lập, tự 
do hạnh phúc của nhân dân. Những họa 
sỹ đi theo cách mạng đều nhanh chóng 
tham gia vào vẽ tranh cổ động nhằm tuyên 
truyền cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
cho phong trào diệt giặc đói, giặc dốt...
những bức tranh cổ động đã gây lên tiếng 
vang lớn trong xã hội và in đậm dấu ấn 
trong lòng người xem như tác phẩm. “Hà 
Nội vùng đứng lên 1946” tranh khắc gỗ 
của họa sỹ Tô Ngọc Vân. 

Cũng trong giai đoạn để hưởng ứng 
lời kêu gọi của Chính phủ nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, tháng 9 năm 1945. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương mở 
chiến dịch chống nạn mù chữ, tiêu diệt 
giặc dốt, coi đó là nhiệm vụ cấp bách thứ 
hai trong 6 nhiệm vụ cấp bách của chính 

quyền. Hồ Chủ tịch nói “Một dân tộc dốt 
là một dân tộc yếu” và nhấn mạnh “Dốt 
là dại, dại thì hèn”. Vì vậy, không chịu 
dại, không chịu hèn, cho nên thanh toán 
nạn mù chữ là một trong những việc cấp 
bách và quan trọng của nhân dân các nước 
dân chủ mới”. Vì vậy ông đã vẽ nhiều bức 
tranh cổ động tuyên truyền hưởng ửng 
chủ trương chống nạn mù chữ của chính 
phủ: (Đốt đuốc đi học) nhằm tuyên truyền 
động viên toàn dân đi học. Bình dân học 
vụ đã dấy lên tinh thần say mê học chữ 
từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến miền 
núi. Công nhân học trong xưởng thợ, 
thương binh học ở an dưỡng đường, ngư 
dân học ngay trên thuyền chài, nông dân 
học trên cánh đồng, sân đình chùa, gốc 
đa, bến nước, trẻ nhỏ học trên lưng trâu. 
Người dân ban ngày đi làm, ban đêm thắp 
đèn dầu, đốt đuốc đến lớp. Điều này cho 
thấy các tác phẩm tranh cổ động của họa 
sỹ Tô Ngọc Vân đã bám sát thực tiễn của 
cách mạng Việt Nam hoàn cảnh xã hôi đất 
nước trong giai đoạn đương thời để tuyên 
truyền cổ động toàn dân tham gia phong 
trào do chính phủ đề gia. 

Nếu họa sỹ Tô Ngọc Vân vẽ tranh 
cổ động nhằm tuyên truyền đến người dân 
những đường lối, chủ chương, chính sách 
của Đảng, thì họa sỹ Lương Xuân Nhị lại 
vẽ những bức tranh cổ động tác động đến 
tâm lý của những người lính bên kia chiến 
tuyến, kêu gọi động viên những người 
lính bỏ súng quay đầu về với gia đình với 
quê hương tổ quốc mình. Những tác phẩm 
của ông có sức tuyên truyền mạnh mẽ tác 
động trực tiếp đến tâm lý, tình cảm của 
bính lính Pháp cũng như nhân dân những 
người yêu chuộng hòa bình...Những bức 
tranh này ban đầu được treo trên các trụ 
đường quốc lộ chính về sau những ấn 
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phẩm này được in lại theo cỡ nhỏ để các 
cán bộ tuyên truyền sử dụng dưới dạng 
“tờ rơi” đưa đến chiến trường nhằm tuyên 
truyền những người lính Pháp quay về với 
chính nghĩa.        

Trong giai đoạn kháng chiến chống 
Pháp nghệ thuật tranh cổ động Việt Nam 
đã phát triển một cách nhanh chóng tạo tiền 
đề cho sự phát triển giai đoạn sau. Trong 
kháng chiến chống thức dân Pháp, vì điều 
kiện khó khăn các dạng tranh cổ động, áp 
phích in khắc gỗ, in lưới và in đá được 
nhiều họa sỹ, nghệ nhân sử dụng phổ biến, 
chủ yếu được vẽ hoặc in lên trên chất liệu 
giấy như giấy dó, giấy báo, giấy xi măng... 
được phát hành với nhiều hình thức đa 
dạng và phong phú như truyện tranh, tranh 
cổ động, áp phíc vẽ trên tường, truyền đơn 
và hình thức báo giấy, báo tường, nội dung 
chủ yếu nhằm tuyên truyền đường lối của 
chính phủ Kháng chiến, và cung cấp những 
thông tin chiến trường cho quần chúng 
nhân dân, động viên nhân dân tích cự tham 
gia sản xuất tích trữ lương thực... phục vụ 
cho chiến tranh. 

Tranh cổ động ở Việt Nam ra đời 
trong những năm đầu của cuộc kháng 
chiến chống Pháp, với hoàn cảnh đất nước 
vô cùng khó khăn thiếu thốn cả về vật chất 
lẫn tinh thần, trong khi đó người dân thì 
không biết chữ.Vì vậy muốn tuyên truyền 
những đường lối kháng chiến kiến quốc 
của chính phủ tới người dân thì chỉ còn có 
cách là vẽ những hình ảnh trực quan sinh 
động nhất, kèm theo lời minh họa ngắn 
gọn súc tích thì người dân mới hiểu được. 
Những bức tranh cổ động, tờ rơi truyền 
đơn lúc này chủ yếu là khắc gỗ, vì chất liệu 
này in ấn nhanh để phục vụ kháng chiến, 
tuy là chất liệu đồ họa khắc gỗ nhưng 
phong phú về bút pháp, nhạy bén về chủ 

đề, đề tài của các họa sỹ lúc này chủ yếu 
tuyên truyền về đường lối kháng chiến 
chống Pháp và những thành quả đấu tranh 
của Đảng quân và dân ta đã đạt được. Mỗi 
một bức tranh cổ động là một tác phẩm 
nghệ thuật đồ họa giàu cảm xúc của mỗi 
cá nhân họa sỹ. Vượt qua những khó khăn 
thiếu thốn về phương tiện cũng như chất 
liệu ở thời chiến, các họa sỹ đã đưa nghệ 
thuật tranh cổ động tuyên truyền Việt Nam 
lên một tầm cao mới, sáng tạo nên những 
tác phẩm vừa mang giá trị thẩm mỹ cao, 
vừa là công cụ tuyên truyền một cách hiệu 
quả những đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, truyền tải đi 
ý chí quyết tâm và hành động của cả dân 
tộc, ghi lại những khoảng khắc hào hùng 
của quân và dân ta một cách chân thực 
nhất trong lịch sử chiến tranh ở Việt Nam 
giai đoạn 1945-1954. 

5. Kết luận

Như vậy qua tìm hiểu và phân tích 
một số các bức trong cổ động của một số 
nước tham gia thế chiến lần thứ hai như; 
Liên Xô, Anh, Mỹ. Đức quốc xã. Ta có 
thấy mỗi quốc gia khi tham gia vào chiến 
tranh điều sử dụng vai trò của tranh cổ động. 
Progapanda, poster, áp phích, như một thứ 
vũ khí sắc bén với mục đích tuyên truyền tới 
người dân, và cũng làm thứ vũ khí lợi hại tác 
động đến tâm lý, gây tổn hại đến tinh thần và 
vật chất phía đối phương. Mỗi nước có mục 
đích khác nhau nên sử dụng tranh cổ động 
với mục đích chính trị khác nhau. 

