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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Triều Lý (1009 - 1226) và Triều Trần (1226 - 1400) là hai triều đại 

lớn trong lịch sử dân tộc ta. Thời Lý - Trần đƣợc xem là một giai đoạn lịch 

sử oanh liệt nhất thời trung đại, giai đoạn mà dân tộc ta đã vƣơn lên mạnh 

mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua một ngàn năm bắc 

thuộc nghệ thuật độc đáo của ta bị dìm đi, mãi đến thời kỳ tự chủ đặc biệt là 

thời Lý nghệ thuật mới đƣợc nảy nở và phát triển thành nghệ thuật cổ điển 

vững vàng với nghệ thuật trang trí. Trải qua các cuộc chiến xâm lƣợc một số 

công trình nghệ thuật bị hƣ hoại nhƣng vẫn để lại nhiều di sản quý báu, 

những di sản này trở thành những tƣ liệu có giá trị nghiên cứu Lịch sử mỹ 

thuật nƣớc nhà. Qua các thế kỷ cho đến nghệ thuật trang trí thời Lý - Trần 

xuất hiện nhiều trong nghệ thuật chạm khắc, nghệ thuật gốm, trang trí trên 

các bia đá, cột…rất sinh động đa dạng về đề tài nhƣng do thời gian, do chiến 

tranh tàn phá nên các dấu tích nghệ thuật đó là dấu ấn và ít dạng biểu hiện. 

Mỹ thuật Lý - Trần là nghệ thuật trang trí kiến trúc phát triển mạnh nhất, do 

thời kỳ này Phật giáo hƣng thịnh đƣợc coi nhƣ quốc giáo, nghệ thuật sáng 

chói nhất đó là kiến trúc và làm gốm, sự phát triển mạnh mẽ về đạo Phật đã 

sản sinh ra nhiều chùa, nhiều đề tài đƣợc nghệ nhân ứng dụng trong trang trí 

nhƣng hoa sen vẫn là họa tiết chủ đạo đƣợc sử dụng nhiều. Hoa sen là vật 

thiêng liêng về tâm linh đối với các tôn giáo, là họa tiết đi theo thời gian của 

các công trình kiến trúc và điêu khắc cổ Việt Nam.  

Hoa sen trở thành một motip trang trí phổ biến rộng khắp trên các 

công trình nghệ thuật và đƣợc sử dụng nhiều trong các họa tiết trang trí liên 

quan đến Phật giáo nhƣ các bệ tƣợng Phật, những tảng đá kê chân cột, diềm 

cửa tháp, diềm bệ tƣợng... Ở đâu có điều kiện thích hợp là nghệ nhân dùng 

hoa sen để trang trí. Nghiên cứu trang trí hoa sen trong mỹ thuật Lý - Trần là 

tiếp cận một khía cạnh nhỏ của trang trí mỹ thuật truyền thống bởi hoa sen 
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trở thành một môtip trang trí phổ biến trong suốt một thời kỳ nghệ thuật. 

Song cô đọng và sáng tạo hơn cả là hình tƣợng hoa sen trong trang trí mỹ 

thuật truyền thống Việt Nam đƣợc hiện hữu trƣờng tồn với thời gian. Họa 

tiết hoa sen còn thể hiện trên các loại ấm, liễn, thạp gốm… thuộc các dòng 

gốm men ngọc, men trắng, men nâu và hoa nâu, bên cạnh đó hoa sen thƣờng 

xuất hiện trong những giai đoạn hƣng thịnh của Phật giáo đƣợc thể hiện ở 

những công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lý: Chùa Phật Tích, Chùa Giạm, 

Chùa Long Đọi, Chùa Bà Tám, Tháp Chƣơng Sơn sang đến thời Trần nhƣ 

Chùa Thái Lạc, Chùa Dâu… Hoa sen đã trở thành phong cách kiến trúc của 

cả một giai đoạn, nó đánh dấu sự bừng nở của một phong cách nghệ thuật 

độc đáo và trở thành biểu tƣợng trong nghệ thuật Phật giáo của Phƣơng 

Đông,  

Trong cuộc sống nghệ thuật gắn liền với cái đẹp, mọi hoạt động của con 

ngƣời từ lao động đến học tập có sự đóng góp của nghệ thuật trang trí và đƣợc 

hiện diện trong các hình hoa văn trang trí nhƣ; hình tròn, hình vuông, hình chữ 

nhật, đƣờng diềm…đây là hình thức của trang trí cơ bản. Hoa sen là một loài 

hoa đƣợc lựa chọn để đƣa vào trang trí trên các công trình, kiến trúc, điêu khắc, 

điều đó không phải là sự ngẫu nhiên mà vì tính chất tâm linh, cũng nhƣ vẻ đẹp 

tạo hình thực của hoa làm cho nghệ nhân trân trọng giá trị và là nguồn cảm 

hứng để đƣa hoa sen trở thành một motip trang trí phong phú thời kỳ Lý – 

Trần. Học tập trang trí cơ bản giúp ngƣời học hình thành phƣơng pháp tổng 

hợp các yếu tố tạo hình đơn lẻ thành một thể thống nhất. Nội dung bài học 

khẳng định vai trò quan trọng của các nguyên tắc trang trí, trong khuôn khổ bố 

cục nhất định theo những nguyên tắc trang trí, không chỉ gói gọn trong phạm vi 

bài học mà vận dụng trong tất cả các dạng bố cục tạo hình, trong các thể loại 

trang trí. Hiểu đƣợc tầm quan trọng của trang trí cơ bản trong nghiên cứu và 

học tập mỹ thuật dành cho sinh viên trƣờng Đại học Sƣ pham Nghệ thuật 

Trung ƣơng, tôi muốn giúp cho sinh viên có một cái nhìn mới về nghệ thuật 
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trang trí nói chung và học tập môn trang trí cơ bản nói riêng từ đó tiếp thu sâu 

sắc hơn về giá trị vốn cổ dân tộc. Kiến thức đó sẽ giúp định hƣớng, phát triển 

cho những hoạt động nghệ thuật của sinh viên. Trên cơ sở ý nghĩa khoa học và 

thực tiễn đó tôi chọn đề tài: “Hoa Sen trong mỹ thuật thời Lý - Trần vận dụng 

vào dạy môn trang trí cơ bản Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung 

ương” làm nội dung nghiên cứu. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

Trên thực tế, nhiều năm qua có nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên mỹ 

thuật đề cập đến hình tƣợng hoa sen, những nghiên cứu đó đƣợc in ấn, lƣu 

hành và có giá trị cao. Những công trình đi sâu vào khai thác đề tài trang trí 

hoặc những kỹ thuật tạo hình trong kiến trúc, điêu khắc và trang trí kiến trúc 

nói chung.  

- Trần Lâm Biền (2011), Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của 

người Việt, Nxb Văn hóa dân tộc. Tác giả đề cập đến mootip trang trí 

trên di tích lịch sử Việt Nam, giúp phần nào ngƣời đọc ít nhiều có đƣợc 

những khái niệm cơ bản về nghệ thuật trang trí hoa văn cổ của ngƣời 

Việt. 

- Triệu Thế Hùng (2005), Hoa sen trong mỹ thuật truyền thống Việt, tạp 

chí VHNT số 4. Tác giả đã đề cập đƣợc nhiều vấn đề từ bao quát đến 

cụ thể về hình tƣợng hoa sen; từ đó góp phần định hƣớng lối sống cho 

lớp trẻ tới chân - thiện - mỹ, nâng cao nhận thức của giới trẻ về việc 

bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. 

-  Trần Lâm Biền (2000), Một con đường tiếp cận lịch sử, Nxb Dân tộc. 

Tác giả nghiên cứu về giá trị lịch sử tiêu biểu và đi sâu nghiên cứu nghệ 

thuật trang trí hoa, lá. Đề tài hoa sen đƣợc nhắc đến nhiều trên các công 

trình trang trí kiến trúc. 
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-  Hoàng Minh (2001), Hoa v n trang trí thông dụng, Nxb Văn hóa thông 

tin, Hà Nội. Tác giả đề cấp đến họa tiết trang trí tứ quý (Tùng, Cúc, 

Trúc, Mai) ở nhiều hình thức, trang trí khác nhau. 

-  Chu Quang Trứ (2001), Mỹ thuật Lý - Trần Mỹ thuật Phật giáo, Nxb 

Mỹ thuật, Hà Nội. Cuốn sách nói đến giá trị và sự phát triển của lịch sử 

mỹ thuật Lý - Trần. 

Tác giả trên đã đi sâu nghiên cứu về những giá trị của hoa sen trong các thời 

kỳ khác nhau mỗi một tài liệu có một cách nhìn và hƣớng nghiên cứu riêng 

về vẻ đẹp tạo hình của hoa sen. Cũng nhƣ niềm tự hào, tinh thần tự tôn dân 

tộc, các tác giả là ngƣời đã có nhiều công trình nghiên cứu về hình tƣợng 

hoa sen trong nghệ thuật tạo hình dân gian của ngƣời Việt, đã có nhiều công 

trình nghiên cứu về hình tƣợng hoa sen trong nghệ thuật tạo hình dân gian 

của ngƣời Việt. Lựa chọn đề tài luận văn: “ Hoa Sen trong mỹ thuật thời Lý - 

Trần vận dụng vào dạy môn trang trí cơ bản Trường Đại học Sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương” là để cho sinh viên khái quát đƣợc hệ thống trang trí với 

những motip cụ thể của hoa sen trong trang trí mỹ thuật Lý - Trần và từ đó 

ứng dụng vào giảng dạy. Tôi nhận thấy motip hoa sen đƣợc sử dụng trang trí 

trên các công trình nhƣ: Điêu khắc, Kiến trúc, Gốm... tính tạo hình từ mảng 

nét, màu sắc đến sự cách điệu đều mang tính trang trí rất cao. Vì vậy lựa 

chọn chủ đề hoa sen thời Lý - Trần là chủ đề chính cho luận là áp dụng vào 

giảng dạy môn trang trí cơ bản là tọng tâm của luận văn. Tôi đi sâu vào 

nghiên cứu và tiếp cận theo phƣơng pháp liên ngành ứng dụng vào giảng dạy 

bộ môn trang trí cơ bản, nội dung của luận văn đi tìm hƣớng khai thác và 

cách nhìn mới về vấn đề đã chọn, từ đó có cách giảng dạy tốt để ứng dụng 

vào môn trang trí cơ bản. Tôi không sao chép những nghiên cứu của ngƣời 

đi trƣớc mà tập trung đề cập đến giá trị hoa sen trong mỹ thuật Lý -Trần vào 

việc giảng dạy, vì tôi thấy đây là một vấn đề cấp thiết trong việc học tập 
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nghiên cứu của sinh viên mỹ thuật và để góp phần bảo tồn văn hóa nghệ 

thuật truyền trống. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Giúp cho ngƣời nghiên cứu, học tập lịch sử mỹ thuật Việt Nam hiệu 

quả và hiểu rõ hơn về giá trị vốn cổ dân tộc. Từ đó, vận dụng vào dạy môn 

trang trí cơ bản Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng”  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu các lý luận liên quan đến đề tài 

- Khai thác vẻ đẹp độc đáo của hình tƣợng hoa sen trong mỹ thuật thời Lý - 

Trần  

- Vận dụng hình tƣợng hoa sen vào dạy bộ môn trang trí Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Nghệ thuật Trung ƣơng 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Vận dụng hình tƣợng hoa sen Lý – Trần vào dạy môn trang trí cơ bản 

trƣờng ĐHSP Nghệ thuật Trung ƣơng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Khái quát sự phát triển của mỹ thuật Lý - Trần 

- Nghiên cứu họa tiết hoa sen trên một số công trình kiến trúc, điêu khắc thời 

Lý -Trần. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp phân tích tổng hợp: Thu thập tài liệu, thông tin nghiên cứu 

liên quan đến đề tài 

- Phƣơng pháp điền dã: Đến di tích chùa, công trình kiến trúc, bảo tàng để 

nghiên cứu  

- Phƣơng pháp thực nghiệm: Thực hiện vào giảng dạy môn trang trí cơ bản 

tại trƣờng ĐHSP Nghệ thuật Trung ƣơng.  
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6. Những đóng góp của luận văn 

- Về lý luận: Đề tài là tƣ liệu giúp ngƣời học và nghiên cứu mỹ thuật có cái 

nhìn mới về dòng nghệ thuật dân gian truyền thống. Cụ thể là hoa sen trong 

mỹ thuật thời Lý - Trần. 

- Về thực tiễn: Bổ sung kiến thức về hoa văn cổ từ đó vận dụng vào dạy môn 

trang trí cơ bản và giúp sinh viên có cái nhìn mới để ứng vào học tập và 

nghiên cứu chuyên ngành mỹ thuật. 

- Làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập cho giảng viên, sinh 

viên chuyên ngành mỹ thuật. 

7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn bao 

gồm 03 chƣơng:  

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chƣơng 2: Đặc trƣng hình tƣợng hoa sen trong mỹ thuật thời Lý - Trần. 

Chƣơng 3: Vận dụng hình tƣợng hoa sen thời Lý - Trần vào giảng dạy môn 

trang trí cơ bản cho sinh viên ngành mỹ thuật. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1.Tạo hình 

Tạo hình là thủ pháp sáng tạo nghệ thuật bằng ngôn ngữ hình khối, 

màu sắc, chất cảm, không gian, bố cục. Theo nghĩa rộng, tạo hình bao gồm 

hoạt động hội họa và điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, kiến trúc, nhiếp ảnh. 

Theo nghĩa hẹp tạo hình là hoạt động thuộc hội họa giá vẽ và điêu khắc. Hội 

họa là nghệ thuật tạo hình trên mặt phẳng, các yếu tố đƣờng nét, màu sắc, 

hình diện.  Điêu khắc là nghệ thuật tạo hình trong không gian ba chiều, bằng 

các khối thể tích. Mĩ thuật ứng dụng và kiến trúc sử dụng các phƣơng diện 

tạo hình vào việc tạo dáng sản phẩm, sáng tạo môi trƣờng không gian mang 

giá trị thẩm mỹ và công năng [ 31- Tr 60]. 

1.1.2. Hình tƣợng 

Một đối tƣợng đƣợc sản sinh ra bằng hƣ cấu hay sự tƣởng tƣợng sáng 

tạo của nghệ sĩ theo những quan điểm thẩm mỹ nhất định giúp cho ngƣời hình 

dung đƣợc các sự vật, sự kiện, những con ngƣời, khả năng vốn có của chúng. 

Ở mỗi loại hình nghệ thuật, hình tƣợng đƣợc bộc lộ dƣới nhiều dạng khác 

nhau muôn hình muôn vẻ tùy theo lý tƣởng thẩm mỹ nói chung và quan điểm 

thẩm mĩ cụ thể của từng tác giả. Song dù khác nhau nhƣ thế nào, hình tƣợng 

vẫn có một cái chung, hình tƣợng là kết quả của một phƣơng thức tái tạo mộ 

đối tƣợng nào đó ( cong ngƣời,  hoàn cảnh xã hội , cảnh vật, vv) với một dạng 

tƣơng đồng hoặc gần gũi và phù hợp với khả năng tồn tại khách quan của 

chúng. Tùy theo tƣng thể loại, bộ môn có hình tƣợng con ngƣời nhƣ trong tác 

phẩm  văn học, có hình tƣợng hoàn cảnh, hình tƣợng đồ vật, thiên nhiên vv.. 

có cả hình tƣợng của những cảm xúc, cảm giác. Có hình tƣợng  căn cứ vào 

hiện thực, lại có những hình tƣợng  tuy cũng có sơ sở xa hoặc gân thực tế [30 

tr 305]. 



8 

 

 

 

1.1.3. Chạm khắc 

 Chạm khắc là môn nghệ thuật mà ngƣời nghệ sĩ tác động vào hình 

khối gọn gàng, tinh tế nhất nhằm thể hiện 1 hay nhiều ý nghĩa của tác phẩm . 

Chạm khắc với các kỹ thuật điêu khắc, đục xuống mặt các vật liệu (đá, gỗ, 

ngà, thạch cao…) để làm nổi bật lên các hình tƣợng nghệ thuật muốn diễn tả, 

ở sau phù điêu bằng chạm nổi. Các kỹ thuật chạm chủ yếu là chạm nổi (cao, 

vừa và thấp), chạm bong hay chạm kênh, chạm lộng hay chạm thủng. Những 

kỹ thuật này phổ biến trong mĩ thuật Việt Nam và Thế giới [29 – tr 401]. 

1.1.4. Không gian thị giác  

Phạm vi không gian hữu hình do con mắt nhìn thấy, có thể phản ánh sự 

thật hiện hữu, nhƣng cũng có thể là hệ quả của ảo giác. Do đặc điểm nghệ 

thuật không nhất thiết diễn tả sự thật hiện hữu, mà có quyền hƣ cấu, nên các 

nghệ sĩ tạo hình từ lâu đã biết khai thác hiệu quả thị giác để tạo không gian 

giả. Nghệ thuật La mã cổ đại đã từng tạo nên phối cảnh vẽ lên vách tƣờng 

gây ấn tƣợng thoáng rộng hay uy nghi cho những căn phòng quy mô không 

lớn. Các họa sĩ, nhà điêu khắc và động hình Ôp-a (Op-Art) tận dụng tiềm 

năng thị giác của bố cục, ánh sáng, màu sắc để tạo dựng tác phẩm. Nhƣ vậy, 

nếu không gian nói chung là một thực thể khách quan, thì không gian thị 

giác của nghệ sĩ tạo hình là đối tƣợng xử lý, chủ động định hƣớng ngƣời 

xem tới một ý đồ định trƣớc [30; tr.521]. 

1.1.5. Trang trí 

 Trang trí là một hình thái nghệ thuật đặc biệt của con ngƣời, là một 

phạm trù thẩm mỹ phục vụ cuộc sống con ngƣời, là nghệ thuật làm ra cái 

đẹp để thỏa mãn nhu cầu trƣớc hết là thông tin, giao tiếp với những ký hiệu 

gắn liền cùng sự tiến bộ và phát triển tất yếu của cuộc sống vật chất và tinh 

thần của con ngƣời. Trang trí là nghệ thuật bố trí, sắp xếp hình mảng, đƣờng 

nét, màu sắc, khối lƣợng... 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, 
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giải trí của con ngƣời hàng ngày. Trang trí là nhu cầu trí tuệ, nó phản ánh sự 

phát triển về mặt văn hóa của mỗi ngƣời, xã hội, mỗi thời đại []. 

1.2. Bối cảnh lịch sử và mỹ thuật thời Lý - Trần 

Triều đại nhà Lý từ (1010 - 1225) trong lịch sử dân tộc Việt Nam triều 

đại nhà Lý là một triều đại phát triển rực rỡ nhất với những thành tựu về 

văn hóa, kinh tế, đặc biệt là nghệ thuật mà trong đó mỹ thuật phát triển nhất 

với khối lƣợng tác phẩm đồ sộ. Ta phải kể đến sự phát triển của nghệ thuật 

trang trí với những nét khéo léo, uyển chuyển và tinh tế, sức sáng tạo vô 

biên và mới lạ của những ngƣời thợ chạm khắc. Tất cả đã tạo nên giá trị to 

lớn cho mỹ thuật thời Lý nói riêng và nền mỹ thuật Việt nam nói chung. 

Hoàn cảnh lịch sử của đất nƣớc đã tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ thuật 

trang trí nói chung, trang trí thời Lý nói riêng phát triển không ngừng.  

Thời Lý là giai đoạn thịnh đạt nhất của lịch sử phật giáo Việt Nam “ 

Nhân dân quá nửa làm sƣ sãi, trong nƣớc chỗ nào cũng có chùa” (theo nhà 

sử học Lê Văn Hƣu - Đời Trần). Các công trình nghệ thuật đƣợc xây dựng 

trong giai đoạn này chủ yếu là phục vụ Phật giáo, rất nhiều chùa tháp đƣợc 

xây dựng khắp nơi trong nƣớc. Ngay từ những triều vua đầu thời Lý, đế đô 

Thăng Long đã đƣợc xây dựng với quy mô rộng lớn, có thể là rộng lớn nhất 

trong các triều đại phong kiến, với nhiều kiến trúc trạm trổ trang sức khéo 

léo, công trình gỗ mộc đẹp đẽ xƣa chƣa từng có, cung điện nguy nga tráng 

lệ cao bốn tầng, “ các tầng gác đều sơn son, cột có vẽ rồng, hạc và tiên nữ” 

trong sử sách và bia kí còn mô tả lại nhiều ngôi chùa lớn trong nội thành 

nhƣ chùa Thắng Nghiêm (xây dựng năm 1010), chùa Tứ Đại Thiên Vƣơng 

(xây dựng năm 1011), chùa Chân Giáo (xây dựng năm 1024) chùa Diên 

Hựu hay cò gọi là chùa Một cột (xây dựng năm 1049), chùa Nhị Thiên 

Vƣơng (xây dựng năm 1070)… Tháp Báo Thiên (xây dựng năm 1057) là 

một trong “tứ đại khí” của nƣớc Đại việt, cao vài mƣơi trƣợng (khoảng trên 

60 mét) gồm 12 tầng, các tầng trên đều bằng đồng, ở trong bày nhiều tƣợng 
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phật, kim cƣơng, vũ nữ và chim thú. Đặc biệt trong thành nhà Lý (Khu Ba 

Đình – Hà Nội ngày nay) vẫn còn tìm đƣợc nhiều di vật quý giá – những 

tác phẩm trang trí phục vụ kiến trúc – bằng đá, đất nung và gốm sứ. Đề tài 

chạm khắc thƣờng mô tả thiên nhiên với những họa tiết sóng nƣớc, hoa sen, 

hoa cúc, hoa mẫu đơn đã đƣợc cách điệu hóa cao; hình các con vật nhƣ 

rồng, phƣợng, sƣ tử, … hoặc hình các vũ nữ uyển chuyển, thanh thoát. 

Những di vật phong phú này đƣợc chạm trổ hết sức công phu với những 

đƣờng cong mềm mại, dẻo và chắc, có năng lực diễn tả rất sinh động. Trình 

độ tay nghề của ngƣời thợ khá cao, có một phong cách nghệ thuật đặc sắc 

riêng của thời Lý. 

Qua nhiều biến động của lịch sử, đặc biệt qua các cuộc chống ngoại 

xâm liên tiếp ở các thế kỷ sau, những công trình nghệ thuật thời Lý ở đế đô 

Thăng Long đã bị phá hoại hết sức nặng nề. Nay còn lại một số công trình, 

tiêu biểu là chùa Phật Tích (huyện Tiên Sơn – Bắc Ninh) đƣợc xây dựng vào 

năm 1057. Giữa chùa “dựng tháp báu cao ngàn trƣợng” “trang hoàng rực rỡ 

nhƣ ngọc”. Trong đó có pho tƣợng Phật Adida tĩnh tọa trên tòa sen bằng đá, 

là pho tƣợng lớn nhất và cổ nhất còn lại tƣơng đối nguyên vẹn đến ngày nay. 

Trong chùa cũng có tƣợng Adida bằng đá để ở giữa gian thờ chính. Dụng ý 

táo bạo thể hiện trong nhịp điệu tƣơng phản giữa phần thân tƣợng và bệ đã 

chứng minh khả năng sáng tạo của ngƣời thợ chạm thời Lý. Đây là một công 

trình chạm khắc tinh xảo, mà quan sát thật kĩ ta có thể thấy lại hình vẽ khởi 

đầu của việc chạm [Pl 1a,b,c,d; tr. 68]. 

Nhà Lý phát triển thịnh trị vào đời vua Lý Nhân Tông (1072 - 1127), sau đó 

bắt đầu đi vào con đƣờng suy yếu. Ngày 12 tháng chạp năm Ất Dậu 

(11/1/1226) dƣới sự chỉ đạo của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng tuyên bố 

nhƣờng ngôi cho chồng là Trần Cảnh, Trần Cảnh lên ngôi lấy hiệu là Trần 

Thánh Tông. Triều Trần chính thức đƣợc thành lập, thực sự thay thế nhà Lý 
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trên vũ đài chính trị, nắm quyền điều hành đất nƣớc từ 1226 đến 1400. Mỹ 

thuật thời nhà Trần thực tế là sự nối tiếp và phát triển mỹ thuật thời nhà Lý 

nhƣng cách tạo hình lại khoáng đạt và khỏe khoắn hơn. Yếu tố mà đã tạo 

nên nét đặc trƣng đó là sự giao lƣu văn hoá rộng rãi, tinh thần thƣợng võ 

đƣợc phát huy mạnh mẽ qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm 

chống quân Mông Nguyên (Trung Quốc). Trong giai đoạn nắm giữ quyền 

lực, nhà Trần vẫn đóng đô ở Thăng Long - kinh đô triều cũ, tiếp tục mở rộng 

và phát triển sự hƣng thịnh có từ đời nhà Lý. Về chính sách chính trị, các 

hoàng đế nhà Trần cũng xây dựng bộ máy nhà nƣớc hoàn thiện hơn so 

với nhà Lý, họ tạo nên một hệ thống đặc biệt trong đó các Hoàng đế sẽ sớm 

nhƣờng ngôi cho Thái tử mà lui về làm Thái thƣợng hoàng, tuy nhiên vẫn 

cùng vị Hoàng đế mới điều hành chính sự. Việc này đƣợc đánh giá là tích 

cực, khi ngôi Hoàng đế sớm có chủ, tránh đƣợc việc tranh giành ngôi vua 

nhƣ triều đại nhà Lý trƣớc đó; và bản thân vị Hoàng đế sẽ tiếp xúc và làm 

quen việc cai trị cho đến khi trƣởng thành. Các mặt kinh tế, xã hội, giáo 

dục và nghệ thuật cũng hoàn chỉnh hơn và cho thấy Nho giáo, Đạo giáo đã 

có ảnh hƣởng rõ rệt tới triều đại, tạo ra cục diện Tam giáo đồng nguyên, sự 

cân bằng ảnh hƣởng của Phật giáo - Nho giáo - Đạo giáo. Thái thƣợng 

hoàng Trần Nhân Tông đƣợc coi là một danh nhân văn hóa nổi tiếng, ngƣời 

bảo trợ Phật giáo và Đạo giáo, thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nổi 

tiếng và truyền đến đời nay...Triều đại nhà Trần phát triển mạnh về kiến trúc, 

một số công trình kiến trúc tiêu biểu của thời nhà Trần: Kinh thành Thăng 

Long, khu cung điện Thiên Trƣờng (Tức Mặc, Nam Định), khu lăng mộ An 

Sinh (Quảng Ninh), lăng Trần Thủ Độ (Thái Bình), các chùa ở núi Yên Tử 

(Quảng Ninh), chùa Bối Khê (Hà Tây, Hà Nội), tháp chùa Phổ Minh (Nam 

Định), tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc),...Điêu khắc và trang trí, tƣợng Phật đƣợc 

tạc nhiều để thờ cúng, do đó, ở các chùa đều có tƣợng. Ngoài ra, còn có 

tƣợng quan hầu và tƣợng con thú ở các khu lăng mộ.Chạm khắc chủ yếu để 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C4%83ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_th%C6%B0%E1%BB%A3ng_ho%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%BAc_L%C3%A2m_Y%C3%AAn_T%E1%BB%AD
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trang trí, làm tôn thêm vẻ đẹp cho các công trình kiến trúc. Tuy nhiên, nhiều 

bức chạm có chủ đề và bố cục độc lập đƣợc coi nhƣ những tác phẩm hoàn 

chỉnh. Hình Rồng thời nhà Trần có thân hình mập mạp, uốn khúc mạnh mẽ 

hơn Rồng thời nhà Lý. Đồ gốm thời nhà Trần có xƣơng dày, thô và nặng 

hơn so với gốm thời nhà Lý. Đồ gốm gia dụng phát triển mạnh. Gốm hoa 

nâu, hoa lam với nét vẽ khoáng đạt không gò bó, đã nói lên tính phóng 

khoáng của nghệ nhân làm gốm thời nhà Trần. Đề tài trang trí trên gốm chủ 

yếu là hoa sen, hoa cúc cách điệu với thể thức không thay đổi nhiều so với 

thời nhà Lý. 

 Nhà Trần đã thay thế nhà Lý và giữa hai triều đại này không có 

khoảng cách về thời gian. Vì vậy có thể thấy rằng: nhà Trần đã tiếp thu mọi 

thành tựu văn hoá của nhà Lý. Mặc dù vậy với thời gian 174 năm tồn tại xã 

hội thời Trần cũng có nhiều sự thay đổi. Hơn nữa về mặt nghệ thuật, giữa 

thời Lý và thời Trần lại có khoảng cách về thời gian. Theo sử sách thì 

khoảng hơn một thế kỷ sau mới thấy di tích có niên đại là chùa Phổ Minh 

1262 và lăng Trần Thủ Độ năm 1264, đến thế kỷ XIV mới thấy phổ biến các 

di tích thời Trần. Mỹ thuật thời Trần với đƣờng nét phóng khoáng, khỏe 

khoắn hơn thời Lý. Bố cục có phần thƣa thoáng đơn giản đề tài phong phú 

hơn thời Lý, đặc biệt là trên đồ gốm xuất hiện nhiều hình ảnh con thú. Có 

đƣợc điều này là nhờ sự giao lƣu văn hóa rộng rãi và tinh thấn thƣợng võ 

thời Trần phát triển mạnh qua ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 

Mông . 

1.3. Hoa sen trong trang trí mỹ thuật truyền thống 

        Không chỉ ở Việt nam mà trên thế giới nhiều nƣớc cũng rất tôn thờ 

hoa sen, một biểu tƣợng thanh cao, trong sáng mà con ngƣời luôn muốn 

hƣớng đến. Ở Ấn Độ, hoa sen lại tƣợng trƣng cho quyền lực sáng tạo của 

thiên nhiên, của lửa và của nƣớc. Đối với truyền thống việt Nam hoa sen 
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trở thành biểu tƣợng, đề tài trang trí lớn trong nghệ thuật trang trí cổ. Trên 

trang Văn hóa nghệ thuật, tác giả Triệu Thế Hùng có viết: 

 Hình tƣợng hoa sen trong nghệ thuật tạo hình ngƣời Việt là  một 

đề tài xuyên theo chiều dài lịch sử mỹ thuật dân tộc. Nó không chỉ 

mang lại giá trị vật chất cho cuộc sống, mà còn mang giá trị vô giá 

với tinh thần ngƣời Việt. Vì vậy hình tƣợng hoa sen không chỉ là 

đề tài nghiện cứu và cảm hứng sáng tác của các nghệ nhân xƣa và 

còn là đề tài nghiên cứu để chúng ta tìm về với giá trị truyền thống 

dân tộc [13; tr. 94, 98]. 

Hình ảnh hoa sen đƣợc đƣa vào mỹ thuật từ rất sớm, ngay từ thời 

Đinh - Tiền Lê, thời kỳ này trang trí hoa sen đƣợc sắp xếp bố cục theo hình 

tròn, trang trí tám cánh, mƣời bốn cánh và mƣời sáu cánh. Hoa sen đƣợc tạo 

hình theo cách nhìn chính diện từ trên xuống. Sen trang trí có tám cánh đƣợc 

cách điệu theo kiểu tám cánh chính và tám cánh phụ ken giữa từng cặp cánh 

chính. Hoa sen tám cánh đƣợc trang trí trên mặt của gạch vuông có kích 

thƣớc 34x34cm và loại gạch chữ nhật kích thƣớc 74x34cm. Ở loại gạch 

vuông hoa sen đƣợc trang trí ở giữa, còn loại gạch chữ nhật thì hoa sen đƣợc 

bố cục ở hai phía của viên gạch qua trục chia đôi viên gạch. Cách điệu hoa 

sen theo cách nhìn cánh to và ngắn, trong lòng cánh có đƣờng viền. Có phần 

hình tròn thể hiện gƣơng sen ở giữa với chín chấm tròn là hạt sen, bố cục 

một hạt to ở giữa còn tám hạt nhỏ hơn phân đều ra các phía thành một vòng 

tròn. Điều khác biệt với loại sen mƣời bốn và mƣời sáu cánh là giữa cánh 

sen và gƣơng sen không có lớp nhụy sen mà chỉ là một băng để trơn. 

      Loại hoa sen mƣời bốn cánh cũng đƣợc sắp xếp trên đài sen hình tròn 

bao xung quanh đƣợc trang trí hoa cúc dây và có các chấm tròn. Các lớp 

cánh đƣợc chia thành 3 lớp tuy nhiên lớp thứ hai làm nhụy hoa ở đây rất hẹp, 

nhụy đƣợc thể hiện nhƣ những đƣờng gạch chéo nhỏ. Còn trong lòng các 

cánh sen có các gờ viền quanh còn điểm cả vân lá. Lớp trong cùng là gƣơng 
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sen có những ụ tròn, thể hiện tới 21 hạt sen trong đó có một hạt to ở giữa và 

20 hạt nhỏ bao xung quanh thành hai vòng. Vòng trong 8 hạt và vòng ngoài 

12 hạt. Các hạt sen ở giữa đều đƣợc thể hiện kép bằng hai vòng tròn đồng 

tâm.  

       Còn loại hoa sen mƣời sáu cũng đƣợc bố cục dƣới dạng hình tròn. 

Một mặt tròn nằm giữa viên gạch cũng gồm 3 lớp. Lớp ngoài cùng có các 

cánh sen xếp đều nhau thành vòng tròn đều đặn, lớp giữa đƣợc xếp nối 

lƣng nhau thành vòng tròn thứ hai có thể để thể hiện nhụy hoa. Các cánh 

sen chỉ đƣợc trang trí một đƣờng gờ nhỏ viền theo chu vi của cánh. Lớp 

trong cùng cũng là hình tròn thể hiện 13 chấm nổi tƣợng trƣng là những hạt 

sen trên gƣơng sen. Mƣời ba hạt sen đó đƣợc sắp xếp thành các cạnh từ 

trung tâm chạy ra tám phía rất cân đối đều đặn. Hoa sen còn đƣợc đƣa vào 

trang trí cho phần mái của các công trình kiến trúc ở các đầu ngói ống giọt 

gianh.  Ở các dạng trang trí này hoa sen có phần đa dạng hơn, số cánh hoa 

không cố định có thể từ bảy đến chín cánh. Có loại cánh sen thon dài, mũi 

cánh vát có loại nhỏ và ngắn, có loại dài có đƣờng gờ xen giữa hai cánh. 

Hoa sen dạng này cách điệu rất đơn giản chỉ có cánh sen và đài gƣơng 

hoặc đài gƣơng cũng không có hạt sen. Từ những trang trí kiến trúc này 

hình ảnh hoa sen đƣợc đƣa vào phổ biến rộng rãi ở các thời kỳ tiếp theo 

nhƣ thời Lý và thời Trần. Và có thể nói thời kỳ Đinh - Tiền Lê tuy ngắn 

nhƣng cũng đã sáng tạo ra đƣợc những sản phẩm có dấu ấn đặc trƣng. Vào 

thời Lý, các công trình kiến trúc, điêu khắc, gốm gia dụng, gốm trang trí 

đều mang rất nhiều hình ảnh hoa sen, đặc biệt phục vụ cho nhu cầu xây 

dựng chùa tháp, kinh đô cụ thể là kinh thành Thăng long sau này. Thời này 

Phật giáo phát triển mạnh, đƣợc coi nhƣ Quốc giáo thì đề tài hoa sen đƣợc 

sử dụng rất nhiều trong các công trình liên quan đến Phật giáo: trang trí bệ 

tƣợng Phật, những tảng đá kê chân cột, diềm cửa tháp, diềm bệ tƣợng hay 

trên các đồ dùng nhƣ ấm, liễn, thạp bằng gốm… thuộc các dòng gốm men 
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ngọc, men trắng, men nâu, và hoa nâu. Nhu cầu sử dụng gốm cho triều 

đình, cho dân chúng hay xuất khẩu đã thúc đẩy nghề gốm phát triển mạnh.  

         Có thể nói trang trí hoa sen ở chân cột có phần gần giống với hoa 

sen trên các viên gạch thời Đinh - Lê. Do nhu cầu chống mối mọt và ẩm 

thấp mà các chân cột đều đƣợc kê đá, và nhu cầu trang trí các cánh sen 

xung quanh để tạo cảm giác nhƣ toàn bộ ngôi chùa đƣợc dựng trên các đóa 

sen đƣợc hình thành. Hoa sen đƣợc bố cục các cánh thành một vòng tròn 

theo kiểu nhìn chính diện từ trên xuống, là tạo hình hoa sen mƣời sáu cánh, 

gồm mƣời sáu cánh chính và mƣời sáu cánh phụ, có điều khác là không thể 

hiện phần nhụy sen và gƣơng sen có lẽ vì chân cột che khuất. Điểm khác 

biệt chủ yếu là ở các di tích liên quan tới cung điện thì trong lòng cánh sen 

thƣờng đƣợc chạm thêm đôi rồng dâng chầu lá đề. Nét chạm rất tinh tế, tỷ 

mỷ càng tôn thêm vẻ cao quý cho cánh sen. Loại trang trí kiểu này còn thấy 

trên đồ gốm men ngọc thời Lý nổi bật với những màu sắc biến ảo kỳ lạ nhƣ 

xanh nâu, xanh lá cây đã để lại cho nhân gian những đồ dùng đặc sắc. 