Ở Mỹ trong chiến tranh thế giới lần 
hai người Mỹ không tham gia trực tiếp với 
Đức mà chỉ đứng danh nghĩa đồng minh. 
Nên tranh cổ động của họ thiên về khoa 
khoang sức mạnh quân sự và thúc đẩy 
nhân dân làm kinh tế phát triển đất nước. 
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Ở Anh trong suốt thế chiến thứ 
hai Anh tái lập bộ thông tin để tạo ra bộ 
máy tuyên truyền nhằm tác động đến dân 
chúng thúc đẩy người dân hỗ trợ của cải 
vật chất cho chiến tranh.  Các hình thức 
truyền thống như báo và áp phích, thúc 
đẩy sự thù địch với kẻ thù, hỗ trợ cho các 
đồng minh. Thức tỉnh dân chúng để chiến 
đấu với Đức quốc Xã một cuộc chiến chính 
nghĩa giúp giải phóng cho các quốc gia bị 
chiếm đóng. Người Đức cũng bị coi là ác 
quỷ. Người Anh sử dụng nhiều poster, áp 
phích, nhằm đả kích, Đức quốc Xã.

Ở Liên Xô tranh cổ động đã đóng 
một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc 
chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân 
Liên Xô. Dựa trên hệ tư tưởng của chủ 
nghĩa Mác Lênin nhằm thúc đẩy đường lối 
của Đảng cộng sản. Tranh cổ động ở Liên 
Xô như là một chiến sĩ xung kích trên toàn 
bộ mặt trận từ hoạch định đường lối, chủ 
trương lao động sản xuất, phát triển kinh 
tế, chính trị, cổ động toàn dân sẵn sàng 
tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Mang 
tính chất về chủ nghĩa hiện thực anh hùng 
và lãng mạn. Trong những bức tranh cổ 
động sau có rất nhiều cảnh công nghiệp xã 
hội chủ nghĩa được coi là một chủ đề lớn 
của nghệ thuật xã hội chủ nghĩa. 

Trong tranh cổ động của Đức quốc 
Xã luôn đề cao chủ nghĩa cuồng tín dân 
tộc vừa chớm nở bắt quần chúng nhân 
dân tôn trọng, ngưỡng mộ vô biên đối 
với Lãnh tụ. Hướng người dân đi theo tư 
tưởng phân biệt chủng tộc. Hình ảnh kẻ 
thù của họ là người Do thái, người cộng 
sản và các nước đông minh như; Vương 
quốc Anh, Hoa Kỳ, Pháp..Chính vì vậy 
những bức tranh cổ động của họ luôn có 
những ngôn từ lời nói hình ảnh miệt thị 
phân biệt đối sử, nhằm bôi xấu súc phạm 

danh dự các quốc gia khác bằng những lời 
lẽ vu khống khong có thật... 

Ở Việt Nam tranh cổ động đã ra đời 
cùng cách mạng Việt Nam, nó đã gằn bó 
máu thịt với trong công cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc và đã nhanh chóng 
trở thành thể loại xung kích của mỹ thuật 
Việt Nam, phục vụ kịp thời công cuộc 
đấu tranh dành độc lập dân tộc, xây dựng, 
bảo vệ và phát triển đất nước. Các họa sỹ 
vẽ tranh cổ động luôn là những chiến sĩ 
tuyên truyền, cổ động phản ánh những sự 
kiện, những vấn đề thời sự của đời sống 
xã hội. Giai đoạn kháng chiến chống Pháp 
(1946-1954) tranh cổ động luôn bám sát 
các chiến dịch của bộ đội ta, công tác binh 
vận, tình quân dân, đặc biệt là chiến dịch 
Điện Biên Phủ. Các đề tài về giao thông, 
vận tải, nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, 
học tập văn hóa góp phần cổ vũ khí thế 
cách mạng, tất cả để đánh thắng thực dân 
Pháp tiến tới độc lập tự do hạnh phúc của 
nhân dân.

Trong chiến tranh thế giới lần thứ 
hai, cũng như cuộc kháng chiến chống 
Pháp của nhân dân Việt Nam. Tranh cổ 
động, pano, áp phích tuyên truyền đã đóng 
một vai trò quan trọng, trong việc tuyên 
truyền quảng bá các yếu tố tâm lý, chính 
trị vv... đến với nhân dân. Tranh cổ động... 
còn là một công cụ, một vũ khí vô cùng sắc 
bén trong việc chiêu mộ, tuyển dụng binh 
lính, cũng như vật chất cho các nhà nước. 
Qua những luận giải của một số tranh cổ 
động, poster mà các nước thể hiện trong 
thế chiến lần thứ hai đã cho chúng ta biết 
được, mỗi một quốc gia, một vùng lãnh 
thổ điều có những đặc trưng văn hóa riêng 
biệt, vì vậy mà những poster, áp phích, 
tuyên truyền của họ có những nét riêng 
biệt mà không nước nào giống nước nào. 
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Mỗi nước vì mục đích văn hóa kinh tế 
chính trị khác nhau sẽ thiết kế những pano 
áp phích khác nhau nhằm tuyên truyền 
những tư tưởng đường lối chính trị riêng 
của mình tới nhân dân của mỗi nước. Tuy 
nhiên những tranh cổ động, áp phích, 
poster, pano này có đúng hay không đúng 
sự thật nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh 
xã hội cũng như hệ thống chính trị đương 
thời đang nắm chính quyền.
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CẦU CỔ VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA

VIETNAM ANCIENT BRIDGE IN CULTURAL PERSPECTIVE

Bùi Văn Long*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/10/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 6/04/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 29/04/2020

Tóm tắt: Trong đời sống của các cộng đồng dân tộc Việt Nam, dường như, ở hầu khắp 
mọi miền, mọi vùng của đất nước, sự hiện diện của các nhịp cầu, cây cầu được coi như những 
sự hiện diện tất yếu, đảm nhiệm các chức năng đời thường, giúp con người đi lại, nối kết về 
không gian và thời gian, phục vụ nhu cầu sinh kế, sinh hoạt thường ngày, tùy theo địa hình 
mỗi làng quê cư trú khác nhau. Những nhịp cầu, cây cầu đó còn luôn gắn liền với đời sống 
tinh thần, với môi trường sinh hoạt văn hóa của một cộng đồng cư dân nhất định, nhiều khi 
lại trở thành biểu tượng văn hóa cho dấu ấn một làng quê, bên cạnh những “cây đa, bến 
nước, sân đình”, và cũng nhiều khi, hiện hữu trên mỗi thân cầu còn là những dấu ấn/dấu tích 
lịch sử - văn hóa, mang đặc trưng văn hóa, thẩm mỹ - nghệ thuật, giá trị về tín ngưỡng tôn 
giáo của từng vùng miền. Cần đặt vấn đề xây dựng chính sách về môi trường như thế nào để 
ứng xử với các giá trị văn hóa của nghệ thuật cẫu cổ, đảm bảo sự phù hợp giữa việc bảo vệ 
giá trị di sản với nhu cầu quản lý môi trường sinh thái với môi trường nhân văn trong điều 
kiện phát triển xã hội đương đại?

Từ khóa: giá trị văn hóa, Cầu cổ

Abstract: It seems that in the life of the Vietnamese ethnic community, in almost 
every region and every part of the country, the presence of bridges is indispensable, taking 
care of functions of daily life, for traveling, connecting space and time, serving the needs 
of livelihoods and daily activities, depending on the terrain of each place. Those bridges 
are always associated with the spiritual life, the cultural living environment of a certain 
community of residents, sometimes they are cultural symbol for the imprint of a village. In 
addition to the “banyan trees, water wharves, communal yards”. Moreover, each bridge is also 
the historical / cultural imprints, characterized by culture, aesthetics - art, values   of religious 
beliefs of each region. It is necessary to raise the issue of how to formulate environmental 
policies to deal with the cultural values of ancient art, ensuring the compatibility between 
the protection of heritage values and the need to manage the ecological environment and the 
human environment in the context of contemporary social development?