Trong đó hình ảnh hoa sen luôn luôn là hình ảnh chủ đạo trên các vật dụng 

nhƣ bình, hũ, liễn, thạp, âu.  

 Hoa sen đƣợc Phật giáo lựa ngay từ khi Đức Phật đản sinh Hoa sen là 

biểu tƣợng của sự thanh tao, thuần khiết và bất nhiễm. Nó đƣợc mọc lên từ 

trong bùn dơ, nhƣng đã vƣơn mình lên một cách mạnh mẽ, tinh khiết và 

tƣơi đẹp. Chính vì vậy mà hình ảnh hoa sen đã đƣợc sử dụng rất nhiều 

trong kinh điển của Phật giáo. Phật điện cổ thƣờng tạo hình hoa sen 2 hình 

thức: 8 cánh và 7 cánh với 2 ý nghĩa đƣợc ghi trong Niêm hoa kinh, tám 

đặc tính tuyệt diệu sau đây: 1. Không nhiễm, 2. Trừng thanh, 3. Kiên nhẫn, 

4. Viên dung, 5. Thanh lƣơng, 6. Hành trực, 7. Ngẩu không, 8. Bồng thực. 

7 cảnh giới bao hàm vũ trụ: trên, dƣới, trong, ngoài, phải, trái và chính 

giữa. 7 cảnh giới này ứng với 7 bƣớc Phật Đản sinh bƣớc trên 7 bông sen 

và câu Phật tuyên ngôn: Thiên Thƣợng, Thiên Hạ, duy ngã độc tôn. 
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Phật giáo là Trung Đạo, nghĩa là sự thụ sinh của sự kết hoan tƣơng giao của 

thế nhân cõi Manussa bao gồm những cảnh thế gian đang phân loạn giữu 

loạn lạc, hối hám, bùn đọng với sự cảnh thức vƣơn lên của cõi Thần Atula 

và cõi trời Đeva. Hoa sen, một loài cây tự nhiên sống trong nƣớc ao bùn mà 

lại tỏa hƣơng thơm thơm tự nhiên, đƣợc chọn làm biểu tƣợng thỏa mãn các 

triết lý Phật giáo mà trở nên hiện hữu trong Mỹ thuật. 

 Văn hóa Lý – Trần tiếp nhận Phật giáo một cách tự nhiên nhƣ một lựa 

chọn hay còn nhƣ một cơ duyên mang nhiều yếu tố tất nhiên của lịch sử dân 

tộc sau 1000 năm bắc thuộc. Chính vì vậy triết lý của Biểu tƣợng Hoa sen 

đậm tinh thần Phật giáo và dần dần tinh thần đó đi vào dân gian nhƣ một 

nhân cách sống của ngƣời Việt. 

Ở Bảo tàng lịch sử Hà nội có hiện vật đƣợc trƣng bày là 1 chiếc bát 

men ngọc. Bát có màu men ngà hơi chuyển sang vàng nâu sẫm, kích thƣớc 

nhỏ. Hoa văn đƣợc khắc chìm lên đất, tráng men và đem nung. Trong lòng 

bát có các hình hoa sen đƣợc bố cục theo lối nhìn nghiêng, có cuống hoa 

quay vào tâm bát cứ một bông sen lại đến một bông cúc hoàn toàn độc lập 

với nhau. Tổng cộng có ba bông hoa sen và ba bông hoa cúc, hoa sen gồm 

nhiều cánh nở rộng ra hai phía với cách sắp xếp tuân thủ sự cân xứng trong 

toàn bộ bố cục [Pl 2; tr. 69]. 

       Trang trí hoa sen ở chùa Long đọi hay chùa Chƣơng Sơn vẫn còn 

di tích ở diềm cửa tháp, bệ tƣợng. Ở đây hoa sen kết hợp hoa dây khác nhƣ 

kiểu trang trí một hoa sen lại thay đổi đến một hoa cúc đƣợc thể hiện trong 

vòng tròn của hoa dây. Hoa dây mang tính chất ƣớc lệ từ cách điệu lá sen 

và lá cúc, bố cục đƣợc nhìn nghiêng hơi chếch để thấy đƣợc gƣơng sen và 

hạt sen. Các cánh sen cũng chia làm hai lớp, lớp dƣới vừa làm đài sen vừa 

vòng lên thành một vòng tròn ôm trọn lấy cả phần trên của gƣơng sen. Tuy 

cách điệu khá cao nhƣng hoa văn hoa sen kiểu này đƣợc xếp vào loại hoa 
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văn có bố cục đẹp và chuẩn, đƣờng nét cân đối và đơn giản mà vẫn miêu tả 

đƣợc đặc điểm riêng của hoa sen 

          Mặc dù gốm hoa nâu cũng xuất hiện từ cuối thời Lý, song sang giai 

đoạn này mới tạo đƣợc dấu ấn riêng biệt và mang đậm tính dân gian. Các 

hiện vật gốm hoa nâu thời Trần vẫn còn đƣợc lƣu giữ ở các bảo tàng nhƣ 

Bảo tàng lịch sử Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật  hay các bảo tàng địa 

phƣơng…Tạo hình của gốm thời Trần chắc khỏe, dày dặn, không thanh 

mảnh nhƣ ở thời Lý. Trang trí trên gốm men nâu dày đặc, tạo thành những 

dãy hoa văn vòng quanh thân và chia thành ô. Các bƣớc làm gốm tƣơng tự 

gốm men ngọc, vẽ lên xƣơng đất sau đó tráng men và kẻ vạch rồi đem 

nung.  

Gốm hoa nâu - dòng gốm tiêu biểu thời Trần, họa tiết trang trí có hình 

bông sen chính đƣợc chạm chìm với tạo hình 2 cánh sát gần nụ ôm vào 

trong, vài lớp cánh bên vƣơn ra trong thế uốn lƣợng mềm mại, thế dáng hoa 

hơi nghiêng phù hợp với cuống hoa lƣợn cong xuống. Trên các miệng thạp, 

bình gốm… biểu tƣợng hoa sen đƣợc sử dụng nhiều nhất [Pl 3,4; tr. 70]. Đề 

tài trang trí gồm nhiều loại mà chủ yếu vẫn là trang trí hoa sen. Có nhiều 

kiểu dáng kích cỡ to nhỏ khác nhau, loại to nhƣ chậu, ang, thạp…loại nhỏ 

nhƣ bát, đĩa, liễn. Trên dòng gốm này có thể gặp hình ảnh sen rất sống 

động từ khi sinh trƣởng còn là nụ, đến khi hoa hàm tiếu, mãn khai khoe vẻ 

đẹp rực rỡ. Đó là hình ảnh rất đặc trƣng của gốm men nâu thời Trần. Hoa 

văn sen thƣờng đƣợc thể hiện theo nhiều cách thức khác nhau: chạm khắc 

với cánh sen nổi, cánh to cánh nhỏ xen kẽ trên vai những chiếc thạp, trên 

nắp liễn, …hay dƣới dạng phù điêu, khắc và tô màu hình hoa sen lá sen 

trên thạp, liễn, chậu, chân đ n. Ngoài lối trang trí tả thực và sử dụng 1 biểu 

tƣợng hoa sen thì thời kỳ này lối trang trí cách điệu và đan xen các họa tiết 

hoa lá, con vật đƣợc sử dụng nhiều hơn nhằm tạo nên một giai đoạn trang 

trí mới. Nhƣ vậy có thể thấy một xu hƣớng mới đã hình thành, đó là xu 
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hƣớng cách điệu, tạo hình đã chú ý đến nhiều đƣợng lƣợn, đƣờng gẫy khúc 

và đó không đơn thuần chỉ là nét thay đổi của tạo hình mà chúng còn chứa 

đựng một số vấn đề đƣợc quy định bởi sự phát triển của lịch sử. Giai đoạn 

này hình ảnh sen đƣợc thể hiện theo xu hƣớng hiện thực dƣới dạng sen dây 

sen cành có cả khóm lá sen, khác với thời Lý - hoa sen đƣợc cách điệu 

dạng hoa dây có hoa sen nở theo lối nhìn cắt dọc có các cặp cánh đối xứng 

quanh một đài gƣơng. Nét bút nghệ nhân thời Trần đƣợc tung hoành thoải 

mái, khi thì nhấn mạnh tạo mảng đậm cho cánh sen, lúc lại nâng cao bút 

lƣớt qua tạo chi tiết cho búp sen hay cuống sen… 

Có một đặc điểm để phân biệt là các hoa văn trong lòng cánh sen thời 

Lý đôi khi có hình Rồng hoặc hoa dây mà tạo hình cánh sen thời Trần hoàn 

toàn không có. Các cánh sen thời Trần chỉ chạm thêm một đƣờng gờ chìm 

viền theo mép cánh và ở trung tâm mỗi cánh đôi khi đƣợc điểm các hạt tròn 

trong một bố cục cân xứng chặt chẽ. Và thời kỳ này đề tài đƣợc coi là 

chuẩn là hình hoa sen đỡ chân cột, đỡ phía dƣới các tƣợng phỗng, đỡ chân 

chim phƣợng, đỡ các lá đề. Các hiện vật vẫn còn ở chùa Thái lạc (Hƣng 

Yên), bia chùa Tổng (Hƣng Yên), chùa Dâu (Bắc Ninh) [Pl 5a,b; tr. 70,71] 

3 lớp xen kẽ nhau thể hiện thành các khối nổi không chỉ đƣợc coi là hoa 

văn nữa. Tuy nhiên cũng có những bệ mà lớp dƣới cùng lại chỉ chạm nông 

thành một viền hoa văn trang trí, các cánh sen đƣợc sắp xếp nối tiếp nhau 

vòng quanh bệ. Hình thức trang trí to, khỏe chen khít dăng thành hàng dài, 

có khi tạo thành những bố cục nghiêng. Trong lòng các cánh sen thƣờng 

chạm thêm những hình hoa kết hợp bởi các ô tròn. Hoa sen cách điệu thành 

hoa dây đƣợc sử dụng khá nhiều trên kiến trúc của chùa Thái lạc (Hƣng 

Yên) là ngôi chùa duy nhất có trang trí hoa sen kiểu này. Hoa sen chạy dài 

phía dƣới đôi Rồng đang trịnh trọng dâng chầu lá đề, hay uốn lƣợn phía 

trên các tầng mây nơi có hình các tiên nữ đầu ngƣời mình chim đang vừa 

múa vừa dâng hoa [Pl 6; tr. 71]. 
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1.4. Đặc điểm của biểu tƣợng hoa sen thời Lý - Trần 

       Tồn tại từ ngàn năm cùng với thiên nhiên, hoa sen đƣợc xem nhƣ là biểu 

trƣng văn hóa bén rễ sâu trong tâm thức ngƣời dân Việt Nam. Là loài hoa 

duy nhất hội tụ đầy đủ ý nghĩa triết học, nhân sinh quan cao quý, là ý nghĩa 

về âm dƣơng ngũ hành và sức vƣơn dậy của một ý chí sống mãnh liệt nhƣ 

dân tộc Việt. Tuy sinh ra và lớn lên chốn sình lấy, nhƣng sen luôn luôn là 

hiện thân của sự sống. Hƣơng thơm tinh khiết của sen đƣợc ví nhƣ tuổi thanh 

xuân, cánh sen mở ra giống nhƣ ý nghĩa về sức sống rộng mở của tâm hồn 

với vẻ đẹp tinh khiết. Hoa sen là một biểu tƣợng của sự thanh khiết và có 

truyền thống lâu đời nhất ở phƣơng Đông.  

         Hoa sen là một loài thực vật sống ở dƣới nƣớc có nguồn gốc châu  , 

chiếm giữ một vị trí cổ xƣa trong tất cả nền văn hóa đặc biệt của Phật giáo. 

Trong các công trình kiến trúc Phật giáo ở Việt Nam, sen luôn trở thành hình 

tƣợng nghệ thuật. Những công trình kiến trúc tiêu biểu với các chạm khắc 

hoa sen thƣờng xuất hiện trong những giai đoạn hƣng thịnh của Phật giáo. 

Đó là thời Lý, thế kỷ XI, thời kỳ này nền Mỹ thuật mang tính chất cổ điển có 

ý nghĩa biểu hiện sự vƣơn lên của dân tộc. Nghệ thuật gắn liền với độc lập 

dân tộc và công trình nghệ thuật trở thành một chứng tích lịch sử mang tính 

sáng tạo đặc biệt. Ở hầu nhƣ khắp các cung điện hoặc các di tích làng xóm 

thời Lý ta đều thấy họa tiết trang trí hoa sen, đó là đài sen bệ Phật, là lá đề 

trên vị trí trang nghiêm, là hoa cúc với nhiều dạng cách điệu, là hoa dây hay 

hoa địa lan cây cổ thụ nhìn theo hình cây nấm. Hoa sen đƣợc cách điệu với 

nhiều dạng khác nhau. Đài sen đƣợc chạm tròn, nhƣ bệ tƣợng Phật, bệ tƣợng 

thú (chùa Phật Tích - Bắc Nimh), trong đó bệ tƣợng là hình đài sen cách điệu 

một bông sen với các lớp cánh xung quanh [Pl 7;tr.71]. Còn có những bệ 

Phật có tới 4 lớp cánh chồng xen kẽ nhau, 2 lớp cánh trên thì ở giữa từng 

cánh hoa đƣợc chạm đôi Rồng chầu lá đề, trong lòng cánh lớp dƣới chạm 

hoa dây. Đặc điểm hoa sen ở chùa Chƣơng sơn (Nam Định) biểu tƣợng hoa 
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sen cũng là đề tài chính trong trang trí các bệ thờ, ngoài những bề thờ trang 

trí các cánh hoa sen nở tròn đƣợc sắp xếp với bố cục độc đáo thì việc sử 

dụng mô tả búp sen kết hợp với hình tƣợng Rồng tạo nên sự linh thiêng, 

vững chắc của vật đƣợc trang trí [Pl 8,9;tr. 72]. 

         Cánh sen thời kỳ Lý - Trần đƣợc tạo hình múp tròn vừa phải, đầu cánh 

hơi nhô cao. Tất cả những đài sen có mặt cánh hoa để trơn đƣợc thể hiện ở 

rất nhiều chùa nhƣ: chùa Thầy, chùa Kim Hoàng (Hà Nội), chùa Hƣơng 

Lãng (Hƣng yên) [Pl 10 a,b;tr.73]. Ngoài trang trí đài sen trên bệ tƣợng 

Phật, ta còn gặp các đài sen dƣới dạng các tảng đá kê chân cột. Ở đây thì hoa 

sen có các cánh ít nổi phồng hơn và thƣờng chỉ có 1 lớp cánh chính cùng 1 

lớp cánh phụ. Trong các bức phù điêu, đài sen cũng đƣợc phổ biến với cách 

nhìn nghiêng để làm bệ cho chiếc lá đề, làm đài cho bông hoa chính tại nơi 

xuất phát của bố cục hoa dây, hoặc làm chỗ đứng cho hình chim 

Phƣợng…Với tạo hình đài sen 2 lớp cánh - 1 ngửa và 1 úp. Bảo tàng Lịch sử 

Hồ Chí Minh, vƣờn Bách thảo - Hà nội còn lƣu giữ các hiện vật có trang trí 

đài sen xung quanh miệng ấm, miệng thạp, đế vò… bằng gốm, bông sen thờ 

cũng bằng gốm, rồi Rồng đội đài sen nơi đỉnh cột đá thờ. Hình tƣợng hoa 

sen trong nghệ thuật tạo hình thời Lý khá phổ biến. Nhiều nhà nghiên cứu 

cho rằng hoa sen gắn với đạo Phật, bởi ở hoa sen trong hoa đã có quả - 

tƣợng trƣng cho ý nghĩa “ Nhân - Quả” của Phật pháp. Đồng thời hoa sen 

cũng tƣợng trƣng cho cõi cực lạc. Tính chất chung của tạo hình cây cỏ nói 

chung và hoa sen nói riêng ở thời Lý ( thế kỷ XI và XII) mang tính khái 

quát, cách điệu cao nặng tính chất hình học đƣợc hình thành bởi sự kết hợp 

của những nét cơ bản: cong, tròn, thẳng, chấm (ụ nổi)…Sự sắp xếp các nét 

cơ bản ấy đã là một biểu hiện của sự kế thừa nền tạo hình xa xƣa của dân 

tộc. 
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Sang đến thế kỷ XIII và XIV, thời Trần tạo hình trang trí vẫn tiếp tục 

kế thừa truyền thống của thời Lý, tuy nhiên đã có sự biến đổi phần nào. 

Trƣớc tiên việc sử dụng các hoa văn trang trí trở nên rộng rãi và dân dã hơn, 

không còn ở trong phạm vi cung điện nhiều nhƣ trƣớc nữa mà trang trí về 

với xóm làng, vì vậy không còn giữ đƣợc nét tỷ mỷ chau chuốt nhƣ của thời 

Lý nữa. Hoa sen không chỉ đƣợc cách điệu theo hình tròn hay hình bầu dục 

mà phần nhiều đã đƣợc cách điệu theo hình vuông (thấy ở phần tiếp giáp 

giữa đế và tầng một của tháp đá Phổ Minh - Nam Định) hay hình chữ nhật 

thấy ở các bàn thờ đá ở cuối thế kỷ XIV, ở ven sông Đáy - Hà Tây cũ. Phần 

đài sen thời Trần không khác biệt bao nhiêu so với thời Lý, cánh sen trang trí 

đơn giản đi rất nhiều. Hoa chỉ đƣợc tạo hình bốn hoặc sáu cánh, hay các 

vòng tròn to, nhỏ bao quanh một vòng tròn lớn ở trung tâm rồi chạy ra bốn 

phía. Có thêm cách nhìn mới về đài sen với hƣớng nhìn nghiêng chỉ thấy 

một nửa và cánh nọ đ  lên cánh kia, trên đồ gốm thì họa tiết sen đƣợc thể 

hiện khoáng đạt hơn.  

Vào thời Lê sơ, đạo Phật bị hạn chế, các chùa tháp không phát triển, 

nhƣng hoa sen vẫn là loại đề tài đƣợc chú ý nhiều. Hoa sen không những 

đƣợc trang trí trên các bệ tƣợng Phật, trên các chân tảng cột chùa mà còn ở 

các thành bậc cung điện của triều đình và trên cả các bia tiến sĩ ở Văn Miếu. 

Hoa sen đƣợc cách điệu trang trí cuộn vòng của hoa dây, nhƣng trung tâm 

vẫn là bông hoa sen. Hoa sen thể hiện theo kiểu nhìn nghiêng, thấy rõ cả 

từng lớp của hoa. Trong cùng là một búp hoa còn xếp kín chƣa nở. Tiếp đó 

là các lớp cánh sen toả đều ra hai bên nhƣ bố cục hình nan quạt. Vì đƣợc 

cách điệu cao nên ở đây khó nhận ra các cánh sen quen thuộc. Các bệ tƣợng 

Phật thời Lê sơ, nhƣ bệ các chùa Khám Lạng (Bắc Giang - 1428), chùa Cao 

(Hà Tây-1505)... đều có trang trí cánh sen . Kiểu cách và chi tiết của các hoa 

văn này gần giống với các cánh sen trên các bệ thời Trần. Đặc biệt ở chùa 
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Khám Lạng, ngoài các cánh sen to, còn có lớp cánh sen đƣợc chạm theo kiểu 

xếp gối lên nhau chỉ thấy nửa hình, cứ thế mà thành băng dài.  

1.5. Khái quát Môn học trang trí cơ bản trong chƣơng trình đào tạo 

ngành Mỹ thuật trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW 

Với lịch sử hơn 40 năm xây dựng và trƣởng thành, Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Nghệ thuật Trung Ƣơng là nôi đào tạo, bồi dƣỡng hàng ngàn lƣợt giáo 

viên nghệ thuật, cán bộ quản lý cho ngành giáo dục nói riêng và cả nƣớc nói 

chung. Đây là một trong những cơ sở đào tạo uy tín, lâu năm đƣợc nhà nƣớc, 

xã hội công nhận. 

1.5.1. Nội dung học [ Pl 40; tr. 86 ]. 

Thông tin chung về môn học 

- Tên môn học  Trang trí cơ bản 2 

- Mã môn học:  M5       Số tín chỉ: 02 

- Loại môn học:    + Bắt buộc: X 

    + Tự chọn 

- Môn học tiên quyết: Trang trí cơ bản1 

- Môn học kế tiếp: Trang trí ứng dụng  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

 + Nghe giảng lý thuyết: 2 

 + Thực hành (thảo luận...): 26 

 + Tự học (tự NC): 2 

1.5.1.1.  Mục tiêu môn học 

Kiến thức: Hiểu khái niệm về trang trí hình cơ bản, trang trí đƣờng diềm, 

nền hoa, kẻ chữ cơ bản. Hiểu rõ tính chất, đặc điểm trang trí hình cơ bản, 

trang trí đƣờng diềm, nền hoa. Phân biệt đƣợc tính chất, đặc điểm hai loại 

chữ cơ bản. Hiểu rõ nguyên tắc cơ bản nghệ thuật kẻ chữ. Phân tích đƣợc giá 
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trị thẩm mỹ trong các thể loại trang trí hình cơ bản, đƣờng diềm, nền hoa và 

trang trí chữ.  

Kĩ n ng: Có kĩ năng trang trí: Sáng tạo họa tiết, kẻ mẫu chữ, xây dựng bố 

cục, xây dựng phác thảo đậm nhạt và phác thảo màu, kĩ năng thể hiện bài, sử 

dụng chất liệu. Biết lựa chọn, sử dụng tài liệu ghi chép sáng tác họa tiết vận 

dụng trong bài tập trang trí mang tính ứng dụng. 

Thái độ: Hình thành cảm xúc thẩm mĩ thông qua các bài học. Xây dựng thái 

độ học tập nghiêm túc, r n tính cẩn thận, ý thức trân trọng cái đẹp và kết quả 

lao động nghệ thuật. 

1.5.2. Tóm tắt nội dung môn học 

 Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các nguyên tắc 

trang trí cơ bản, lý thuyết về đặc điểm trang trí hình cơ bản, trang trí đƣờng 

diềm. Nó là cơ sở cho toàn bộ quá trình học tập, không chỉ cho riêng bộ môn 

trang trí mà cho cả các chuyên ngành khác. Bài tập phải đƣợc chắt lọc, cô 

đọng, lựa chọn các họa tiết hoa sen cụ thể của từng giai đoạn, thuận lợi cho 

quá trình tiếp thu kiến thức ngƣời học từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức 

tạp. Từ đó ứng dụng vào môn trang trí cơ bản một dễ hiểu, cấu trúc nội dung 

các bài học đƣợc thống nhất, mục tiêu bài học đƣợc xác định rõ ràng, có 

trọng tâm về kiến thức trang trí hoa sen thời Lý – Trần. Mỗi bài ứng dụng 

trong trang trí hình cơ bản đều có sự hƣớng dẫn các bƣớc đầy đủ, rõ dàng 

giúp sinh viên có đƣợc kỹ năng làm bài tốt. Phần thực hành giúp sinh viên 

xây dựng khả năng bố cục họa tiết trên nhƣng khuôn khổ khác nhau, r n 

luyện kỹ năng trang trí với chất liệu bột màu. Nội dung chi tiết môn học, 

trong phần nội dung môn học này trang trí cơ bản gồm các hình: Hình 

vuông, hình tròn, hình chữ nhật. Trang trí đƣờng diềm không thuộc trang trí 

hình cơ bản vì vậy 2 nội dung trên là cơ sở để đƣa họa tiết hoa sen vào giảng 

dạy dựa theo đề cƣơng chi tiết của môn trang trí cơ bản 2, việc vận dụng họa 
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tiết hoa sen thời Lý – Trần vào trong giảng dạy đối với sinh viên trƣờng 

ĐHSP nghệ thuật trung ƣơng là một đóng góp mới cho nội dung giảng dạy 

môn trang trí cơ bản. 

Chƣơng 1: Trang trí hình cơ bản 

1.1. Khái quát về trang trí hình cơ bản 

1.2. Bố cục trong trang trí hình cơ bản phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm các 

hình cơ bản  

1.3. Các nguyên tắc trang trí cơ bản và sự vận dụng trong trang trí 

1.3.1 Nguyên tắc đối xứng 

1.3.2. Nguyên tắc nhắc lại (lặp lại) 

1.3.3 Nguyên tắc xen kẽ 

1.3.4. Nguyên tắc phá thế 

1.4. Phƣơng pháp tiến hành trang trí hình cơ bản 

1.4.1. Trang trí hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật 

1.4.2.Tìm ý tưởng 

1.4.3. Phác thảo  

1.4.4.Thể hiện  

Chƣơng 2: Trang trí đƣờng diềm 

1.1. Khái niệm trang trí đƣờng diềm 

1.2. Phân loại đƣờng diềm 

1.3. Mối quan hệ giữa nghiên cứu vốn cổ dân tộc, nghiên cứu và sáng tạo 

họa tiết hoa lá trong trang trí đƣờng diềm 

1.4. Vận dụng các nguyên tắc trang trí cơ bản trong đƣờng diềm 

 1.4.1. Nguyên tắc nhắc lại  

1.4.2. Nguyên tắc xen kẽ 

1.4.3. Nguyên tắc đ ng đối 

1.4.4. Nguyên tắc phá thế 
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1.5. Phƣơng pháp tiến hành 

1.5.1. Tìm ý tưởng 

1.5.2.  Phác thảo bố cục mảng 

1.5.3. Thể hiện  

Chƣơng trình học môn trang trí cơ bản là những kiến thức giúp cho sinh viên 

có đƣợc các kỹ năng cơ bản trong trang trí và hiểu khái quát về giá trị vốn cổ 

dân tộc. Đó là cơ sở để học và nghiên cứu về chuyên ngành đƣợc tốt hơn.  

1.5.3. Đặc điểm của sinh viên ngành Mỹ thuật 

Với đặc thù ngành nghề đào tạo, những sinh viên ngành mỹ thuật ra 

trƣờng thƣờng có thể phù hợp với nhiều ngành nghề liên quan đến nghệ 

thuật, nhƣng để có công việc đƣợc gọi là “ổn định” với họ không phải điều 

dễ. Khi ra trƣờng sinh viên có cái nhìn thực tế, hữu dụng hơn so với thời còn 

ngồi trên ghế nhà trƣờng. Thông thƣờng, sinh viên nghành sƣ phạm Mỹ 

thuật hoặc sƣ phạm âm nhạc sau khi ra trƣờng sẽ trở thành những ngƣời 

ƣơm mầm nghệ thuật cho đất nƣớc. Những giáo viên mỹ thuật sẽ trở thành 

những ngƣời định hƣớng con mắt nhìn nghệ thuật cho thế hệ tƣơng lai. Giờ 

đây, khi nhu cầu phát triển thẩm mỹ cho trẻ em ngày càng đƣợc chú trọng thì 

các câu lạc bộ phát triển kỹ năng về nghệ thuật nói chung ngày càng đƣợc 

mở ra rất nhiều, trong đó có cả mỹ thuật và chúng ta có thể thấy rất nhiều tài 

năng mỹ thuật đƣợc khuyến khích, định hƣớng đúng và đƣợc đào tạo theo 

đúng quy trình đã thành công và đã có những giải thƣởng cao. Để làm đƣợc 

điều đó các sinh viên đã, đang và sắp học mỹ thuật phải có những hiểu biết 

cơ bản về nền mỹ thuật và đi sâu tìm tòi nghiên cứu những kiến thức nền 

tảng của mỹ thuật cổ của dân tộc. Từ đó những kiến thức ấy sẽ đƣợc truyền 

dạy cho rất nhiều thế hệ học trò, kể cả những ngƣời đã lớn tuổi và yêu thích 

mỹ thuật thì sự hiểu biết và học hỏi thêm cũng sẽ giúp họ có những khám 

phá tình yêu nghệ thuật trong con ngƣời họ nhiều hơn nữa, giúp họ củng cố 

niềm đam mê khi đã có nghề nghiệp hoặc công việc ổn định. Đi học vẽ giúp 
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họ giải tỏa căng thẳng, strees trong công việc và cuộc sống.…Những sinh 

viên học mỹ thuật khi đã có kiến thức nền tốt sau khi ra trƣờng không chỉ 

làm đƣợc đúng chuyên môn đƣợc đào tạo mà có thể làm đƣợc các công việc 

khác trong chuyên nghành thuộc mỹ thuật. Có thể nói khi đã dấn thân vào 

nghệ thuật nói chung phải có lòng nhiệt huyết, yêu nghề và tinh thần học 

hỏi, cầu tiến rất nhiều. Ví dụ một sinh viên học nghành sƣ phạm mỹ thuật 

với đúng chuyên môn sẽ đứng trên bục giảng dạy môn mỹ thuật từ mầm non 

hoặc tiểu học, trung học cơ sở, thế nhƣng bạn đó yêu thích điện ảnh, phim 

hoạt hình, say mê với những hình vẽ hoạt họa thì sẽ phải có những tìm tòi, 

khám phá cách thể hiện theo đúng chuyên môn mà mình yêu thích và theo 

duổi. Và đã có sinh viên khoa sƣ phạm mỹ thuật thành công trên con đƣờng 

ấy. Hoặc khi đã học mỹ thuật con mắt nhìn cuộc sống, nhìn thời trang có thể 

sẽ đặc biệt có phong cách, bạn đó có thể sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang 

giỏi... Vậy tựu chung sinh viên mỹ thuật có gì đặc biệt  Đó là xuất phát từ sự 

đam mê, sự yêu thích cái đẹp. Là sinh viên mỹ thuật phải có những kiến thức 

về xã hội, về cuộc sống và con ngƣời, khi đã hiểu sâu sắc điều đó thì bản 

thân mỗi ngƣời học mỹ thuật sẽ trang bị cho mình vốn hiểu biết để tự trải 

nghiệm, sáng tác trên cái nền ấy. Học hỏi chƣa bao giờ là đủ - vậy nên sinh 

viên mỹ thuật phải trang bị cho mình rất nhiều kiến thức trong sách vở đến 

hiện thực cuộc sống, từ lịch sử mỹ thuật thế giới đến lịch sử mỹ thuật cổ 

Việt Nam…Đó là những kiến thức nền tảng trang bị cho sinh viên mỹ thuật 

vững vàng bƣớc tiếp trên con đƣờng đam mê của mình.  

    Hiện nay, một trong những khó khăn đối với các sinh viên theo học 

các ngành nghệ thuật đó là “đầu ra” trong công tác đào tạo vẫn là mối băn 

khoăn lớn. Điều đó dẫn tới tình trạng nhiều bạn trẻ tìm đến các trƣờng đào 

tạo nghệ thuật nhƣ một cơ hội thứ hai, thậm chí là thi thử để đƣợc trải 

nghiệm và cân đo năng khiếu nghệ thuật của bản thân. Trong khi đó, đi theo 

con đƣờng sáng tác không chỉ cần năng khiếu, tài năng mà còn đòi hỏi họa sĩ 
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phải trải qua quá trình đào tạo, khổ luyện bền bỉ, lâu dài bên cạnh niềm say 

mê, ý thức cống hiến cho nghệ thuật. Sinh viên mỹ thuật luôn cần một sân 

chơi để r n luyện chuyên môn bên cạnh việc học, tham gia những hoạt động 

liên quan đến nghề nhƣ vẽ tranh tƣờng, thiết kế thời trang, vận động bảo vệ 

môi trƣờng, tham gia triển lãm ở trƣờng và của các nhà xuất bản, trong các 

chƣơng trình tình nguyện viên dạy vẽ cho trẻ em…Đó là những hƣớng đi 

đúng đắn để phát triển tài năng nghệ thuật ,cũng nhƣ lòng đam mê yêu nghề 

của các em sinh viên.   

   Quá trình dạy học nội dung trang trí cơ bản đối với sinh viên chuyên 

ngành Mỹ thuật, luôn luôn đƣợc bắt đầu từ những bài lý thuyết, giảng viên 

dựa trên đề cƣơng chi tiết và bài soạn để căn cứ độ phức tạp hay đơn giản 

của nội dung kiến thức để đƣa hình thức tổ chức cho phù hợp. Bên cạnh đó, 

trong các tiết thực hành các giảng viên đều lựa chọn hình thức tổ chức dạy 

trên lớp hoặc đi thực tế tại các địa điểm, giúp tự tiến hành các bài vẽ trang trí 

của mình, từ đó phát huy tính tích cực và chủ động của ngƣời học, qua đó, 

các em sẽ bộc lộ rõ những ƣu điểm và hạn chế của mình qua từng bƣớc vẽ.  

 Kết quả đạt đƣợc khi tiến hành các phƣơng pháp dạy học khác nhau 

cho từng bài cụ thể sẽ có những kết quả tƣng ứng với chất lƣợng từng 

phƣơng pháp. Ví dụ đối với phƣơng pháp điền dã trên các di tích, đối với bài 

trang trí vốn cổ, thì việc thực hiện bài tập từ các bƣớc lựa chọn đề tài đến 

bƣớc tiến hành, sinh viên sẽ dễ dàng tiếp thu và cảm thụ thực tế vốn cổ rất 

tốt. Điều quan trọng hơn trong việc cho ra sản phẩm tốt là việc sinh viên 

đƣợc cảm thụ vẻ đẹp vốn cổ tinh tế thấm nhuần tính dân tộc. Dựa vào kết 

quả bài học của sinh viên các khóa, giảng viên tiếp nhận lại đƣợc những 

phản hồi tích cực trong việc lựa chọn phƣơng pháp điền dã đối với bài tập 

trang trí. 
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Qua thống kê kết quả học tập nội dung Trang trí cơ bản từ các bài thi học 

trình và học phần của sinh viên các ngành Spmt, Tktt tỉ lệ sinh viên đạt lần 

lƣợt trong học kỳ 01 năm học 2015-2016 và học kỳ 02 năm học 2016-2017 

có tỉ lệ sinh viên đạt điểm trung bình và trung bình khá chiếm tỉ lệ thấp. Bài 

tập lớn thi học phần, sinh viên đạt kết quả tốt chiếm 78 %, Khá đạt 12%, 

trung bình 8% và yếu 2%.  Đây là kết quả tổng kết sơ bộ đối với sinh viên 

chuyên ngành Spmt.  

Hiệu quả dạy học nội dung trang trí cơ bản đối với bài trang trí vốn cổ 

nói riêng và các học phần khác nói chung. Những thông tin thu đƣợc thực 

trạng nghiên cứu của vấn đề này là cơ sở thực tiễn quan trọng để các cán bộ 

quản lí nhà trƣờng, các giảng viên giảng dạy môn Mĩ thuật không ngừng 

hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng dạy học nội dung trang trí cơ bản trong học 

phần vẽ trang trí vốn cổ nói riêng và các học phần trang trí khác nói chung. 

Từ đó giáo dục tính kế thừa và phát huy bảo tồn gìn giữ giá trị vốn cổ dân 

tộc tới các thế hệ sinh viên. 

Tiểu kết  

Trong lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt nam, thời đại Lý - Trần đánh 

dấu một chấm son trong tƣ duy và nhận thức của ngƣời Việt về lòng yêu 

nƣớc và tinh thần độc lập, tự cƣờng. Trên cơ sở đó, văn hóa tƣ tƣởng của cả 

dân tộc cũng phát triển mạnh mẽ, là dòng chảy xuyên suốt lịch sử hàng ngàn 

năm kết tinh qua bao thế kỷ. Đƣợc hình thành từ nền văn minh Văn Lang  u 

Lạc và phát triển qua nền văn minh Đại Việt, qua nhiều thời kì lịch sử với 

biết bao sóng gió, biến cố của dân tộc, tồn tại đến ngày hôm nay để trở thành 

những giá trị vô cùng quý báu của dân tộc 

       Thời kỳ này đã xuất hiện nhiều nhân tài về văn chƣơng, nghệ thuật với 

nhiều tác phẩm bất hủ. Từ những áng văn thơ hào hùng của Lý thƣờng Kiệt 
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hay những ý chí quyết thắng, thấm đẫm tình cảm tƣớng sĩ trong bài hịch của 

Trần Quốc Tuấn - đến những nét chạm khắc tinh tế uyển chuyển đầy tính 

sáng tạo và bay bổng trên những công trình Mỹ thuật, mà họa tiết trang trí là 

những hình ảnh luôn gắn bó và gần gũi với đời sống của ngƣời dân Việt. Tất 

cả đã tạo nên một bức tranh đa sắc về một đời sống văn hóa phong phú. Thời 

kỳ này triều đình xem Phật giáo là quốc giáo, các chùa tháp đƣợc xây dựng 

với nhiều kiến trúc đồ sộ trang nghiêm, cùng với sự ra đời của những pho 

tƣợng Phật đƣợc tạc rất đẹp, điều đó chứng tỏ trình độ mỹ thuật khá cao của 

cha ông ta thời bấy giờ. Hòa cùng với những kiệt tác và các công trình kiến 

trúc đó là những motip hoa văn trang trí rất kỳ công và sống động, đƣợc các 

nghệ nhân thể hiện bên trong chùa, ngoài tháp hay trên cửa đình, k o miếu, 

chân cột...Trong Phật giáo hình ảnh hoa sen thƣờng chiếm vị trí quan trọng 

trong không gian thờ tự, gắn liền với hình ảnh đức phật ngồi tọa thiền hay 

đứng thuyết giảng trên tòa sen. Hoa sen trở thành một trong những biểu 

tƣợng của Phật giáo, mang những phẩm chất tốt đẹp của Phật giáo. Các 

motip trang trí hoa sen đã đƣợc nâng lên với ý nghĩa triết lý sống sâu sắc, khi 

đƣợc các nghệ nhân vận dụng những họa tiết của hoa sen dƣới nhiều hình 

thức tạo hình nghệ thuật khác nhau để tạo ra những bức phù điêu, những 

đƣờng diềm hoa văn trang trí tuyệt mỹ, gây nhiều ấn tƣợng khó quên trong 

lòng mọi ngƣời.  