Keywords: Cultural, Viet Nam ancient bridge.

* Trường Đại học Mở Hà Nội
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1. Đặt vấn đề

Trên hành trình của đời người, trong 
mỗi chúng ta, chắc hẳn với trải nghiệm 
của mình, bước chân đã từng vượt qua 
hàng trăm ngàn cây cầu, từ cầu tre, cầu gỗ 
đến cầu đá, cầu gạch, cầu ximang; từ chiếc 
cầu vượt qua con suối, dòng sông đến 
những nhịp cầu bắc qua ao hồ, và những 
địa hình vốn bị chia cắt,... ở hầu khắp các 
làng quê.Trong số hàng trăm ngàn những 
nhịp cầu, cây cầu đã và đang hiện diện đó, 
đa phần thường chỉ là những phương tiện 
được người dân làm ra để đáp ứng nhu 
cầu đi lại, phục vụ sinh kế và giao lưu văn 
hóa xã hội, ứng xử với những điều kiện 
địa hình, sinh thái nhất định. Nhưng cũng 
có những nhịp cầu, cây cầu được sáng tạo 
ra ở những vùng quê nào đó, lại xuất phát 
từ những lý do/nguyên nhân lịch sử - văn 
hóa, không ít trường hợp lại nảy sinh từ 
những điều huyền bí, linh thiêng, mang 
dấu ấn đặc biệt, trở thành nơi ký thác tâm 
tư, nỗi niềm, nơi đọng lại những quan 
niệm về cái hay, cái đẹp cùng lòng tự hào 
của người dân, dần dần hình thành nên 
những biểu tượng văn hóa độc đáo, được 
người dân coi như di sản văn hóa chung 
“bất khả xâm phạm” của quê hương mình.
Và cũng từ hàng trăm ngàn cây cầu, nhịp 
cầu đó trên mọi miền đất nước, không ít 
cây cầu đã bị mất đi do biến đổi của môi 
trường sinh thái, hoặc do vật liệu cấu 
thành không còn phù hợp trong điều kiện 
phát triển kinh tế xã hội những chục năm 
gần đây. Nhưng, hiện hữu trong số đó, vẫn 
còn những hệ thống cầu có tuổi thọ hàng 
trăm năm, ẩn chứa trong nó ngoài chức 
năng nối kết không gian địa lý - địa hình 
phục vụ nhu cầu dân sinh với giá trị thực 
dụng giúp cho người, vật và các phương 
tiện qua lại, còn là hàng loạt những giá trị 

về văn hóa, thẩm mỹ - nghệ thuật, giá trị 
về tín ngưỡng tôn giáo, góp phần bảo tồn 
cho hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi 
vật thể ở không ít làng quê. Chính vì thế 
mà hình ảnh những cây cầu nối liền đôi 
bờ đã trở thành một biểu tượng đi sâu vào 
tiềm thức của mỗi con người, nó không 
chỉ là phương tiện đi lại không thể thiếu 
trong đời sống sinh hoạt mà nó còn có mặt 
trong đời sống văn hóa tinh thần của người 
dân Việt, góp phần làm tăng thêm nét đẹp 
hài hòa, nên thơ trữ tình cho những không 
gian cảnh quan và giữ cho tự nhiên vận 
hành đảm bảo cho việc lưu thông những 
dòng chảy cho những con sông con suối 
do vậy cần nhìn cầu cổ Việt Nam từ giác 
độ văn hóa để thấy giá trị nhân sinh và 
nhân văn cùng mỹ thuật và giá trị của cầu 
trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Những năm gần đây, do nhu cầu thực 
hiện các chuyến điền dã phục vụ nhiệm vụ 
chuyên môn, tại một số làng quê thuộc địa 
bàn các tỉnh miền Bắc, Trung, Nam, chúng 
tôi đã nhận thấy và tự so sánh để quan 
chiêm hệ thống không nhiều những chiếc 
cầu ngói, cầu đá, cầu gạch đã và đang hiện 
hữu ở một số làng quê, phần lớn có tuổi 
đời hàng trăm năm, mang những dáng vẻ 
nghệ thuật và liên quan trong nó những 
hàm lượng văn hóa độc đáo, cần được 
quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu. Xét ở góc 
độ nghiên cứu phân loại, bài viết Cây cầu 
trong văn hóa Việt cổ đã chia các cầu được 
dựng (một cách bền vững) ở nước ta thành 
2 loại: Cầu đá lộ thiên và cầu gỗ “thượng 
gia, hạ kiều/trì”. Công trình đề cập tới cầu 
đá Giang Xá (Hoài Đức, Hà Nội), cầu đá 
đền Lũng Khê (Thuận Thành, Bắc Ninh), 
cầu đá ở sân bảo tàng tỉnh Nam Định, cầu 
Nôm (Văn Lâm, Hưng Yên). Cầu thượng 
gia hạ kiều hoặc thượng gia hạ trì đề cập 
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tới cầu ngói Thanh Toàn (Hương Thủy, 
Thừa Thiên - Huế), cầu Phú Khê và cầu 
Phạm Lâm (Hải Dương), cầu Nhật Tiên và 
Nguyệt Tiên (Quốc Oai, Hà Nội), cầu Lai 
Viễn (Hội An, Quảng Nam) cầu ngói Phát 
Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình) và cầu ngói 
Chợ Lương [3]. Trên các cây cầu đã dựng, 
bên cạnh các cây cầu thông thường phục 
vụ nhu cầu đi lại thuận tiện của người dân, 
còn xuất hiện những cây cầu kiêm thêm 
chức năng thờ cúng tâm linh và các chức 
năng khác như giải trí, là công trình văn 
hóa tiêu biểu của vùng đất. Trên địa bàn 
các tỉnh nơi những cây cầu cổ án ngữ, hiện 
đã và đang còn những cây cầu ngói và cầu 
đá nổi tiếng, được cộng đồng sở tại cũng 
như người dân quanh vùng ngợi ca và trở 
thành niềm tự hào, biểu tượng của vùng 
đất quê hương.

Nhận diện một cách tổng quan, mặc 
dù chỉ còn hiện hữu số lượng cây cầu 
ngói, cầu đá cổ hữu hạn đó, nhưng khả dĩ 
vẫn đủ trữ lượng để có thể tiếp cận bước 
đầu những cảm nhận của cộng đồng sở 
tại về các giá trị di sản văn hóa nghệ thuật 
kiến trúc và điêu khắc của hệ thống cầu 
cổ Việt Nam đã trở thành một bộ phận 
không thể thiếu trong đời sống văn hóa 
đương đại, trong đó nghệ thuật kiến trúc 
độc đáo, điêu khắc mộc mạc đậm chất văn 
hóa dân gian (một trong những thành tựu 
nổi bật của nghệ thuật tạo hình thế kỷ XVI 
- XVIII) vẫn còn nguyên giá trị về văn 
hóa nghệ thuật và được bảo tồn đến ngày 
nay. Những nhịp cầu, cây cầu đó còn luôn 
gắn liền với đời sống tinh thần, tâm linh 
và môi trường sinh hoạt văn hóa của một 
cộng đồng cư dân nhất định, nhiều khi lại 
trở thành biểu tượng văn hóa cho dấu ấn 
một làng quê, bên cạnh những “cây đa, 