 Nhƣ vậy, họa tiết hoa sen trong trang trí là hiện thân của cái đẹp, đó 

là kết quả của sự dung hòa đồng điệu giữa tinh thần Phật giáo và tinh thần 

dân tộc Việt Nam. Nó thực sự bổ ích thiết thực cho cuộc đời, là một nét đẹp 

văn hóa truyền thống, sinh động, hài hòa, luôn có mặt và gần gũi trong cuộc 

sống thƣờng ngày của chúng ta. 
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Chƣơng 2 

ĐẶC TRƢNG HÌNH TƢỢNG HOA SEN TRONG TRANG TRÍ  

MỸ THUẬT THỜI LÝ - TRẦN 

2.1. Vẻ đẹp và ý nghĩa của hoa sen trong mỹ thuật thời Lý - Trần 

2.1.1. Hoa sen trong trang trí kiến trúc 

      Nói đến kiến trúc thì yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất đối với một công 

trình là phải đáp ứng đƣợc ba yêu cầu: đó là yếu tố công năng, yếu tố kỹ 

thuật và yếu tố nghệ thuật. Ba yếu tố này luôn luôn liên hệ chặt chẽ với 

nhau. Một công trình đƣợc thiết kế vừa thỏa mãn các yêu cầu về công năng 

sử dụng vừa thỏa mãn mắt nhìn về nghệ thuật thì đƣợc gọi là thành công. Để 

thỏa mãn con mắt về nghệ thuật có thể gọi là đã sáng tạo ra cái đẹp, mà lại 

có ý nghĩa thì đƣợc coi là đạt đƣợc mức độ cao nhất của sự sáng tạo. Với ý 

thức đó các nhà thiết kế từ ngàn xƣa đến nay đã có rất nhiều công trình mang 

những hình tƣợng nhiều ý nghĩa. Trong đó hình tƣợng hoa sen cũng là một 

trong những hình tƣợng nằm trong ý tƣởng thiết kế của nhiều công trình. 

Sen là loài hoa gắn bó với đời sống con ngƣời từ rất lâu, đặc biệt trong 

tƣ tƣởng Phật giáo hoa sen đƣợc tôn quý và chiếm vị trí rất quan trọng. Vì 

thế trong các công trình kiến trúc truyền thống, nhất là kiến trúc phật giáo 

Việt nam hoa sen luôn là một hình tƣợng nghệ thuật. Ban đầu sen đƣợc trồng 

ở trƣớc tam quan và hai bên cạnh chùa tạo cho không gian và cảnh quan 

ngôi chùa sự tĩnh lặng và thanh cao. Sau đó trong quá trình phát triển môtip 

hoa sen đƣợc lồng vào trong các chi tiết kiến trúc và trở nên quen thuộc. 

Hình tƣợng hoa sen thể hiện tập trung trong các nơi thờ tự chính của ngôi 

chùa, từ các phù điêu hoặc đá kê chân cột, bệ tƣợng Phật đến các dáng gốm 

và họa tiết trang trí rất phong phú. Các công trình kiến trúc lại có sự sáng tạo 

riêng, đặc biệt và cô đọng ở hình khối hay cả một tổng thể kiến trúc. Hoa sen 

còn xuất hiện trong các huyền thoại về những vị vua gắn bó nhiều với Phật 

giáo. Hình tƣợng hoa sen đã đƣợc đƣa vào những thiết kế trong hệ thống 
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kiến trúc cổ đầy sáng tạo. Đó là chùa Diên Hựu, một trong những ngôi chùa 

ra đời sớm nhất trong lịch sử kiến trúc Việt Nam, (có nghĩa là sống lâu muôn 

tuổi, tên chữ là Liên Hoa Đài). Chùa đƣợc xây dựng từ năm 1049 - thời Lý. 

Ở đó hình tƣợng hoa sen hiện lên trong nghệ thuật kiến trúc một cách đặc 

sắc - là sự mô phỏng một bông sen đƣợc đặt chính giữa hồ sen. Xuất phát từ 

giấc mơ của vua Lý Thánh Tông và có sự gợi ý của nhà sƣ Thiền Tuệ, vua 

đã cho xây chùa và dựng cột đá giữa ao, làm tòa sen của Phật Quan  m trên 

cột nhƣ đã thấy trong mộng [Pl 11; tr. 73].  

              Riêng cây cột đá, có tài liệu nói cao 10 trƣợng, phù hợp với độ cao 

đủ chạm bông sen nghìn cánh ở đầu cột, và tòa điện Phật ở trên đầu 

cột phải to tƣơng xứng, tất cả cớ vƣơng lên vài chục mét nhƣ một 

cây tháp. Có ý kiến lấy bình đồ chùa Diên Hựu so với tháp Phật 

giáo Mật Tông, nhận ra nhiều điểm tƣơng đồng và coi chùa Diên 

Hựu là kiến trúc tháp Phật giáo [34; tr. 149]. 

      Mỗi kiến trúc tháp lại mang trong mình dấu ấn riêng của từng thời kỳ 

lịch sử. Trong số những bảo tháp còn lƣu lại đến nay chỉ còn tháp Bình Sơn, 

còn gọi là tháp Then và tháp Phổ Minh thời Trần là những tháp cao quý nhất 

dành cho những vị đắc đạo thành Phật. Tháp Phổ Minh - Tháp của vua Trần 

Nhân Tông với danh phong là Điều Ngự Giác Hoàng Tổ Phật. Là tháp đại 

diện tiêu biểu mang những đặc trƣng của lối kiến trúc tháp thời Trần, là tháp 

biểu tƣợng Phật [Pl 12; tr.73]. Những cây tháp này trƣớc khi đi vào các tầng 

chính thức đều có phần bệ đƣợc chạm vòng quanh cả 4 mặt thành 1 đài sen 

lớn. Phần đài sen này đƣợc cấu tạo 1 cách rất đặc trƣng theo kiểu hình 

vuông, tƣơng tự nhƣ cấu tạo các bệ đá hoa sen thời Trần tìm thấy vào các 

giai đoạn sau này. Để nhấn mạnh hơn nữa ý nghĩa biểu tƣợng hoa sen cho 

cây tháp này, các nhà kiến trúc sƣ cổ xƣa đã cho chạm khắc motip sóng ngay 

chân tầng tháp. Những lớp sóng này đã tạo cho công trình 1 sự tinh tế đƣợc 

lồng trong tính trang nghiêm [Pl 13,14; tr. 74]. 
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        Trong kiến trúc chùa tháp Phổ Minh, còn có 1 đặc trƣng nổi bật là việc 

đào sâu sân tháp hơn sân chùa. Việc này ngoài mục đích làm nền móng chắc 

chắn còn nhằm tạo đƣờng đi để các sƣ tăng khi thực hành nghi lễ chạy đàn. 

Kiến trúc này còn nhằm tạo ra biểu tƣợng hồ nƣớc nhấn mạnh cho hình 

tƣợng hoa sen đá khổng lồ đang xòe nở, một sự cách điệu độc đáo gây ấn 

tƣợng mạnh về hình tƣợng hoa sen nở trên mặt nƣớc.  

Hoa sen bệ tháp thời Trần (Tháp Phổ Minh) là những đài sen lớn. 

Đài hoa là khối nổi phù điêu có 2,3 lớp cánh, nghiêng và xiên, có 

viền hoa văn trang trí, các nhà nghiên cứu gọi là cánh sen dẹo. Bệ 

tƣợng hình chữ nhật là dạng điêu khắc độc đáo và đặc trƣng của 

mỹ thuật thời Trần [13; tr. 97, 98]. 

Có thể thấy chùa Diên Hựu cho thấy hình tƣợng hoa sen nghìn cánh đƣợc 

dựng trên một cột trụ làm trung tâm thì tháp chùa Phổ minh gợi cho chúng ta 

một cái nhìn mới về sự phát triển một mô hình tháp nhiều tầng, với dáng vẻ 

của hoa sen thông qua các trang trí chạm khắc trên thân tháp.  

      Nghệ thuật gốm kiến trúc cũng đạt đƣợc những thành tựu rực rỡ từ 

cuối thế kỷ X, khi đất nƣớc ta bƣớc vào kỷ nguyên độc lập sau nghìn năm 

Bắc thuộc. Đó là khi vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La, đặt tên kinh đô 

mới là Thăng Long thì nền nghệ thuật dân tộc mang đậm dấu ấn thời nhà Lý 

cũng phát triển mạnh mẽ. Thời kỳ này nghệ thuật gốm cũng đạt đƣợc những 

thành tựu mới, gốm men ngọc, gốm hoa nâu, gốm men nâu… cùng với chất 

liệu đất nung và sành đã góp phần phát triển các sản phẩm về gốm kiến trúc. 

Gốm kiến trúc có thể phân thành ba loại: đó là loại đƣợc sử dụng nhƣ một 

chất liệu để kiến tạo ra công trình, thứ hai là các sản phẩm gốm kiến trúc kết 

hợp chất thực dụng với trang trí nghệ thuật, thứ ba là sản phẩm gốm kiến 

trúc chỉ mang tính trang trí đơn thuần. Gốm mang tính trang trí nhƣ những 

đầu đao ở các góc đình chùa, những con vật đứng uy nghi trên bờ nóc làm 

cho kiến trúc đình, chùa thêm thanh thoát, bay bổng. Trong các cuộc khai 
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quật, ngƣời ta tìm thấy nhiều loại gạch vuông  chạm nổi có trang trí hoa cúc, 

hoa phù dung đƣợc bố cục trong hai vòng tròn ở giữa viên gạch, phía viền 

ngoài là hoa văn kỷ hà hoặc là những đƣờng chỉ nổi. Ngoài những viên gạch 

vuông có bố cục hoàn chỉnh, còn tìm thấy những viên gạch vuông bố cục 

theo lối ghép nhiều viên gạch lại với nhau để tạo ra một thảm gạch hoa.  

Các viên gạch đất nung chạm nổi với nhiều loại hình dáng, kích thƣớc 

đƣợc trang trí hoa văn rồng ở chính giữa và hoa lá ở các cạnh cho thấy các 

loai gạch này là những chi tiết trang trí đƣợc gắn lên các mảng tƣờng cung 

điện. Vào thời Lý và thời Trần, gạch trang trí thƣờng có ảnh hƣởng từ họa 

tiết đƣợc chạm khắc trên đá nhƣ rồng, phƣợng, sóng nƣớc, hoa cúc, hoa sen 

cánh rời, cô tiên, vũ nữ… cách thể hiện chi tiết, trau chuốt, kỹ lƣỡng chẳng 

khác gì chạm trên đá. Vẫn còn lại khá nhiều viên gạch góc bệ chạm cánh sen 

nổi cao, xếp thẳng hàng. Ngoài ra còn có gạch trang trí bằng chất liệu sành 

phần lớn đƣợc tráng men trắng, cũng trang trí họa tiết rồng và hoa sen mang 

đặc điểm thời Lý - Trần. Bên cạnh gạch nung trang trí còn có ngói trang trí, 

cũng là đối tƣợng sáng tác của ngƣời nghệ nhân gốm Việt. Các công trình 

kiến trúc phần lớn sử dụng ngói mũi hài, có loại đƣợc tráng men màu. Bên 

cạnh đó còn có ngói uyên ƣơng, hay có tên khác là ngói ống. Trên các đầu 

ngói ống thƣờng đƣợc trang trí công phu hình hoa sen, hoa cúc, hoa 

thị…Các chùa dân gian thƣờng trang trí ngói bản kích thƣớc nhỏ và phối 

hợp hai loại.  

Loại có hoa văn đƣợc xếp úp phía dƣới để khi ở trong nhà nhìn lên 

thấy những viên ngói tạo thành một thảm hoa văn, còn ở phía trên là một 

loại ngói khác có hình đầu cánh sen với hoa văn nét nổi khá đơn giản. Ngói 

là một yếu tố trong vẻ đẹp tổng thể của kiến trúc, nhất là đối với đình, chùa, 

cung điện xƣa. Với sự phong phú của các chất liệu, sự đa dạng của tạo hình, 

trang trí đặc biệt là hình tƣợng hoa sen đã tạo nên một nghệ thuật kiến trúc 

cổ Việt nam mang đậm sắc thái   đông. Từ hoa sen ta có thể lấy cảm hứng 
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về giá trị, về vật chất và tinh thần để tạo nên 1 tác phẩm có tổng thể thống 

nhất và tinh tế. Ngày nay, vị thế hoa sen đƣợc nâng lên tầm cao mới mang 

nhiều tính ẩn dụ, giàu nhạc điệu và chất thơ. 

2.1.2. Hoa sen trong điêu khắc 

       Nghệ thuật điêu khắc đã góp phần rất lớn tạo nên giá trị nghệ thuật cho 

các công trình kiến trúc. Có thể thấy điêu khắc luôn luôn gắn bó và là nhƣng 

tác phẩm tạo hình không thể thiếu trong các công trình kiến trúc cổ. Điêu 

khắc không chỉ để điểm xuyết, trang trí nội ngoại thất cho các công trình mà 

còn nâng tầm công trình lên 1 giá trị mới. Trong các công trình kiến trúc cổ 

của Việt nam đặc biệt là kiến trúc cung đình, đền chùa không thể thiếu sự 

kết hợp tối ƣu của nghệ thuật điêu khắc, đã góp phần tạo nên một phong 

cách kiến trúc khác biệt, độc đáo. Trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, 

những nghệ nhân điêu khắc đã đƣa những cảm nhận của họ về thiên nhiên 

vào trong tác phẩm của mình, và sáng tạo, cách điệu chúng theo cảm thức 

dân gian. Những công trình kiến trúc cổ Việt Nam sẽ không thể hoàn mỹ nếu 

thiếu đi yếu tố điêu khắc, đó là những chạm khắc trên cột k o, bệ đá, cửa sổ, 

lan can… 

          Thế giới của hoa sen có thể nói thuộc về phƣơng Đông cả trong đời 

sống vật chất và trong đời sống văn hóa. Hình ảnh hoa sen là biểu tƣợng cho 

cái đẹp thần bí và tƣ tƣởng huyền ảo sâu kín phƣơng Đông, ngoài ra còn 

mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Hình tƣợng hoa sen đã đƣợc nhiều tôn giáo 

khác nhau sử dụng nhƣ đạo Balamon, đạo Phật…Đạo Balamon là một tôn 

giáo đƣợc hình thành ở Ấn độ khoảng 1500 năm trƣớc công nguyên. Kinh 

thánh của đạo Balamon là tin vào một đấng thƣợng đế tối cao sáng tạo ra vũ 

trụ, vị thần toàn năng siêu việt- Brahma. Trong tâm thức ngƣời Ấn độ hoa 

sen đƣợc gọi là hoa Thánh, các pho tƣợng nữ thần nhƣ Mẹ đất, Nữ thần Hoa 

sen, Nữ thần Hạnh phúc …đều gắn với hình tƣợng hoa sen. Theo vũ trụ 

quan Ấn độ giáo, hầu hết các giai thoại về Đức Phật đều liên quan đến hình 



35 

 

 

 

tƣợng hoa sen. Các quốc gia theo đạo Phật luôn coi trọng Tòa sen- nơi ngự 

trị của Bồ Tát, và các tƣợng Phật thƣờng ngồi trên hoa sen. Khi văn hóa Ấn 

độ lan tỏa sang các khu vực lân cận đã mang theo tôn giáo của mình sang 

các quốc gia xung quanh. Nơi tiếp nhận rõ nhất là Campuchia với quần thể 

Angkor, và Việt nam là quần thể di tích tháp Chăm- nam trung bộ và văn 

hóa  c Eo- nam bộ và thánh địa Cát Tiên- nam tây nguyên.  

         Ở di tích Cát Tiên - (Lâm đồng), hình tƣợng hoa sen đƣợc sử dụng trên 

nhiều chất liệu khác nhau: vàng, đá, gạch….Có khi đƣợc dập nổi trên các lá 

vàng đƣợc chôn trong trụ giới ở các đền tháp, có khi hoa sen lại là vật cầm 

tay của các vị thần hoặc khắc tạc trên gạch làm hoa văn trang trí trên tƣờng 

tháp [Pl 15,16; tr. 74]. Chúng ta thƣờng đƣợc tìm hiểu và tận mắt thấy đƣợc 

tạo hình của hoa sen trên các chất liệu gỗ, đất, gốm…còn biểu tƣợng hoa sen 

trên chất liệu vàng thì rất hiếm nhìn tác phẩm điêu khắc trên mang tính tạo 

hình đơn giản, nhƣng vẫn tạo đƣợc hình khối cơ bản và ý nghĩa của tác 

phẩm. Chất liệu đã làm cho vẻ cao quý của hoa sen biểu tƣợng thiêng liêng 

của nhà Phật thêm uy nghi và tráng lệ bởi ánh sáng không phải của sơn son 

thiếp vàng mà là giá trị của chất liệu [Pl 17,18; tr. 75].  

         Dân tộc Chăm-pa cũng là một dân tộc sùng bái đạo Phật. Các vị vua 

Chăm đã cho xây dựng nhiều đền đài khá quy mô ở Quảng nam để thờ Phật. 

Trong đó đã có một vài pho tƣợng Phật đƣợc đƣa về trƣng bày tại Bảo tàng 

điêu khắc Chăm - Đà n ng, điển hình là tƣợng Phật Quan  m Bồ Tát đƣợc 

phát hiện ở Đồng Dƣơng năm 1978. Ngoài ra còn ở Bình Định, trong kiến 

trúc tháp, biểu tƣợng hoa sen xuất hiện khá nhiều ở tháp Dƣơng Long (Tây 

Sơn). Đỉnh tháp là một tòa sen đang nở, các cánh sen đƣợc tạo nhiều lớp. 

Năm 2008, việc trùng tu tháp có phát hiện ra hai chóp tháp hình múi khế tám 

cạnh, những chóp tháp này nguyên thủy đƣợc đặt ở phần trên cùng của ngọn 

tháp - Chóp tháp nằm trên đài sen. Kiến trúc tháp Đôi (Quy Nhơn) sau khi 

đƣợc khai quật cũng phát hiện một bệ sen và một chóp tháp, có lẽ cũng là 
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phần trang trí đặt trên đỉnh của một trong hai ngọn tháp. Nhƣ vậy có thể thấy 

trong những kiến trúc này hoa sen là biểu tƣợng cho yếu tố âm - sinh thực 

khí nữ thì phần chóp tháp là biểu tƣợng cho yếu tố dƣơng-  sinh thực khí 

nam. Hình tƣợng sinh thực khí là một trong những tín ngƣỡng của cƣ dân 

nông nghiệp mang yếu tố phồn thực, âm dƣơng hòa hợp thì vạn vật mới 

đƣợc sinh sôi nảy nở.  

Hoa sen là một trong những hình tƣợng đƣợc thể hiện khá nhiều trong 

kiến trúc và điêu khắc Chăm, gần nhƣ hầu khắp các tác phẩm nghệ thuật. 

Tác phẩm “ Đản sinh Thần Brahma” ở phòng triển lãm tháp Mỹ Sơn - đã thể 

hiện thần Visnu cầm một cành sen đang nở, hoa đã nở xòe nhiều cánh và 

thần Brahma ngồi trên các cánh sen đã đƣợc cách điệu. Tác phẩm gắn với sự 

tích tái sinh một cách sáng tạo của thần Brahma- đƣợc gọi là thần sáng tạo. 

Thần Visnu là thần bảo tồn và thần Siva là thần hủy diệt ( ý nghĩa là hủy diệt 

cái cũ để tái tạo ra cái mới). Do đó hoa sen ở đây mang yếu tố triết lý luân 

hồi của sự sống, ở Bảo tàng Chăm Đà N ng hiện đang trƣng bày một số tác 

phẩm điêu khắc thể hiện đề tài này [Pl 19 a,b,c; tr. 75,76]. Trên các đền thờ: 

đền thờ Trà Kiệu (thế kỷ X), đền thờ nữ thần Uroja (thế kỷ XII) hoa sen 

cũng đƣợc cách điệu bao quanh phần đế các đền thờ với những cánh hoa rất 

lớn đƣợc chạm sắc sảo, đƣờng nét các gờ nổi rõ. Trên đền thờ Vũ nữ Trà 

kiệu thì tính cách điệu càng đặc trƣng mạnh mẽ hơn tạo thành các đƣờng gờ 

lớn nhỏ mà nhìn kỹ mới nhận ra là búp sen. Hình ảnh các vũ nữ đứng tựa 

lƣng vào các cánh sen múa hát uyển chuyển tạo nên cảnh quan sinh động và 

mang giá trị nghệ thuật cao. 

     Điêu khắc thời Lý cũng chịu ảnh hƣởng từ điêu khắc Chăm pa. Những 

hình trang trí trên mặt đá của tháp Chƣơng sơn (Hà nam) có bố cục, dáng 

điệu và hình thể gần với điêu khắc Chăm. Nhƣng cách biểu cảm khuôn mặt 

trông thuần Việt, sinh động và tƣơi trẻ hơn. Những khuôn mặt vũ nữ không 

tròn bầu, xa xăm và có phần vô cảm nhƣ những khuôn mặt Chăm. Pho tƣợng 
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đời Lý nổi tiếng nhất là tƣợng A Di Đà của chùa Phật Tích. Tƣợng cao 

2,77m tính cả bệ - riêng tƣợng cao 1,87m, đƣợc tạc bằng đá năm 1057. Bức 

tƣợng thể hiện dáng vẻ Đức Phật đang ngồi thuyết pháp trên tòa sen. Tòa sen 

và bệ tƣợng đƣợc tạo hình thành một hình tháp nhiều tầng cho ngƣời xem 

cảm giác nhƣ đang nâng bổng Đức Phật lên. Dáng ngồi của Phật thanh thoát, 

thƣ giãn đƣợc thể hiện ở những nét chạm khắc tinh xảo và đầy nghệ thuật. 

Bệ tƣợng thành hai phần đế và đài sen. Đế bát giác năm tầng: tầng sát dƣới 

đất để trơn, tầng hai và ba chạm nổi các lớp sóng kép, tầng bốn và năm mỗi 

mặt chạm nổi đôi Rồng giun có bờm tóc dài rất đặc trƣng ở thời Lý, nối đuôi 

nhau chạy quanh bệ tƣợng. Đài sen có mƣời lăm cánh to nở rộ, mỗi cánh sen 

chạm một đôi Rồng chầu vào hình Phật ngồi thiền trên đài sen hào quang tỏa 

sáng hình lá đề. Nhìn toàn bức tƣợng sẽ thấy ấn tƣợng về sự giác ngộ cao 

siêu và tâm hồn tĩnh tại rất thoát tục và có chút lãng mạn [Pl 20; tr. 76]. 

          Ngoài ra chùa Phật tích còn lƣu giữ đƣợc những bảo vật nhƣ chân cột 

đá chạm khắc hoa sen mà mỗi bông sen là một đôi Rồng chầu, hoặc những 

con thú đá to lớn đang phủ quỳ đối xứng nhau trƣớc cửa Chùa. Chúng đƣợc 

nằm trên bệ đá có chạm khắc cánh hoa sen, những linh vật này đều đƣợc tạo 

trong tƣ thế chầu phục và ẩn chứa một tinh thần sâu xa quy phục Phật pháp 

[Pl 21; tr.76]. Thời Lý còn có chùa Hƣơng Lãng, đã bị hủy hoại hoàn toàn. 

Giờ đây chỉ còn thấy trên nền thƣợng điện xƣa cũ có hình con sƣ tử đội tòa 

sen rất lớn. Ở tƣ thế đội tòa sen, sƣ tử nằm phủ phục hai chân trƣớc đặt lên 

hai quả cầu nhỏ, đôi mắt linh lợi ẩn dƣới hàng lông mày rậm giữa trán nổi 

lên bông hoa tròn nhiều cánh giống nhƣ hoa cúc- có thể coi là biểu trƣng của 

mặt trời. Phía trên còn thấy nhô lên một biển nhỏ khắc chữ “ Vƣơng” khẳng 

định con vật này là chúa tể rừng xanh.  

      Nghệ thuật điêu khắc thời Trần là sự nối tiếp thời Lý nhƣng cách tạo 

hình hiện thực khoáng đạt, khỏe khoắn hơn. Yếu tố tạo nên nét đặc trƣng đó 

là sự giao lƣu văn hóa rộng rãi, tinh thần thƣợng võ đƣợc phát huy mạnh mẽ 
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qua các cuộc chiến. Điêu khắc và trang trí luôn gắn với công trình kiến trúc. 

Những công trình điêu khắc thể hiện tại cung điện, chùa chiền, dinh thự các 

quan lại, lăng mộ vua chúa. Điêu khắc thời Trần đƣợc đánh giá là có bƣớc 

tiến bộ, chắc khỏe hơn so với thời Lý, trong đó có một số phù điêu khắc hình 

nhạc công biểu diễn mang phong cách Chiêm Thành. Cách trang trí hoa dựa 

trên nghệ thuật dân dụng [Pl 22; tr. 77]. 

2.2. Đặc trƣng ngôn ngữ tạo hình hoa sen thời Lý - Trần 

2.2.1. Bố cục 

   Hình tƣợng hoa sen trong nghệ thuật thời Lý - Trần có thể phân thành 

thành các dạng bố cục khác nhau  

 Bố cục hoa sen đỡ chân cột: Ở thời Lý, bố cục hoa sen thành một 

vòng tròn đƣợc nhìn chính diện. Hoa đƣợc chạm gồm mƣời sáu cánh chính 

và mƣời sáu cánh phụ, trong lòng mỗi cánh đƣợc chạm thêm đôi rồng dâng 

chầu ngọc quý. Sang đến thời Trần thì tạo hình hoa vẫn vậy nhƣng trong 

lòng cánh sen không có họa tiết, chỉ có một đƣờng gờ chìm viền theo các 

cánh. 

 Bố cục hoa sen đỡ các vật thiêng: Hoa sen đỡ chân chim phƣợng múa 

trong thời Lý, có ở các thành bậc chùa Bà Tấm, chùa Lạng hoặc phƣợng 

chầu ở chùa Diên Phúc (Hƣng Yên). Bố cục hoa sen này thể hiện theo lối 

nhìn nghiêng, gồm hai lớp với nhiều cánh bắt đầu từ giữa và ngả dần về hai 

phía. Lớp trên cùng thể hiện các cánh mới nở ôm trọn đài gƣơng. Lớp dƣới 

là các cánh đã tàn đổ dài ra hai bên.  

         Thời Trần, hoa sen vẫn đƣợc dùng làm trang trí bệ đỡ cho các vật 

thiêng, bố cục nhƣ thời Lý và các nhà nghiên cứu gọi cánh sen nhìn nghiêng 

nhƣ vậy là cánh sen dẹo [Pl 32,33; tr.82]. 

Bố cục hoa sen quanh các bệ tƣợng Phật: Các bệ tƣợng Phật thời Lý 

Trần đều chạm thành các đài sen lớn. Cánh sen ở đây có hai hoặc ba lớp xen 

kẽ nhau thể hiện thành các khối nổi, đƣợc chạm nối tiếp nhau vòng quanh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%B9_%C4%91i%C3%AAu&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%C3%AAm_Th%C3%A0nh
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bệ. Trong lòng các cánh sen thƣờng chạm thêm những hình hoa lửa, Tuy 

nhiên đến thời Trần thì sự tinh xảo của kỹ thuật đục chạm giảm đi, thay vào 

đó là cách diễn tả khối chắc  khỏe. Những cánh sen chen khít nhau nối thành 

hàng dài theo chiều hƣớng hơi xiên chéo. Bố cục hoa sen kết hợp hoa cúc 

dƣới chân bệ tháp: Ở thời Lý, chùa Long Đọi và tháp Chƣơng sơn, bố cục 

đƣợc sắp xếp thay đổi cứ một hoa sen lại một hoa cúc trong những vòng tròn 

của hoa dây. Đến thời Trần, hoa sen lại cách điệu thành hoa dây. Lúc thì là 

băng dài chạy phía dƣới đôi rộng đang trịnh trọng dâng chầu ngọc, lúc lại 

uốn lƣợn phía trên các tầng mây nơi có các tiên nữ đầu ngƣời mình chim 

đang vừa múa vừa dâng hoa cho Phật. Dây hoa uốn lƣợn hình sin, cách 

quãng các khoảng trống lại có một bông sen cách điệu. Các cánh sen giống 

nhƣ dấu ngoặc, từng đôi đăng đối nhau theo chiều nghiêng đơn giản và rành 

mạch. Mỗi bông chỉ có sáu cánh và nhụy. Loại họa tiết này còn nhiều ở các 

di tích: bệ tháp chùa Phổ Minh, bệ chùa Dƣơng Liễu, chùa Hang, chùa Thái 

Lạc… 

 Bố cục hoa sen trên đồ gốm: Họa tiết hoa sen trên gốm men ngọc thời 

Lý đƣợc bố cục theo lối nhìn nghiêng ở mặt trong lòng bát ( BT Lịch sử 

HN). Cuống hoa quay vào tâm vòng tròn của lòng bát, cứ một bông sen lại 

một bông cúc đƣợc bố cục hoàn toàn độc lập với nhau. Motip là ba bông hoa 

sen và ba bông hoa cúc. Sen có nhiều cánh chƣa nở quây kín lấy gƣơng sen 

và hai cánh ngoài cùng nử rộng ra hai phía. Họa tiết sen đƣợc sắp xếp cân 

xứng, đăng đối từng hoa. 

         Hoa sen trên gốm hoa nâu thời Trần lại thƣờng đƣợc chia thành ô hoặc 

thành băng. Họa tiết hoa sen trang trí đơn giản, phần lớn là đƣợc nhìn từ 

hƣớng nghiêng. Từ một cuống hoa ở dƣới vƣơn lên, các cánh hoa đổ ra hai 

phía có đài sen ở giữa. Tạo hình hai cánh trên cùng ôm lấy gƣơng sen, hai 

cánh giữa vƣơn nở ra hai phía và hai cánh dƣới đổ xuống. Hoặc có thêm 

nhiều lá sen và búp sen. Lá sen nhiều kiểu dáng, có lá bố cục nhìn chính diện 
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thành cả mảng tròn to thấy rõcả gân lá, lại có lá đƣợc nhìn nghiêng viền lá 

uốn lƣợn sóng, có lá thân lại uốn cong xuống phía dƣới, tạo hình rất sinh 

động và hiện thực.   

2.2.2. Hình khối, đường nét 

 Hoa văn trên gốm Việt Nam đƣợc đánh giá cao về nghệ thuật tạo 

hình và nghệ thuật trang trí, có nhiều nét độc đáo so với các loại gốm cổ 

khác trên thế giới. Gốm thời Lý thƣờng thanh thoát, trang nhã trong hình 

khối nhƣng lại rất cầu kỳ, tinh tế và mang tính mỹ thuật cao trong từng 

đƣờng nét hoa văn trang trí. Bên cạnh đó kỹ thuật trang trí vô cùng khéo léo, 

công phu. Đặc điểm trang trí của gốm men ngọc thời Lý là kỹ thuật đắp nổi. 

Đã có những chiếc liễn đƣợc đắp nổi phần thân và phần nắp giống nhƣ hình 

hoa sen và lá sen úp vào nhau. Hoặc những chiếc đĩa, bát mô phỏng hình 

dáng gƣơng sen phía dƣới đáy thon nhỏ lên miệng xòe rộng. Là sự kết hợp 

rất hài hòa và sáng tạo đặc biệt, cho thấy hình ảnh hoa sen không còn là sự 

sao chép hiện thực và sen trên gốm chính là cái cốt lõi, tinh thần của sen 

trong tâm thức mỗi ngƣời. Sau khi vẽ nét trên gốm thô chúng đƣợc phủ lên 

một lớp men xanh có độ trong nhƣ ngọc, nhìn qua lớp men ấy các nét khắc 

to, nhỏ, nông, sâu hình ảnh hoa sen hiện lên mờ- tỏ, kín đáo, trang nhã với 

các sắc độ khác nhau rất đặc trƣng.   

Dòng gốm hoa nâu cũng đã ra đời và phát triển trong suốt thời kỳ Lý - 

Trần, từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV [Pl 34,35; tr. 82,83]. Họa tiết trang trí 

xuất hiện nhiều nhất trên đồ gốm hoa nâu có ảnh hƣởng từ các hoa văn trên 

điêu khắc đá cùng thời. Là dòng gốm tiêu biểu ở thời Trần, đề tài trang trí 

chủ yếu vẫn là trang trí hoa sen. Họa tiết trang trí có hình bông sen chính 

đƣợc khắc nét chìm với hai cánh sát gần nụ ôm vào trong, các lớp cánh hai 

bên vƣơn ra trong thế dáng uốn lƣợn mềm mại, hơi nghiêng phù hợp với 

cuống hoa lƣợn cong xuống dƣới. Có nhiều kiểu dáng kích cỡ to nhỏ khác 

nhau, loại to nhƣ chậu, ang, thạp…loại nhỏ nhƣ bát, đĩa, liễn. Trên dòng 
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gốm này có thể gặp hình ảnh sen rất sống động từ khi sinh trƣởng còn là nụ, 

đến khi hoa hàm tiếu, mãn khai khoe vẻ đẹp rực rỡ. Hoa văn sen thƣờng 

đƣợc thể hiện theo nhiều hình khối, đƣờng nét khác nhau: chạm khắc với 

cánh sen nổi, cánh to cánh nhỏ xen kẽ trên vai những chiếc thạp, trên nắp 

liễn, …hay dƣới dạng phù điêu, khắc và tô màu hình hoa sen lá sen trên 

thạp, liễn, chậu, chân đ n. Ngoài lối trang trí tả thực và sử dụng 1 biểu tƣợng 

hoa sen thì thời kỳ này cách trang trí cách điệu và đan xen các họa tiết hoa 

lá, con vật đƣợc sử dụng nhiều hơn nhằm tạo nên một giai đoạn trang trí 

mới. Nhƣ vậy một xu hƣớng mới đã hình thành, đó là xu hƣớng cách điệu, 

tạo hình đã chú ý đến sự thay đổi của nét đó là những nét lƣợn, nét gẫy khúc 

hiện lên trên các sản phẩm tinh tế và đa dạng hơn. Giai đoạn này hình ảnh 

sen đƣợc thể hiện theo xu hƣớng hiện thực dƣới dạng sen dây, sen cành và 

có cả khóm lá sen. Khác với thời Lý - hoa sen đƣợc cách điệu dạng hoa dây 

có hoa sen nở theo lối nhìn cắt dọc có các cặp cánh đối xứng quanh một đài 

gƣơng. Nét có sự thay đổi về đậm nhạt, khi thì nét to dày tạo mảng đậm cho 

cánh sen, lúc lại là nét mảnh nhỏ nhẹ nhàng, uyển chuyển tạo chi tiết cho 

búp sen, cuống sen… 

         Sang đến thời Trần, song song với dòng gốm men ngọc thì dòng gốm 

men nâu mới phát triển mạnh mẽ. Mặc dù gốm men nâu cũng xuất hiện từ 

cuối thời Lý, song sang giai đoạn này mới tạo đƣợc dấu ấn riêng biệt và 

mang đậm tính dân gian. Các hiện vật vẫn còn đƣợc lƣu giữ ở các bảo tàng 

nhƣ Bảo tàng lịch sử Hà Nội, bảo tàng Mỹ thuật hay các bảo tàng địa 

phƣơng…Tạo hình của gốm thời Trần chắc khỏe, dày dặn, không thanh 

mảnh nhƣ ở thời Lý. Trang trí trên gốm men nâu dày đặc, tạo thanh những 

dãy hoa văn vòng quanh thân và chia thành ô. Các bƣớc làm gốm tƣơng tự 

gốm men ngọc, vẽ lên xƣơng đất sau đó tráng men và kẻ vạch rồi đem nung.  
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2.2.3. Chất liệu 

  Trang trí hoa sen trên các tác phẩm bằng đá nhƣ bệ tƣợng Phật, bệ 

tháp, bệ đỡ chân cột là những tuyệt tác mà điêu khắc thời Lý Trần để lại vẫn 

còn nguyên giá trị nghệ thuật cũng chứa đựng nhiều thông điệp lịch sử. Đó 

là những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thể hiện chạm khắc trên đá của các 

nghệ nhân dân gian rất độc đáo. Tƣợng Phật ADiĐà hiện đƣợc lƣu giữ tại 

chùa Phật Tích (Bắc Ninh), là bức tƣợng Phật xƣa nhất đƣợc xác định niên 

đại. Theo sử sách để lại thì năm 1057, vua Lý cho xây dựng chùa và dựng 

một ngọn tháp cao trên núi Lạn Kha bên trong đặt pho tƣợng Phật cao sáu 

thƣớc. Tƣợng xƣa thếp vàng nhƣng trải qua nhiều năm tháng, ngọn tháp bị 

đổ ngƣời dân tìm đƣợc pho tƣợng đã bị tróc hết lớp vàng, lộ ra lõi bằng đá. 