bến nước, sân đình”, và cũng nhiều khi, 
hiện hữu trên mỗi thân cầu còn là những 
dấu ấn/dấu tích lịch sử - văn hóa, mang 
đặc trưng văn hóa của từng vùng miền - 
làng quê, trở thành những di sản văn hóa 
vật thể đầy tự hào của người dân. Mỗi 
cây cầu dù ít hay nhiều đều liên quan 
đến đời người bởi cây cầu, trước hết, là 
không gian quê hương, đất nước, là cảnh 
vật quen thuộc nơi làng xã, thôn xóm. 
Không gian này đã tác động trực tiếp đến 
con người, được con người phản ánh vào 
trong đời sống của mình thông qua nhiều 
phương diện sinh hoạt tinh thần như thần 
thoại, truyền thuyết, ca dao - dân ca, tục 
ngữ, câu đố, lễ hội, trò chơi...v.v. Như 
vậy, từ đó cũng có thể nhận thấy rằng, 
hệ thống các giá trị văn hóa - nghệ thuật 
gắn với từng cây cầu cổ vốn có tuổi đời 
hàng trăm năm trên đây vẫn còn những 
khoảng trống chưa được quan tâm nghiên 
cứu, giới thiệu giá trị văn hóa và sáng tạo 
của các nghệ nhân dân gian trên chặng 
đường lịch sử liên quan trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến “số phận” của mỗi cây cầu 
độc đáo này để bảo tồn các giá trị văn hóa 
nghệ thuật riêng của những cây cầu cổ 
trong thế tương quan với việc xây dựng 
chính sách đảm bảo các tiêu chí xây dựng 
đồng bộ môi trường văn hoá, gắn với hệ 
giá trị, đời sống văn hoá, hệ thống thiết 
chế văn hoá, cảnh quan văn hoá gắn với 
việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của các thiết chế văn hoá ở nước ta 
trong hiện tại và lâu dài. Sau đây xin giới 
thiệu nét đặc sắc của một số cây cầu cổ 
trong đời sống văn hóa tâm linh và bản 
sắc vùng miền còn được bảo tồn cho đến 
ngày nay.
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2. Nội dung

2.1. Chùa Cầu

Hội An (Quảng Nam) từ lâu đã 
được nhiều người trong nước và thế giới 
biết đến như biểu tượng của người dân 
phố cổ. Ở đây đây còn là địa chỉ tâm linh 
của người dân với những câu chuyện kỳ 
bí về những bức tượng “Thần Hầu” và 
“Linh Cẩu” canh 2 bên cầu còn để bảo hộ 
dân làng, trấn yếm thiên tai... Điểm nhấn 
của Chùa Cầu dễ thấy, phía Tây cầu đặt 
2 tượng khỉ đá, một đực 1 cái trên bệ thờ 
quay mặt vào nhau; phía đông đặt 2 tượng 
chó đá, cũng là cặp “thanh mai trúc mã”. 
Hình dáng các con vật đều cao to giống 
thật, ngồi canh gác theo tư thế nhổm lên, 
sẵn sàng bảo vệ sự an lành của người dân 
phố Hội. Cạnh tượng, có những câu đối 
bằng chữ Hán, dịch nghĩa đều nói về hai 
con linh vật được cho là đang “trấn yểm” 
hai đầu Chùa Cầu.

Lý giải về tượng thờ chó và khỉ tại 
Chùa Cầu, một số bô lão ở Hội An cho 
rằng, việc cân xứng 2 bên đầu cầu hai con 
linh vật trên, ngụ ý nói về thời gian xây 
dựng công trình. Cụ thể, Chùa Cầu được 
xây kéo dài 3 năm, bắt đầu động thổ từ năm 
Thân (con khỉ) và hoàn thành năm Tuất 
(con chó). Ngoài ra, việc xây dựng hai bên 
đầu cầu những con chó và khỉ được hiểu 
như một cách chỉ phương hướng trên địa 
bàn: Thân chỉ hướng “tây nam”; còn Tuất 
chỉ hướng “tây bắc”.

Tuy nhiên, theo ông Phùng, đa phần 
vẫn thuận theo nghĩa tâm linh. Hai linh 
vật “độc tôn” này chỉ ở phố cổ Hội An và 
được thờ theo tín ngưỡng vật tổ của người 
Nhật. Các tài liệu ghi chép lại đều có ý, 
vì muốn khống chế con Cù hay Mamazu 
lúc đó, người Nhật thờ Thần Khỉ và Thần 

Chó trên hai đầu cầu. Cây cầu bắc qua với 
các con vật bên trên, coi như thanh kiếm 
cắm xuống huyệt lưng, sẽ “yểm” con thuỷ 
quái, làm nó không cựa quậy, vùng vẫy, 
quẫy đuôi khi nước lớn, mong trừ tai họa. 

Trong khi đó, tục thờ chó, khỉ của cư 
dân Việt cũng đã tồn tại từ lâu đời và được 
thể hiện dưới hai dạng thức. Một số chôn 
tượng chó đá trước cổng nhà như một linh 
vật hay để canh cổng với ý nghĩ như vị 
thần bảo hộ trừ tà ma, cầu phúc, thường 
gọi là “Linh Cẩu”. Cũng có khi, “Linh 
Cẩu” được đặt trên những bệ thờ để thờ 
phụng như con Kỳ lân. Riêng trong những 
chùa chiền vẫn thường thấy con khỉ được 
chưng tụng. Người dân gọi tôn nghiêm 
bằng cái tên “Thần Hầu”. Con vật này 
nhằm trấn giữ xứ đất chống lại những điều 
xấu xâm hại. Từ đó suy ra, “Linh Cẩu” và 
con “Thần Hầu” được lập miếu thờ “có 
đôi có cặp” tại Chùa Cầu với ý niệm, cầu 
mọi điều trong cuộc sống sẽ suôn sẻ, may 
mắn. Đặc biệt, chất liệu tạc nên những bức 
tượng này được làm bằng gỗ thay vì bằng 
đá, rồi mạ màu cho giống tượng chó đá, 
khỉ đá. Điều kỳ lạ, trải qua 500 năm với sự 
khắc nghiệt của thời tiết, mưa gió, nhưng 
những tượng gỗ này vẫn trường tồn. Vì 
vậy, về mặt tâm linh, không riêng gì người 
dân phố cổ mà khách thập phương đều tin 
“Linh Cẩu” và “Thần Hậu” có hồn nên 
rất tôn thờ. Mỗi khi hành hương về Chùa 
Cầu, nhiều người đến trước mặt hai linh 
vật này thành tâm cúng vái, cầu bình an 
cho gia đình. Vào những ngày rằm, mùng 
một, có người còn sắp mâm lễ vật, hoa 
quả, hương đèn dâng lên hai ngài “Linh 
Cẩu” và “Thần Hầu”. Riêng về những linh 
nghiệm trong “trấn yểm” của tượng “Thần 
Hầu” còn thể hiện qua nhiều lời đồn thổi 
đang lưu truyền dân gian cho đến tận hôm 
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nay. Giai thoại kể, có thời gian bức tượng 
gỗ Huyền Thiên đại đế thờ ở chùa và một 
tượng khỉ bằng đá trên cầu bị mất. Vì thế, 
thời gian này, Chùa Cầu và cả Hội An liên 
tiếp bị “thủy quái” nhấn chìm trong những 
trận lũ lịch sử.[2]

2.2. Cầu ngói Thanh Toàn 

Tại Thừa Thiên Huế suốt 245 năm 
tồn tại đến nay vẫn bền bỉ các công dụng 
đó, đồng thời, trở thành di tích cổ tạo nên 
môi trường du lịch phong phú, đa dạng. 
Không chỉ là một kiến trúc cổ độc đáo, cây 
cầu còn là nhân chứng lịch sử. Chính vua 
Khải Định đã hạ lệnh cho người dân lập 
bàn thờ bà Trần Thị Đạo ngay trên gian 
chính của cầu. Bên cạnh đó là các chỗ 
ngồi hóng mát, nghỉ chân. Các bộ phận 
của cầu đều bằng gỗ tròn và vuông, không 
chạm khắc, giản dị như nguyên bản là cây 
cầu công dụng giao thông. Trước đây, các 
nghệ nhân chạm khắc tứ linh ở bộ mái 
cây cầu long lân quy phụng và giao long 
trên mái cầu. Sau này, hình rồng chầu mặt 
nguyệt được thay thế chứng tỏ có vai trò 
sắc lệnh của các vua triều Nguyễn. Vậy 
nên lịch sử của cây cầu cũng không nằm 
ngoài ý nghĩa đó. Sử sách ghi lại, các vị 
tộc trưởng khai canh từ thế kỷ XVI đã lập 
ra làng Thanh Thủy Chánh và Thanh Thủy 
Thượng tách ra từ một làng rất đông dân 
là làng Thủy Thanh (nay thuộc xã Thủy 
Thanh). Cái tên làng đã nói lên cảnh đẹp 
trong xanh của làng quê có con sông chảy 
qua ghi dấu cuộc khai canh lập nghiệp, 
công sức của người dân tạo nên cánh đồng 
lớn và hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ 
đời sống con người. 

Bà Trần Thị Đạo, người ở xã Thủy 
Thanh, cháu 6 đời của một trong 12 vị 
khai canh này, vợ của Tổng đốc 3 huyện 

Hương Trà, Phú Vang và Quảng Điền  xưa 
kia thấy người dân qua lại hai bên kênh 
ngoài đồng vất vả nắng nóng quá, đã cho 
xây dựng cây cầu có mái che để người 
dân qua cầu có chỗ nghỉ chân. Điều kỳ 
diệu là trải qua hơn 200 năm, cây cầu này 
hiện nay vẫn thực hiện công dụng là cầu 
giao thông và là chỗ nghỉ chân cho những 
người qua cầu. Chính công dụng đặc biệt 
của cây cầu đã làm cho công trình gần gũi 
với đời sống, không phải là một mẫu vật 
trưng bày, sống mãi với thời gian và có 
khả năng tạo ra xung quanh nó một môi 
trường đời sống phong phú đa dạng. Cây 
cầu hứng gió hè và che gió đông, là nơi 
hẹn hò của biết bao thế hệ người làng, 
chứng kiến nhiều cuộc đổi dời nơi thôn dã 
mà vẫn trơ gan với thời gian. Ngày nay, 
dân làng vẫn tổ chức ngày hội gắn với 
ngày giỗ của bà Trần Thị Đạo. 

2.3. Cầu Nhật Tiên và Nguyệt Tiên 

Nằm trong Di tích Chùa Thầy tại 
Quốc Oai Hà Nội. Hai cầu có kết cấu 
kiến trúc giống nhau kiểu “Thượng gia 
hạ kiều”. Người đầu tiên tạo nên kiến trúc 
này là Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan. 
Theo sách Sơn Tây chí, Trạng Bùng đã 
làm cầu ở hai bên Chùa Cả trong hệ thống 
di tích Sài Sơn. Cầu có 5 gian, thân cong 
vành lược, dưới mái cầu là 3 vòm cuốn 
xây gạch để dòng nước chảy qua. Cho 
đến nay, hai cây cầu này vẫn cùng nhà 
thủy đình tạo nên cảnh đẹp ở Sài Sơn. 
Móng cầu theo lời kể lại trước đây được 
xây bằng đá ong, một thứ nguyên liệu sẵn 
có ở địa phương và các vùng lân cận, có 
ba vòm cuốn. Sàn cầu được lát bằng gạch 
Bát Tràng màu đỏ. Chiều cao được tính từ 
bờ nóc xuống đến mặt cầu là 2,5 m, chiều 
cao từ bụng thượng lương xuống đến mặt 
cầu là 2,32 m. Cầu hơi vòng cong làm 
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tăng khả năng chịu lực. Nhìn từ xa ta có 
cảm giác chiếc cầu như hình cong của hai 
mi mắt rồng. Vì kèo của cầu Nhật Tiên và 
cầu Nguyệt Tiên rất đơn giản. Đó là kiểu 
vì cầu bốn hàng chéo, khoảng cách giữa 
hai cột cái là 1,7 m. Khoảng cách giữa 
hai cột cái này là chiều rộng của lòng 
cầu, hai bên được làm nơi ngồi nghỉ cho 
du khách tới vãn cảnh chùa. Khoảng cách 
giữa cột cái và cột quân là 0,5 m. Mái cầu 
có 5 khoảng hoành nối trên hai đầu đao 
làm một thanh giằng có chiều dài là 0,9 
m, từ giọt gianh của mái xuống mặt cầu 
khoảng 0,9 m. Mái cầu xòe ra hai bên nên 
trông từ xa có cảm giác như một cái tháp 
bút. Với độ cao khiêm tốn lại nằm trong 
cảnh trí rộng lớn nên người ta có cảm giác 
cầu như một thứ đồ chơi. Vậy mà khi đi 
lại qua cầu ta vẫn có cảm giác thoải mái. 
Như vậy, niên đại của Nhật Tiên Kiều 
và Nguyệt Tiên Kiều có hai phần. Phần 
mái và khung được sửa chữa vào thời 
Nguyễn và phần móng cầu có niên đại 
năm 1602. Theo sử sách ghi lại, hai cầu 
này sau chuyến đi sứ nhà Minh.Tương 
truyền, Phùng Khắc Khoan đã dùng 
thuật phong thủy để diễn giải rằng chùa 
Thầy được xây trên trán rồng, cầu Nhật 
Tiên và Nguyên Tiên có hình dáng cong 
cong, chính là cặp mí mắt rồng... Khoảng 
không mặt nước được ngăn cách với hồ 
Long Chiểu bởi hai cây cầu chính là cặp 
mắt rồng. Hai cây cầu đều được xây theo 
kiến trúc cổ Việt Nam: Thượng Gia Hạ 
Kiều (trên nhà, dưới cầu), cầu uốn cong 
như cầu vồng, mỗi cầu gồm 5 gian, dưới 
xây đá cuốn trên dựng bộ khung, nhà gỗ 
lợp ngói mũi hài cổ kính. Hai bên thành 
cầu thông thoáng, có lan can thấp được 
làm rộng ra để làm nơi nghỉ chân cho 
khách thập phương qua lễ Chùa. Trước 

mỗi nhịp cầu đều có một cặp rồng đá cổ. 
Cầu ngói vốn là dạng kiến trúc phổ biến 
của làng xóm sự xuất hiện của nó trong 
Chùa chiền minh chứng cho sự giao thoa 
giữa văn hóa truyền thống và đạo Phật. 
Tên của hai cây cầu dựa trên biểu tượng 
Nhật - Nguyệt (mặt trời, mặt trăng) nó 
tượng trưng cho hai mặt Âm - Dương hòa 
hợp tạo nên sự cân bằng cho vạn vật, đất 
trời.Trải qua năm tháng thời gian, Nhật 
Tiên Kiều và Nguyệt Tiên Kiều vẫn giữ 
được nét nguyên sơ, cổ kính rêu phong.