Chính sự phát hiện này mà tên ngôi làng tìm thấy bức tƣợng đƣợc đổi tên 

thành Phật Tích….Có thể nói motip trang trí trong bệ tƣợng này có ý nghĩa 

nhất định với tinh thần chung là hƣớng thƣợng siêu thoát. Không chỉ là một 

hiện vật tôn giáo mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, tƣợng Phật ADiĐà thời 

Lý đƣợc coi là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo- một chuẩn mực về điêu 

khắc tƣợng tại Việt nam xƣa và nay.  

Có nhiều ý kiến cho rằng tƣợng ADiĐà có thể đại diện cho nền nghệ thuật 

Phật giáo thời Lý. Bức tƣợng đã đạt tới độ chín của một phong cách, đạt tiêu 

chí của nghệ thuật điêu khắc trên toàn thế giới - ở điểm nào cũng có thể ôm 

choán đƣợc khối hình toàn thể bức tƣợng. Điều đó đƣợc thể hiện qua đƣờng 

viền gợi khái niệm luân hồi trong biểu tƣợng và tạo đƣợc bóng hình trọn 

vẹn, yên ổn nơi cảm giác. Nhƣ không biết chỗ bắt đầu và chỗ kết thúc [Pl 

36; tr. 83]. 

Bệ đỡ chân cột bằng đá có chạm khắc hình hoa sen cũng đƣợc tìm thấy ở 

Hoàng thành Thăng Long, tại khu vực Hậu lâu năm 1998. Bệ chân cột bằng 

đá thời Lý thƣờng có hình vuông. Thân bệ thấp gồm hai phần đơn giản là bệ 

và đế.  Phía trên bề mặt ở giữa có hình tròn chính là vị trí đỡ chân cột, xung 
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quanh vòng tròn trung tâm ấy là một lớp cánh sen. Nhìn một cách tổng thể, 

bệ chân cột thời Lý trông giống nhƣ một đài sen ôm trọn chân cột. Sang đến 

thời Trần bệ đá có chút ít thay đổi, với kiểu dáng khối hộp chữ nhật thƣờng 

đƣợc gọi là bệ đá hoa sen hình hộp. bố cục gồm 3 phần chính: phần mặt bệ, 

thân bệ, chân bệ. Cấu tạo thắt nhỏ ở giữa nhƣng chiều cao kém chiều rộng 

không nhiều nên mặt bệ vẫn có hình chữ nhật.  

Bệ đá hoa sen thời Trần tuy chỉ là bệ dá để thờ Phật trong chùa, là 

một trong rất nhiều hiện vật nghệ thuật găn liền với Phật giáo thời 

Trần, nó hoàn toàn có khả năng là một chỉ dấu nghệ thuật cuốn hút 

giới nghiên cứu mỹ thuật cổ hôm nay. Bởi nhìn từ góc độ nghệ 

thuật, đó chỉ là những bức điêu khắc độc đáo, chứa đựng cả giai 

đoạn lịch sử dân tộc [5; tr. 49,50]. 

Phần lớn những bệ đá hoa sen thời Trần đƣợc tìm thấy là những khối hộp 

chữ nhật đƣợc đặt trên một đế bệ. Các di tích thời Trần có số lƣợng nhiều, 

do nhờ vào sự tiếp thu, thừa hƣởng từ thời Lý. Trong nội thất chùa làng thời 

Trần, bệ đá hoa sen hình hộp là tác phẩm điêu khắc độc đáo. Do đặc thù chất 

liệu đá nguyên khối hoặc ghép phiến nên phần lớn các tác phẩm này vẫn 

đƣợc lƣu giữ khá nguyên vẹn. Duy chỉ khác với bệ chân cột thời Lý, bệ chân 

cột thời Trần không trang trí hình tƣợng đài sen trên bề mặt cột mà trang trí 

xung quanh bệ. Cách trang trí nhƣ vậy càng khiến bệ chân cột nổi bật giống 

một đài sen hơn. Cấu tạo chung có 3 phần, phần mặt bệ đƣợc bao bởi một 

đài sen lớn gồm 2 lớp cánh sen ngửa và 1 lớp cánh sen úp. Các cánh sen đều 

rất mập có gờ cong gẫy khúc cuộn lại và bao lấy một cánh sen nhỏ khác, ở 

chính giữa có bông hoa nhỏ xinh. Phần thân bệ mặc dù đƣợc cấu tạo thu nhỏ 

và thắt lại không đồng nhất với phần trên và phần dƣới nhƣng đây lại là nơi 

xuất hiện nhiều motip chạm khắc với nhiều gờ nổi, chia thành các ô và mỗi ô 

lại chứa đựng một motip trang trí khác nhau: rồng, mây, hoa sen, hoa cúc, 

tiên nữ, cây cỏ và các con vật.…Phần mặt và thân bệ là hai phần quan trọng 
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nhất thể hiện rõ nét nhất sự phong phú của nghệ thuật điêu khắc dân gian 

đƣơng thời. 

 Nhƣ vậy qua những sản phẩm chạm khắc đá có thể nói chủ đề 

trang trí trên bệ đá hoa sen hình hộp thời Trần về cơ bản vẫn tiếp thu motip 

trang trí từ thời Lý, song cũng đã có những bƣớc tiến trong kỹ thuật chạm 

khắc đá: thủ pháp vạch, tạo khối, kỹ thuật chạm nổi khối cộng với kỹ thuật 

chạm nông đạt đến sự hoàn thiện ở trinh độ tạo hình cao [Pl 37,38; tr. 

83,84].  

 Nghệ thuật chạm khắc đá thời Lý và thời Trần phát triển rực rỡ, để 

lại nhiều ảnh hƣởng đến tận thời Lê sơ. Đặc biệt hình tƣợng hoa sen vẫn là 

một hình tƣợng biểu trƣng cho sức mạnh hùng trí của nhà Phật, in đậm trong 

phong cách nghệ thuật trang trí ở các ngôi chùa thờ Phật. Có thể thấy rõ điều 

đó ở phong cách trang trí chùa Khám lạng (Lục nam, Bắc giang) thời Lê sơ. 

Hƣơng án đá hoa sen chùa Khám lạng là hiện vật gốc độc bản, đƣợc tạo tác 

năm 1428. Mặt hƣơng án gồm các phiến đá ghép lại tạo nên bề mặt hình chữ 

nhật, xung quanh đƣợc chạm khắc rất nhiều họa tiết hoa sen [Pl 39; tr. 84]. Ở 

bốn mặt của bệ đá có chạm ba tầng cánh sen lớn xếp đan chéo lên nhau, mặt 

trƣớc mỗi lớp gồm mƣời sáu cánh sen. Trong các cánh sen có hình các mây 

cách điệu, ở phần giữa cánh sen có chạm các chấm tròn tạo các hạt cƣờm nổi 

khối xếp thành hình chữ thập. Nhìn tổng thể ở phần mặt bệ hƣơng án có 

dáng nhƣ một tòa sen lớn. Thân hƣơng án cũng gồm các phiến đá ghép lại, 

gồm ba phần có phần trên và dƣới cũng đƣợc tạo tác lớn hơn phần ở giữa. 

Các cạnh đƣợc lƣợn tròn và có các gờ nổi đƣợc tạo hình cân đối, hài hòa. 

Trên bề mặt các phiến đá có chạm tinh tế các hình mây, hoa văn sóng nƣớc 

chạy trải đều khắp bốn mặt thân của hƣơng án. Nghệ thuật chạm khắc họa 

tiết trên hƣơng án đá của chùa Khám lạng đều kế thừa và phát huy giá trị 

tinh hoa theo motip hoa văn thời Lý- Trần. Và có thể nói chiếc hƣơng án đá 

hoa sen này thực sự là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đá độc đáo và 
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hiếm thấy ở Việt nam. Qua đó có thể thấy sự dung hòa giao thoa văn hóa 

vùng miền và khẳng định sự vững mạnh trƣờng tồn của Phật giáo và Nho 

giáo giai đoạn bắt đầu 

2.3. Đặc trƣng về giá trị nghệ thuật. 

    Có thể hiểu hoa sen chỉ là một khái niệm hữu hình tƣợng trƣng, nhƣng 

trang trí hoa sen trong Nghệ thuật tạo hình thời Lý - Trần chính là trí tuệ vô 

hình, là phần thăng hoa trong trí tuệ con ngƣời. Chính vì vậy nghệ thuật 

chạm khắc thời Lý Trần là một điển hình, dấu chấm son trong các cổ vật 

bằng đá, ghi dấu mốc lịch sử về chạm khắc hình tƣợng hoa sen trên cổ vật. 

Giá trị lịch sử, văn hóa, tính Mỹ thuật, tính độc đáo, quý hiếm của các tác 

phẩm chạm khắc hoa sen còn để lại cho con cháu Lạc Việt muôn đời sau gìn 

giữ và phát huy. 

          Hình tƣợng trang trí hoa sen trên bệ đỡ chân cột bằng đá, trên bệ 

tƣợng Phật, trên gốm…trên rất nhiều hiện vật nghệ thuật gắn liền với Phật 

giáo thời Lý Trần hoàn toàn có khả năng là một chỉ dấu nghệ thuật có sức 

cuốn hút giới nghiên cứu Mỹ thuật cổ hôm nay. Bởi nhìn từ góc độ nghệ 

thuật, đó là những tác phẩm điêu khắc độc đáo chứa đựng cả một giai đoạn 

lịch sử và phát triển nghệ thuật nói chung và nền Mỹ thuật dân tộc nói riêng 

đƣợc lƣu giữ và bảo tồn cho đến hôm nay. Mặc dù nói nghệ thuật phản ánh 

cuộc sống cụ thể hơn trong luận văn này là nghệ thuật ở thời kỳ Lý - Trần, 

đặc trƣng nội dung của nghệ thuật không phải ở chỗ những tác phẩm đẹp về 

đời sống. Giá trị nội dung của nghệ thuật không phải là ở sức chứa những 

chi tiết sự thực về đời sống, cũng không phải ở sự tƣơng đƣơng xã hội học 

giữa cái đƣợc phản ánh (đời sống) và cái phản ánh (tác phẩm).  

 Ðặc trƣng nội dung của nghệ thuật là thế giới chủ quan của họa sĩ đƣợc 

bộc lộ trƣớc những vấn đề đời sống phản ánh trong tác phẩm nội dung của 

nghệ thuật thể hiện rõ khát vọng của họa sĩ muốn thể hiện một quan niệm về 

chân lý đời sống, về đời sống chân, thiện, mỹ. Sự hình thành của sen diễn ra 
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theo qui luật nhân quả luân hồi, sen có cả nụ – hoa – hạt. Hoa nở tƣợng 

trƣng cho quá khứ, đài sen tƣợng trƣng cho hiện tại và hạt sen tƣợng trƣng 

cho tƣơng lai, sự nối tiếp liên tục. Vì vậy, hoa sen trở thành biểu tƣợng trong 

nghệ thuật Phật giáo của Phƣơng Đông. Nó tƣợng trƣng cho vẻ đẹp thần bí, 

huyền ảo, tƣ tƣởng sâu kín. Cuối cùng, nội dung nghệ thuật là cuộc sống 

đƣợc lý giải, đánh giá, biểu hiện theo một khuynh hƣớng tƣ tƣởng nhất định 

phù hợp với xu hƣớng tƣ tƣởng nhất định trong cuộc sống.  Tóm lại, nội 

dung của nghệ thuật là hiện thực đƣợc nhìn nhận dƣới con mắt của họa sĩ, 

thấm đƣợm khát vọng, nhiệt tình của họa sĩ, đƣợc trình bày, lý giải dƣới ánh 

sáng của thế giới quan, lý tƣởng thẩm mĩ nhất định. 

2.4. Hoa sen trong mỹ thuật đƣơng đại 

        Hoa sen là một đề tài muôn thuở và gần gũi với rất nhiều thế hệ họa sỹ 

tạo hình Việt Nam. Đã có rất nhiều họa sỹ vẽ về hoa sen và hình ảnh phụ nữ 

đẹp bên hoa sen, từ Nguyễn Gia Trí vẽ “Thiếu nữ bên đầm sen”, sơn mài - 

khoảng năm 1938 mô tả cảnh các thiếu nữ mặc áo dài thƣớt tha đang tung 

tăng dạo chơi bên đầm sen [Pl 23; tr. 77]. Tô Ngọc vân “ Thiếu nữ bên hoa 

sen”, sơn dầu năm 1944 đến Nguyễn Sáng “Thiếu nữ bên hoa sen”, sơn dầu 

- 1972. Tranh thời kỳ đầu thành lập trƣờng Mỹ thuật Đông dƣơng của họa sỹ 

Tô Ngọc Vân thƣờng hay mô tả vẻ đẹp duyên dáng, thƣớt tha của ngƣời phụ 

nữ thị thành. Một trong những tác phẩm nổi tiếng về vẻ đẹp ngƣời phụ nữ đó 

là bức tranh “ Thiếu nữ bên hoa sen” sáng tác năm 1944 cùng với các tranh “ 

Thiếu nữ bên hoa huệ”- năm 1943, “ Hai thiếu nữ và em bé”- năm 1944. Tác 

phẩm “ Thiếu nữ bên hoa sen” đƣợc coi là tiêu biểu cho giai đoạn cuối của 

họa sỹ trong sự nghiệp sáng tác theo xu thế lãng mạn. Một chiếc bình cổ 

cắm hoa sen đặt trên bàn màu đỏ ở ngay cận cảnh, những bông sen phớt 

hồng vƣơn cao phía sau là cô gái mặc áo dài màu vàng nhạt đứng tựa tay vào 

tủ nhƣ đang mơ màng tận hƣởng hƣơng sắc tỏa ra từ nụ sen đang hé nở. Sáu 

bông sen khá lớn đƣợc sắp xếp dàn trải với các hƣớng khác nhau, có bông 
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nụ, có bông đã nở tạo cho không gian tĩnh tại tự nhiên tƣơi vui và sinh động. 

Một sự đồng điệu giữa ngƣời và hoa tạo cho thiếu nữ trong tranh một vẻ đẹp 

kín đáo nhƣng rất đỗi đằm thắm, dịu dàng.   

         Họa sỹ Nguyễn Sáng là một họa sỹ có nhiều đóng góp cho nền Mỹ 

thuật đƣơng đại. Phong cách vẽ đơn giản, khỏe khoắn, mạnh mẽ của ông 

đƣợc thể hiện rõ nét trong bức tranh “ Thiếu nữ bên hoa sen”- sơn dầu sáng 

tác năm 1972. Tác phẩm đã tạo ra những hiệu quả thẩm mỹ vô cùng thú vị, 

bởi cách thể hiện đặc sắc, bút pháp và lối diễn hình táo bạo rất đặc biệt của 

ông. Hình ảnh phụ nữ qua tranh Nguyễn Sáng là hiện thân của một vẻ đẹp 

đầy sức sống, đầy tự tin. Gam màu trầm ấm, bút pháp mạnh mẽ biểu hiện 

đƣợc vẻ đẹp của tự do trong mỗi con ngƣời. Trên nền tranh hiện lên hình ảnh 

ngƣời phụ nữ với khuôn mặt và dáng hình đƣợc cách điệu một cách chắt lọc 

nhất, giàu tính trang trí nhất, có thể thấy tình cảm lay động, đầy tâm trạng 

của tác giả đƣợc gửi gắm vào đóa sen mềm mại và xao động này. Tác phẩm 

là sự kết hợp đầy tinh tế của Mỹ thuật truyền thống, bản sắc dân tộc với lối 

diễn hình, biểu cảm mới mẻ, hiện đại mang ngôn ngữ tạo hình phƣơng Tây. 

Năm 1978, tác phẩm bột màu “ Cô gái và hoa sen” với bút pháp khỏe khoắn, 

tinh tế đầy ẩn dụ  của Nguyễn Sáng cũng đƣợc đánh giá rất cao [Pl 24,25a,b; 

tr.77,78]. 

Nhiều họa sỹ trẻ cũng thƣờng gắn hình tƣợng hoa sen trong các tác 

phẩm của mình. Họa sỹ Nguyễn Văn Chuyên đã dựa trên motip tƣợng Phật 

Quan  m nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút tháp để sáng tác tác phẩm “Tâm 

Phật” năm 1998. Hình tƣợng bông sen nở đƣợc tác giả tạo nên từ chính cấu 

trúc của pho tƣợng này với đài và nhụy sen là thân tƣợng, hoa sen là những 

cánh tay của Đức Phật. Có thể thấy không gian trong tranh hƣ ảo, sâu lắng 

hàm chứa ý tƣởng sâu xa, hƣớng con ngƣời đến cái đẹp của sự thuần khiết, 

vị tha và thánh thiện [Pl 26,27; tr.79]. Nhƣ vậy không có loại hoa nào xuất 

hiện trong sáng tạo Mỹ thuật nhiều nhƣ hoa sen - với  nhiều tìm tòi, khám 
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phá và sáng tạo, nhiều cách cảm nhận khác nhau của mỗi một ngƣời làm 

nghệ thuật.  

      Nghệ thuật gốm Việt Nam đã có từ lâu đời. Trong đó gốm xây dựng, 

gốm trang trí kiến trúc phát triển để đáp ứng nhu cầu xây dựng cung đình 

của vƣơng triều, đền đài, lăng tẩm, các kiến trúc đền, chùa, nhà cửa dân 

dụng. Vào thời Lý, gốm đất nung rất phong phú và đa dạng. Các họa tiết 

trang trí đều đƣợc nhìn với con mắt đơn giản hóa, tạo nét trang trí giản dị, 

mộc mạc mà vẫn sinh động. Gốm dân gian có kiểu thức phóng khoáng có 

chất đất thô hơn gốm men ngọc. Lớp men màu nâu hoặc trắng ngà rất mỏng 

đƣợc phủ ra bên ngoài cốt gốm dầy là đặc trƣng tiêu biểu cho gốm thời kỳ 

này. Các hình vẽ đƣợc khắc lên gốm trƣớc khi phủ men. Phát hiện có ý 

nghĩa nhất về gốm thời Lý trong Hoàng thành Thăng Long là nhóm đồ gốm 

men xanh lục. Đây là dòng gốm có màu men quyến rũ, hoa văn trang trí đẹp 

với các đề tài hoa lá. Đề tài trang trí chính là hình hoa sen, hoa cúc, hình 

rồng, tiên nữ, các đề tài này mang đậm yếu tố Phật giáo, có ảnh hƣởng 

nhuần nhuyễn của gốm đời Tống.  