2.4. Cầu Ngói chùa Lương 

Trải qua hơn 400 năm tồn tại và 
nhiều lần sửa chữa, trùng tu nhưng cây cầu 
ngói chùa Lương vẫn tồn tại khá nguyên 
vẹn với những đường nét kiến trúc cổ kính 
và độc đáo mang nét đặc trưng của thời kì 
thế kỉ XVII-XVIII.Ngày nay nhiều công 
trình giao thông mới đã và đang được xây 
dựng tuy nhiên cầu ngói chùa Lương vẫn 
dành đươc rất nhiều tình cảm của người 
dân đất Quần Anh.Cầu ngói gắn liền với 
quà trình khai hoang lấn biển, là minh 
chứng cho thời kì phát triển hưng thịnh 
mà cũng rất đỗi yên bình của vùng đất Hải 
Hậu xưa. Là một công trình kiến trúc dân 
gian, cầu vừa là công trình kiến trúc công 
cộng nhằm mục đích phục vụ giao thông, 
vừa là điểm nhấn tạo quang cảnh cho chùa 
Lương. Cầu được bắc qua sông Giữa, là 
con sông chảy giữa 10 giáp vì thế còn có 
tên gọi là Trung Giang. Cầu là trọng điểm 
giao thông chính nối liền làng xã, là con 
đường dẫn vào chùa Lương, nơi trung tâm 
văn hóa của đất Quần Anh xưa. Cầu được 
kiến trúc vừa đảm bảo độ bền chắc, vừa 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật. Hệ 
thống chân cầu được dựng bằng các trụ 
đá, nhưng phần mái thì được lợp bằng rơm 
rạ, đến những năm Lê Chính Hòa thứ ba 
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và thứ năm (1682, 1684), cầu được trùng 
tu lớn, các vì kèo thay bằng gỗ lim và lợp 
ngói mũi hài, phần trụ đá vẫn giữ nguyên.

Nhìn tổng thể cây cầu giống như 
một ngôi nhà mái ngói nằm vắt mình qua 
sông. Phần trên là một tổ hợp mái ngói với 
đầy đủ hệ thống các kèo giống như cách 
thiết kế của một ngôi nhà truyền thống. 
Người thợ tài hoa xưa đã sáng tạo ra kỹ 
thuật nửa lợp, nửa xây làm cho dáng mái 
rất đẹp và tựa như con rồng đang bay. Với 
cấu trúc 9 gian được dựng chắc chắn trên 
18 cột đá vuông nguyên khối. Phía trên 
cột đá là hệ thống xà ngang, xà dọc bằng 
gỗ lim to chắc để đỡ dầm cầu và nâng sàn 
cầu. Sàn cầu làm bằng gỗ lim, rộng 2m. 
Mái cầu lợp ngói vảy rồng, có hình dáng 
cong cong tựa như mình rồng đang uốn 
khúc. Toàn bộ cây cầu bên trên có mái che 
kín đáo nhưng bên dưới lại để hở nên rất 
thông thoáng.

Phần mộc của cầu tuy chạm khắc 
không cầu kỳ nhưng thể hiện rất rõ kiến 
trúc thuần Việt. Đặc biệt là qua sự bố trí 
các hàng chân cột, các kết cấu vì kèo và 
cách ghép mộng gỗ... Phần nề cũng khá 
đặc biệt nhất là phần cổng ở hai đầu cầu. 
Cổng được xây dựng theo lối cửa vòm 
một lối, hai bên có hai hàng cột với đôi 
câu chữ Hán: “Giáp ngạn mã đề nhân 
thượng hạng. Hoàng Giang hồng ảnh ngật 
Đông Tây”, tức là trên cầu hàng ngày 
người và xe đi lại, bóng của cầu buổi sáng 
ngả về phía Đông buổi chiều ngả về phía 
Tây. Trên vòm cổng có hình hai con nghê 
nâng một bức cuốn thư lớn trông vừa uy 
nghiêm, vừa thân thuộc.

Hai bên lòng cầu là hai dãy hành 
lang cũng chạy song song uốn cong như 
lòng cầu, hành lang cao hơn lòng cầu 42 

cm, chiều rộng của hành lang 60 cm, với 
sự thiết kế tinh tế của người thợ, hành lang 
có độ cao phù hợp để khách bộ hành dừng 
chân ngồi nghỉ hoặc du khách ngồi chơi 
hóng mát. Phía ngoài của hành lang là hệ 
thống các con song giữ chức năng là rào 
chắn nhưng cũng là những điểm nhấn tạo 
vẻ đẹp cho cầu.[6] 

Mái cầu lợp ngói vảy rồng, có hình 
dáng cong cong tựa như mình rồng đang 
uốn khúc. Toàn bộ cây cầu bên trên có 
mái che kín đáo nhưng bên dưới lại để 
nên vừa kín đáo nhưng cũng lại thông 
thoáng. Tuy các mảng trạm khắc không 
nhiều và có phần đơn giản chỉ bằng các 
hàng soi, đường chỉ ở các vỉ kèo, các 
con bẩy, hàng xà ván bưng tạo hình con 
bướm, đầu con song tạo dáng lá đề. 
Nhưng cũng thể hiện tài hoa của nghề 
mộc cổ truyền trên đất Quần Anh xưa. 
Phần nề cũng khá đặc biệt nhất là phần 
cổng ở hai đầu cầu. Cổng được xây dựng 
theo lối cửa vòm một lối, hai bên có hai 
hàng cột với đôi câu chữ Hán “Giáp ngạn 
mã đề nhân thượng hạng. Hoàng Giang 
hồng ảnh ngật Đông Tây” tức là trên cầu 
hàng ngày người và xe đi lại, bóng của 
cầu buổi sáng ngả về phía Đông buổi 
chiều ngả về phía Tây.

Phía trên vòm cổng có hình hai con 
nghê nâng một bức cuốn thư lớn trông vừa 
uy nghiêm, vừa quen thuộc. Với chiều dài 
của mái gần 14m, rộng 4,5m, để lợp được 
hoàn chỉnh mái cầu Ngói sao cho đảm bảo 
yêu cầu kĩ thuật, không bị dột, không bị xô 
ngói, không để chỗ quá dày, chỗ lại như 
trải ngôi, ở một cặp mái vừa có độ dốc lớn 
tới 150 thật là một kỹ thuật khó mà bàn tay 
khéo léo của người thợ xưa đã thực hiện 
thành công.
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Cổng cầu được xây bằng gạch trát 
vữa, cửa của cổng cầu có kích thước chiều 
rộng đúng bằng sàn lòng cầu (220cm), 
chiều cao cửa cổng được cuốn vòng cung 
tạo sự mềm mại, tính từ điểm cao nhất 
xuống mặt sàn cầu là 290 cm. Cổng cầu 
được thiết kế 4 cột trụ vê tròn, tương ứng 
với hàng cột ở mỗi vì. Các cột trụ này 
được trang trí gờ chỉ, chân thắt cổ bồng 
công phu, đặc biệt đều có câu đối nhấn 
vào cột, nội dung ca ngợi công trình độc 
đáo, được xây dựng trên quê hương Quần 
Anh xưa.Bên trên cửa cuốn và hàng trụ, là 
hình tượng cuốn thư. Cuốn thư được đắp 
nhẵn và tạo dáng khá đẹp, trong lòng cuốn 
thư đề 4 chữ: Quần Phương xã kiều. Hai 
bên của cuốn thư là hình tượng hai con 
nghê được đắp bằng vôi vữa, bột giấy, hai 
chân sau đạp lên quả cầu hai chân trước 
bám chặt vào cuốn thư vừa đảm bảo kết 
cấu cho cuốn thư, vừa như nâng cuốn thư 
lên để tôn vinh. Đỉnh cuốn thư cũng là 
đỉnh cầu, là con kìm bờ nóc, để giữ mái 
ngói, người thợ đã khéo léo trang trí thành 
hình tượng đầu rồng với cái đại bờ nóc 
uốn lượn như tượng trưng cho thân rồng 
mềm mại.[6]

Cầu Ngói, nằm trên trục đường liên 
xã, là cây cầu nối vào di tích chùa Lương. 
Cùng với quần thể 9 chiếc cầu đá của các 
ngõ xóm trong xã Hải Anh, cầu Ngói chùa 
Lương đã góp phần tạo nên một tuyến cầu 
có giá trị nghệ thuật kiến trúc độc đáo ít 
thấy ở làng quê Việt Nam còn tồn tại đến 
ngày nay.

2.5. Cầu ngói Phát Diệm

Huyện Kim Sơn xưa kia vùng đất 
sình lầy ven biển, ông Nguyễn Công Trứ 
(1778 - 1858) là người đã có công lớn 
trong việc khai hoang, mở rộng và ghi 

danh vùng đất này trên bản đồ Việt Nam. 
Trong thời gian lấn biển mở rộng diện tích 
đất nơi đây, cùng với việc lấn đất bãi bồi 
ven biển mở làng. Sông Ân chảy qua thị 
trấn Phát Diệm là một công trình thủy lợi 
được ông cho xây dựng trong nhiều năm, 
lấy nước ngọt từ đầu nguồn về đây rửa 
mặn để người dân sản xuất được thuận lợi. 
Khi có con sông này, việc đi lại của người 
dân hướng về phía biển mở rộng diện tích 
đất gặp nhiều khó khăn, Nguyễn Công 
Trứ đã cho xây dựng một cây cầu nối đôi 
bờ sông Ân. Ban đầu cầu được xây dựng 
bằng thân những cây gỗ to, những tấm gỗ 
lớn, cầu rộng để cho người dân đi lại được 
thuận tiện. Do thời gian bị hư hại, đến năm 
1902 cây cầu này được thay thế bằng một 
cây cầu ngói. Cây cầu ngói có kiến trúc cổ 
xưa được làm hoàn toàn bằng gỗ, bên trên 
lợp ngói...

Trải qua hơn 100 năm, Cầu ngói 
Phát Diệm ngày nay vẫn còn giữ được 
nguyên dáng vẻ cong cầu vồng, bên trên 
lợp ngói. Cầu ngói gồm 3 nhịp, mỗi nhịp 
có 4 gian, với tổng chiều dài 36 m, chiều 
rộng 3 m. Hai bên thân cầu có hai dãy lan 
can và cột đều bằng gỗ lim chắc chắn, hai 
bên đầu cầu có bậc tam cấp nối xuống 
đường và bước xuống sông. Không chỉ 
có chức năng giao thông qua lại mà còn 
như một mái đình làng cổ kính, điểm hẹn 
văn hóa thân thuộc, nơi giao lưu hẹn hò 
của thanh niên nam nữ, là niềm tự hào của 
người dân nơi đây với du khách mỗi khi 
đến tham quan.[7]

 2.6. Cầu Nôm

Không chỉ mang giá trị lịch sử, văn 
hóa, kiến trúc độc đáo, chiếc cầu đá cổ hơn 
200 năm tuổi của làng Nôm, xã Đại Đồng, 
huyện Văn Lâm, được các nhà nghiên cứu 
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di sản đánh giá là một công trình độc đáo 
còn nguyên vẹn chưa từng thấy ở bất cứ 
làng cổ nào của Đồng bằng sông Hồng.

Ai về cầu đá làng Nôm

Mà xem phong cảnh nước non hữu tình

  Cầu Nôm là điểm nhấn độc đáo 
mang lại sức hút đặc biệt cho không gian 
văn hóa thuần Việt của làng. Cầu được làm 
hoàn toàn bằng đá. Mặt cầu rộng gần 2m, 
làm bằng đá xanh nguyên khối, gắn khít 
nhau. Những phiến đá lớn được các nghệ 
nhân dân gian đục đẽo rất công phu. Cầu 
xây 9 nhịp, theo quan niệm của người xưa 
số 9 tượng trưng cho sự may mắn... Dầm 
cầu hình chữ nhật. Mặc dù bị rêu mốc và 
cây leo bám, nhưng những nét văn hoa cổ 
tinh tế của cầu vẫn rất dễ quan sát. Hai 
bên thành cầu còn hầu như nguyên vẹn 
các mỏm đá dầm cầu được chạm trổ vân 
mây cách điệu, một họa tiết thường sử 
dụng trang trí trong kiến trúc cổ, được tạo 
tác công phu, nghệ thuật, rất điêu luyện 
và cầu kỳ, trông như những cái đầu rồng 
của những thuyền rồng mà vua chúa ngày 
xưa hay dùng để đi du ngoạn vậy. Chân 
cầu là những cột đá hình trụ, không đều 
nhau được đẽo thô để gác dầm cầu, đã bị 
xói mòn bởi thời gian, trở nên rêu phong, 
cổ kính. Điểm đặc biệt của cây cầu còn là 
tính bền vững về kết cấu. Mặc dù mặt cầu, 
mố cầu và chân cầu chỉ gác lên nhau chứ 
không có vật liệu liên kết, nhưng trải qua 
thời gian hơn 200 năm mặt cầu vẫn phẳng, 
chắc chắn và vững chãi. Điều đó cho thấy 
trình độ thiết kế, gia công vật liệu và thi 
công cầu của những người thợ ngày xưa 
rất đáng nể phục.

Các cụ cao niên của làng kể rằng, 
khi xưa cầu được làm bằng gỗ lim nhưng 
để thuận tiện cho giao thương vào chợ 

Nôm, sau cầu được xây dựng lại bằng đá. 
Trước đây còn có một cây gạo cổ to đẹp ở 
đầu cầu phía bên chùa Nôm, nhưng nay bị 
cụt ngọn vì gió bão, dù dân làng đã cố cứu 
nhưng cây chẳng còn nguyên vẹn... 

Hơn hai thế kỷ đã qua, trải bao vật 
đổi sao dời, cây cầu vẫn vững chãi nối 
nhịp giao thương cho làng nghề đồng nát 
vang tiếng một thời và chứng kiến bao đổi 
thay của làng quê. Cây cầu đá cổ còn gắn 
với câu chuyện về một trong người chiến 
sỹ cách mạng đầu tiên của làng Nôm, liệt 
sỹ Phùng Văn Thực, người đã không ngại 
hiểm nguy đứng ra bảo vệ sự tồn tại của 
cây cầu khi cầu bị bọn giặc tìm cách cài 
mìn đánh sập. Câu chuyện ấy giờ đây vẫn 
được người làng xúc động kể lại với niềm 
kính trọng và tự hào. Cây cầu đá cổ là sự 
khác biệt trong kiến trúc của làng Nôm và 
cũng là một biểu tượng của ngôi làng cổ 
khi tên làng, tên cầu hòa làm một, đi vào 
câu ca dân gian.[7]

2.7. Cầu đá cổ Lũng Khê

Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh hiện 
nay vẫn còn tồn tại hai cây cầu đá cổ khá 
nguyên vẹn đó là cây cầu đá nằm trong 
khuôn viên đền Lũng Khê (thôn Lũng 
Khê, xã Thanh Khương) thuộc khu vực 
thành cổ Luy Lâu và cây cầu đá thuộc địa 
phận giáp ranh giữa hai thôn Thuận An và 
Đức Nhân (xã Trạm Lộ).

- Cây Cầu đá ở đền Lũng Khê - 
Thanh Khương:

Trong khu di tích đền Lũng Khê 
(trong khuôn viên thành Cổ Luy Lâu) 
hiện còn bảo lưu được cây cầu đá cổ khởi 
dựng từ thời Lê Trung Hưng, được trùng 
tu vào năm Quý Mão, niên hiệu Thiệu Trị 
3 (1843). Cầu bắc qua một ao nước phía 
trước đền và là lối để đi vào khu vực đền 
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chính. Cầu làm bằng đá xanh nguyên khối 
gồm 7 nhịp với chiều dài tổng cộng là 
10m38, chiều rộng mặt cầu 1m67, chiều 
dài trung bình mỗi nhịp là 1m40. Các bộ 
phận cấu thành cầu gồm: tấm lát mặt, dầm 
cầu, cột trụ. Tất cả có hơn 20 tấm đá lát mặt 
cầu kích thước tấm lớn nhất rộng 60cm, 
dài 1m43, tấm nhỏ nhất rộng 38cm, mỗi 
nhịp có 3 tấm lát mặt (có nhịp gồm 4 tấm) 
thường tấm ở giữa để phẳng, 2 tấm bên 
cạnh tạo gờ nổi hai bên rìa tạo dáng thành 
cầu. 8 chiếc dầm cầu kích thước dài trung 
bình 2m25, hai bên đầu dầm cầu trang trí 
vân mây xoắn, tạo dáng hình đầu rồng. 
Phía bên trên hai đầu dầm cầu trang trí các 
con vật, hoa lá cách điệu như: hổ phù, cá 
chép, rơi, lá sen, lá đề, hoa chanh, dây lá 
cách điệu... Tổng cộng có 24 chiếc cột trụ 
đỡ cầu, cột có kích thước dài khoảng từ 
2,5m đến 3m.

- Cây Cầu đá ở làng Thuận An - 
Trạm Lộ:

Hiện nay trên bờ sông Gáo địa điểm 
giáp ranh giữa hai làng Thuận An và Đức 
Nhân thuộc xã Trạm Lộ còn tồn tại một 
cây cầu đá cổ. Tương truyền cầu đá do cụ 
Nguyễn Quang Sáng là người thôn Đức 
Nhân bỏ tiền ra mua đá, thuê thợ làm để 
cung tiến cho làng cách đây gần 200 năm. 
Khi ấy cụ đang làm chức Xuất huyện 
huyện Siêu Loại dưới đời vua Minh Mệnh 
(1820 - 1840). Cầu đá được bắc trên con 
đường chính nối liền từ cửa chùa làng Đức 
Nhân sang làng Thuận An. Con đường này 
hiện nay không còn nữa nhưng cây cầu đá 
vẫn còn tồn tại nguyên vẹn. Cầu làm bằng 
đá xanh nguyên khối gồm 5 nhịp với chiều 
dài tổng cộng là 8m30, chiều rộng mặt cầu 
1m48, chiều dài trung bình mỗi nhịp là 
1m45. Các bộ phận cấu thành cầu gồm: 
tấm lát mặt, dầm cầu, cột trụ. Tất cả có 

gần 20 tấm đá lát mặt cầu kích thước tấm 
lớn nhất rộng 56cm, dài 1m45, tấm nhỏ 
nhất rộng 38cm, mỗi nhịp có 3 tấm lát mặt 
(có nhịp gồm 4 tấm) thường tấm ở giữa để 
phẳng, 2 tấm bên cạnh tạo gờ nổi hai bên 
rìa tạo dáng thành cầu. 6 chiếc dầm cầu 
kích thước dài trung bình 2m, hai bên đầu 
dầm cầu trang trí vân mây xoắn, tạo dáng 
hình đầu rồng. Tổng cộng có 14 chiếc cột 
trụ đỡ cầu, riêng hai bên đầu cầu mỗi bên 
có 3 cột trụ đỡ dầm cầu, cột có kích thước 
dài khoảng từ 2m đến 2,5m.

Trong số hai cây cầu đá cổ kể trên, 
hiện tại chỉ còn cây cầu đá ở đền Lũng 
Khê nằm trong khu vực thành cổ Luy Lâu 
vẫn được người dân sử dụng, cũng là lối 
đi chính vào di tích LSVH quốc gia - Đền 
Lũng Khê, nơi thờ Sĩ Nhiếp ở vị trí trung 
tâm thành cổ Luy Lâu xưa. Còn lại cây 
cầu đá ở địa bàn xã Trạm Lộ, nhân dân 
đã không sử dụng từ rất lâu. Hiện cây cầu 
đang nằm chơ vơ giữa đôi bờ sông Gáo 
xưa, đường dẫn đến hai đầu cầu hiện tại 
cũng không còn.

3. Kết luận:

Qua thực tế khảo sát, chúng tôi thấy 
những cây cầu cổ Việt Nam nói chung 
còn rất nhiều cây cầu khác có giá trị lịch 
sử, văn hóa, tâm linh, nghệ thuật đều có 
biểu hiện xuống cấp như: Nhiều tấm lát 
mặt cầu bị sứt vỡ, hoặc đã bị gãy làm đôi, 
các nhịp cầu bị xô lệch, không gian môi 
trường không được chú ý tôn tạo, quy 
hoạch cảnh quan... Đặc biệt là cây cầu 
đá, cầu ngói ở địa điểm giáp ranh với dân 
sinh. Các ngành chức năng cùng chính 
quyền và nhân dân địa phương nơi sở tại 
có những cây cầu cổ cần phải có các giải 
pháp chính sách môi trường nhằm khắc 
phục, bảo tồn, tôn tạo thêm những di sản 
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văn hóa này, phải có các quy định cứng 
rắn nhằm ngăn chặn mọi hành vi có biểu 
hiện xâm lấn, phá hoại cầu. Trong tương 
lai, khi có dự án trùng tu tôn tạo các di tích 
cổ cũng cần quan tâm đến việc trùng tu 
các di tích cầu cổ nói trên cũng như nhiều 
cây cầu cổ khác trên lãnh thổ Việt Nam

Di tích cầu cổ Việt Nam đã thực sự 
có những nét văn hóa đặc trưng và giá trị 
đặc sắc về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, 
trang trí. Giá trị đặc sắc của di tích cầu 
cổ thể hiện ở nhiều thành tố. Ở mỗi vùng 
quê cũng đã chất chứa trong nó những mối 
liên hệ cộng đồng, làng xóm, chất phác và 
bền chặt. Những hình ảnh cây cầu ngói, 
cầu đá cổ nói riêng và những cây cầu giúp 
cho việc sinh hoạt của người dân ở mỗi 
địa phương nói chung đều có những gắn 
bó về mặt tinh thần, tâm linh hay những 
kỷ niệm ngay cả trong thơ ca như “qua cầu 
gió bay”, “cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó 
đi” đã hình thành rất lâu trong dân ca, ca 
dao thôn quê và được lưu giữ trong tâm 
hồn Việt, để rồi hồi sinh khi những cây 
cầu ra đời đã phác họa lại được những vẻ 
đẹp văn hóa truyền thống từ nghệ thuật 
tạo hình đến chất liệu xây dựng bền vững 
như đá, gỗ; thể hiện ở sự công phu khéo 
léo của bàn tay nghệ nhân nghề mộc, nghề 
nề, ngõa; thể hiện ở cách bố cục sắp xếp 
không gian cầu kết hợp với cảnh quan, 
gắn với những biểu tượng ý nghĩa văn hóa 
trong đời sống với dấu ấn thời gian còn 
lưu trong văn bia nói lên lịch sử những cây 
cầu ngói, cầu đá cổ Việt Nam xứng đáng 
là những công trình kiến trúc, điêu khắc 
dân gian có giá trị về văn hóa nghệ thuật 
cần được bảo tồn và phát huy trong cuộc 
sống, đảm bảo sự phù hợp giữa việc bảo 
vệ giá trị di sản văn hóa với nhu cầu quản 
lý môi trường sinh thái với môi trường 

nhân văn trong điều kiện phát triển xã hội 
đương đại./.
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