 Còn gốm hoa nâu thời Lý có cách tạo hình diềm hoa sen theo cách 

đắp nổi và các vòng tròn nhỏ. Đƣờng nét chạm khắc uốn lƣợn mềm mại, tinh 

xảo, sang trọng và quý phái. Bên cạnh đó thời Lý còn sản xuất nhiều loại 

gốm cao cấp: gốm men trắng, gốm men xanh lục, gốm men xanh ngọc đặc 

biệt là loại gốm men vàng thƣờng thấy trên các công trình kiến trúc nhƣ ngói 

hoàng lƣu ly (ngói men màu vàng) lợp trên mái các cung điện. Trong các 

cung điện sản phẩm gốm đƣợc tạo thành gạch trang trí với nhiều hình dáng, 

kích thƣớc khác nhau, hoa văn tạo hình rất phong phú đƣợc đắp nổi trên mặt 

gạch. Kỹ thuật in làm theo cách in khuôn dập lên gạch khi đất còn mềm 

trƣớc khi để khô và đem nung. Bố cục thƣờng có đƣờng chỉ gờ viền xung 

quanh các hình, nhƣ hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình đa giác, hình 

lá đề…bên trong các hình đó có chạm khắc hoa sen, hoa cúc dây hay hình 
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rồng phƣợng uốn lƣợn nhƣng họa tiết hoa sen đƣợc hiện lên trên các sản 

phẩm gốm rất độc đáo và nhiều sắc thái khác nhau. Bình rƣợu hoa nâu thời 

Lý có miệng đấu, cổ bình thắt eo chia nhiều ngấn, vòi cong, quai hình 

khuyên. Thân bình nhƣ chiếc bát sâu lòng, phía ngoài chia nhiều cánh sen 

viền tô nâu. Một chiếc loại này đƣợc tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long 

năm 2003 còn khá nguyên vẹn. Lại có chiếc ấm hình quả dƣa có nắp chạm 

khắc nổi cánh sen phủ men nâu, vai ấm chạm nổi băng cánh sen có vòi hình 

đầu rồng, quai hình chim vẹt ngủ. Xung quanh chia 6 ô, trong khắc cành hoa 

lá tô nâu. Giáp chân đế có 2 băng vòng tròn nhỏ. Chiếc ấm này cao 22cm 

trƣớc tìm thấy ở thành Đại La, Hà nội [Pl 28; tr. 80]. 

         Sang đến thời Trần, gốm vẫn phát huy trên cơ sở truyền thống từ thời 

Lý. Tuy nhiên gốm gia dụng và gốm trang trí kiến trúc đƣợc sáng tạo theo 

phong cách mới, gốm hoa nâu vẫn là sản phẩm nổi bật. Có thể kể tên ba 

dòng gốm gia dụng thời kỳ này là gốm men ngọc đƣợc tạo dáng chắc khỏe 

cân đối; gốm hoa nâu mang tính dân dụng và gốm hoa lam (phủ men trắng 

vẽ màu lam) có hình dáng thanh chắc. Các dòng gốm này vẫn duy trì cách 

trang trí giống nhƣ ở thời Lý, phần lớn các sản phẩm đều đƣợc đắp nổi với 

những họa tiết cánh sen đơn hoặc kép, đặc trƣng tiêu biểu cho ngôn ngữ điêu 

khắc, rất ăn nhập với khối hình mập mạp, chắc khỏe của thân gốm. Phong 

cách trang trí tiêu biểu trên gốm hoa nâu là hình hoa sen đƣợc tạo bằng nét 

chìm và tô màu, họa tiết đƣợc bố cục thành những mảng to trên nền thoáng 

[Pl 29,30; tr. 80]. 

     Có thể khẳng định họa tiết hoa sen trên băng dài kết hợp với nhiều họa 

tiết khác tạo thành tổ hợp hoa văn mà dựa vào đó ta có thể thấy rõ phong 

cách từng thời. Nếu băng cánh sen nổi, cánh to xen cánh nhỏ, dài mập đều 

đặn, chau chuốt là thuộc phong cách trang trí gốm thời Lý. Phong cách thời 

Trần thì cánh sen bản dẹt, đầu cánh tròn trên mặt cánh lại xuất hiện cả mặt 

nhẫn. Đặc biệt là hoa sen trên phù điêu nhƣ các băng cánh sen, chạm khắc 
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nổi trên vai ấm, thạp liễn, đĩa sen, chân đế lọ, hộp, tầng đế tháp. Sản phẩm ở 

giai đoạn này toát lên chất khỏe khoắn, mạch lạc và mang nhƣng rung động 

đầy sức sông của ngƣời nghệ sỹ dân gian. 

           Có thể so sánh gốm sứ với thời Lê sơ thì thấy giai đoạn Lê sơ những 

hình vẽ trên gốm khá phong phú về thể loại và có bút pháp đặc biệt. Hình vẽ 

có thể là một hình đơn lẻ cũng có thể là một tổng thể bố cục chặt chẽ, đƣờng 

nét sinh động. Các trang trí trên bát, đĩa gốm vẽ lam thƣờng có hình rồng [Pl 

31a,b; tr. 81]. Ngoài ra bên ngoài thành bậc các cung điện nhƣ điện Kính 

thiên (Hà nội), điện Lam kinh (Thanh hóa), Văn miếu (Hà nội) đều có trang 

trí hoa sen. Hoa sen đƣợc trang trí theo kiểu nhìn nghiêng thấy rõ từng lớp 

cánh của bông sen, cánh sen thể hiện theo lối vân xoắn cách điệu cao, đƣờng 

nét đều đƣợc chạm rành mạch, sắc nét. Ngoài ra hoa sen trang trí trên bệ 

tƣợng Phật gần giống các cánh sen trên bệ tƣợng thời Trần. Đó là hình các 

cánh sen chạm gối lên nhau tạo thành băng dài. Ở chùa Cung kiệm, dƣới 

chân bệ đá của tƣợng Phật còn thể hiện một đóa sen nổi trên sóng nƣớc. 

Hình hoa sen đƣợc nhìn hơi chếch nghiêng có các cánh sen nở vây quanh 

một búp sen ở giữa lá phía ngoài hình sóng. Bố cục này đơn giản và khá ít 

chi tiết. 

             Nghệ thuật gốm thời Lý và Trần thể hiện một bƣớc tiến đặc biệt 

trong lịch sử gốm cổ và giữ vị trí rất quan trọng trong sự phát triển của nghệ 

thuật gốm Việt Nam, đạt đỉnh cao trong cách thức tạo dáng và hoa văn trang 

trí rất phong phú. Có thể thấy mỗi một đồ gốm là một tác phẩm nghệ thuật 

mang tính trƣờng tồn với thời gian. Đời sau đã kế thừa và phát triển với 

nhiều loại gốm quý độc đáo nhƣ sự tinh tế của gốm men ngọc, giản dị chắc 

khỏe của gốm hoa nâu, gốm hoa lam đã duy trì đƣợc lâu dài và phát triển 

mạnh.  

Tiểu kết  
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Trong tâm thức dân gian, sen đƣợc ví với những con ngƣời có khí chất 

thanh bạch, thâm trầm nhƣng đầy bản lĩnh, sống nơi bụi trần nhƣng không bị 

ràng buộc, cám dỗ bởi lợi danh… Vì vậy, sen là loài hoa đƣợc đƣa vào mỹ 

thuật từ rất sớm, đọng lại sâu đậm trong nghệ thuật tạo hình và trang trí 

truyền thống. 

Trong mỹ thuật thời Đinh - Tiền Lê, chúng ta có thể thấy trên một số viên 

gạch lát nền cỡ lớn tại khu vực đền vua Đinh và đền vua Lê, ngoài đề tài 

trang trí chim phƣợng còn có đề tài hoa sen. Có loại hoa sen 16 cánh, có loại 

14 cánh, có loại 8 cánh, có loại hoa sen có số cánh không cố định. Điều đó 

chứng tỏ, tuy các thời Đinh -Tiền Lê ngắn ngủi nhƣng đã sáng tạo ra những 

sản phẩm có dấu ấn đặc trƣng trong lịch sử mỹ thuật nƣớc nhà. 

Đến thời Lý là thời kỳ đƣợc coi nhƣ quốc giáo thì đề tài hoa sen đƣợc 

sử dụng nhiều trong các công trình liên quan đến Phật giáo nhƣ các bệ tƣợng 

Phật, những tảng đá kê chân cột, diềm cửa tháp, diềm bệ tƣợng...Ở đâu có 

điều kiện thích hợp là nghệ nhân dùng hoa sen để trang trí. Họa tiết hoa sen 

còn thể hiện trên các loại ấm, liễn, thạp gốm…thuộc các dòng gốm men 

ngọc, men trắng, men nâu và hoa nâu. Hoa sen đúc nổi chính giữa 5 ô tròn 

trên mặt đàn đồng triều Lý, thế kỷ 11 - 13, phát hiện ở xã Phù Cát, huyện 

Quốc Oai, Hà Nội là một cổ vật đặc sắc triều Lý. Giữa thủ đô Hà Nội có 

ngôi chùa Diên Hựu (chùa Một Cột) cũng đƣợc xây dựng từ thời Lý…Sang 

thời Trần, đề tài hoa sen vẫn đƣợc kế tục khai thác nhƣ trong tạo hình thời 

Lý. Trên một số đồ gốm hoa nâu thời này xuất hiện hình hoa sen với phong 

cách hiện thực sinh động. Một điều duy nhất để phân biệt hoa sen trang trí 

giữa thời Lý và thời Trần là ở thời Lý - trong lòng cánh sen đôi khi có các 

hoa văn hình rồng hoặc hoa dây, còn thời Trần - trong các cánh sen hoàn 

toàn không có trang trí. Đến thời Lê sơ, đạo Phật bị hạn chế, các chùa tháp 

không phát triển, nhƣng hoa sen vẫn là loại đề tài đƣợc chú ý nhiều. Hoa sen 

không những đƣợc trang trí trên các bệ tƣợng Phật, trên các chân tảng cột 
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chùa mà còn ở các thành bậc cung điện của triều đình và trên cả các bia tiến 

sĩ ở Văn Miếu. Chính vì vậy, hình tƣợng hoa sen không chỉ là cảm hứng 

sáng tác của các nghệ nhân xƣa, mà ngày nay các họa sỹ hiện đại vẫn có 

nhiều tác phẩm thành công với đề tài hoa sen, qua nhiều cách nhìn và ngôn 

ngữ tạo hình khác nhau. Tất cả đều biểu đạt đƣợc giá trị thẩm mỹ vĩnh hằng 

của loài hoa đã thấm sâu vào tâm hồn dân tộc Việt. 

Hình tƣợng hoa sen trong nghệ thuật tạo hình Việt là một đề tài rất 

phong phú, đƣợc thể hiện ở rất nhiều các hình thức trang trí mỹ thuật và kiến 

trúc đặc trƣng riêng cho mỗi thời kỳ lịch sử dân tộc. Nó không chỉ mang lại 

giá trị vật chất cho cuộc sống, mà còn mang giá trị tinh thần vô giá với ngƣời 

Việt. Tìm hiểu về hình tƣợng hoa sen trong văn hóa cũng nhƣ nghệ thuật tạo 

hình truyền thống không chỉ giúp mỗi ngƣời hiểu đƣợc nhiều vấn đề từ bao 

quát đến cụ thể về hình tƣợng hoa sen mà từ đó còn góp phần định hƣớng lối 

sống cho lớp trẻ tới chân - thiện - mỹ, nâng cao nhận thức của giới trẻ về 

việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, cũng nhƣ niềm tự hào, 

tinh thần tự tôn dân tộc. 
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Chƣơng 3 

VẬN DỤNG HÌNH TƢỢNG HOA SEN THỜI LÝ - TRẦN 

VÀO GIẢNG DẠY MÔN TRANG TRÍ CƠ BẢN CHO SINH VIÊN 

NGÀNH MỸ THUẬT 

3.1. Mục đích của việc đƣa hình tƣợng hoa sen vào giảng dạy 

           Trang trí cơ bản là nghệ thuật sắp xếp đƣờng nét, hình mảng, mảng 

khối, đậm nhạt, màu sắc trên mặt phẳng hoặc trong không gian để tạo nên 

sản phẩm hay hình thể đẹp với nội dung và yêu cầu của từng loại. Mỗi dân 

tộc đều có những nét độc đáo, đặc trƣng riêng về thiên nhiên, con ngƣời, 

phong tục tập quán, truyền thống văn hóa…Những nét riêng biệt ấy đã in 

sâu vào tiềm thức mỗi con ngƣời ở từng dân tộc khác nhau. Đƣợc thể hiện 

trong văn hóa của từng dân tộc và thực sự có giá trị khi mang một hình thức 

thể hiện phù hợp tạo ra nhiều sản phẩm tiêu biểu. 

           Hoa sen là một hình tƣợng đẹp từ truyền thống đến hiện đại, đƣợc gìn 

giữ và phát huy thế mạnh trong nhiều lĩnh vực, hình ảnh hoa sen đã đi vào 

lòng ngƣời trong thơ ca, âm nhạc, thời trang, kiến trúc, mỹ thuật. Họa tiết 

hoa sen thời Lý - Trần đƣợc sử dụng trở thành motip lớn trong việc trang trí 

làm đẹp cho các công trình kiến trúc, cung đình, đình chùa và trong xóm 

làng đều có sự hiện diện vẻ đẹp của hoa sen. Từ xa xƣa trang trí luôn là nghệ 

thuật gắn bó với đời sống con ngƣời trong các hoạt động, bất kỳ dân tộc trên 

thế giới cũng có những màu sắc và đƣờng nét riêng biệt. Tính tạo hình của 

hoa sen dễ đẹp, dễ vận dụng trong các nguyên tắc trang trí nhƣ: nguyên tắc 

đối xứng, xen kẽ, nhắc lại... Hoa sen lại gần gũi gắn liền với đời sống tinh 

thần, tâm linh. Đối với các họa tiết vốn cổ đề tài tứ quý nhƣ Tùng, Cúc, Trúc 

, Mai đƣợc đề cập đến rất nhiều và phong phú về tạo hình. Hoa cúc, hoa mai 

là đề tài đƣợc sử dụng khá nhiều trong các công trình cổ và giá trị tạo hình 

của nó đem lại tạo nên một hiệu ứng nghệ thuật rất cao. Nhƣng đối với hoa 

sen thì có sự khác biệt rất rõ bởi giá trị của sen không chỉ đẹp về hình thức 
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mà hóa sen mang ý nghĩa tâm linh rất thiêng liêng. Vì vậy motip hoa sen là 

một hình tƣợng quý đƣợc nghệ nhận lựa chọn để trang trí trên các công trình 

nghệ thuật. Đối với hoa sen tạo hình của cánh hoa, xếp lớp của hoa sen so 

với hoa cúc sẽ dễ dàng trong việc cách điệu, sắp xếp mảng khối, đƣờng 

nét...Vì vậy hoa sen luôn là đề tài chính đƣợc thể hiện trên các công trình lớn 

đặc biệt là yếu tố tâm linh. 

Nhìn vào lịch sử chúng ta thấy thể hiện rõ nhất ở các hoa văn, họa tiết 

trong các đồ dùng. Hoa sen là một đề tài đã đi sâu vào tiềm thức của ngƣời 

Việt trong mọi lĩnh vực nhƣ: trang trí vật dụng trên vật dụng, kiến trúc, trong 

ẩm thực Việt, sen đƣợc sáng tạo thành đồ thủ công để bày trang trí... Sáng 

tạo hơn nữa trong việc sử dụng chất liệu lấy vẻ đẹp hoa sen tạo thành những 

vật dụng trang trí: Chất liệu mây, tre, giấy để tạo ra những tác phẩm mang 

tính ứng dụng cao của nghệ thuật trang trí. Chính vì sự bám dễ trong tiềm 

thức nhƣ vậy việc đƣa trang trí hoa tiết hoa sen thời Lý - Trần vào giảng dạy 

môn trang trí cơ bản là một lợi thế, để có thể định hƣớng khái quát trong 

việc lựa chọn đề tài trang trí. Vì hoa sen hiện thực đã khoác lên mình một 

lớp áo đẹp lộng lẫy, sức ảnh hƣởng của hoa sen trong tâm hồn ngƣời Việt là 

rất lớn, cùng với đó nghệ thuật trang trí từ xƣa đến nay luôn gắn liền với nhu 

cầu thƣởng thức cái đẹp của con ngƣời, giá trị nghệ thuật mà cơ sở của nó 

bắt nguồn từ nghệ thuật trang trí hình cơ bản. Vì vậy không quá khó khăn 

đối với sinh viên mỹ thuật khi học bài trang trí cơ bản trong việc lựa chọn 

họa tiết gì để làm bài.  

Đối với sinh viên chuyên ngành mỹ thuật đƣợc đào tạo tại trƣờng 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ƣơng, đây là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ sinh viên 

ra trƣờng có nhiều thành công cao trong nghệ thuật cũng nhƣ giáo dục. Việc 

học trang trí cơ bản dựa trên kiến thức trang trí vốn cổ giúp sinh viên có 

đƣợc kiến thức, kỹ năng hoàn chỉnh hơn trong việc hiểu giá trị trang trí nghệ 

thuật cổ. Học trang trí hình cơ bản, giúp ngƣời học có phƣơng pháp tổng hợp 
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các yếu tố tạo hình đơn lẻ thành một tổng thể thống nhất trong một khuôn 

khổ bố cục theo những nguyên tắc trang trí nhất định.  

Trong chƣơng trình giảng dạy theo đề cƣơng chi tiết của môn trang trí 

tại trƣờng, TTCB 1 là điều kiện tiên quyết để sinh viên tiếp tục học TTCB 2. 

Sinh viên phải tổng hợp kiến thức trong bài học TTCB 1 làm tài liệu chuẩn 

bị cho chƣơng mới. Kiến thức trong TTCB 2 là những yếu tố giúp sinh viên 

có đƣợc những kiến thức sâu hơn về trang trí cơ bản, từ đó biết áp dụng cách 

thức trang trí vào các hình cụ thể để ứng dụng tốt trong lĩnh vực ngành nghề 

lựa chọn. Ở phần thực hiện trang trí hình cơ bản và trang trí đƣờng diềm, đề 

tài hình tƣợng hoa sen thời Lý - Trần sẽ là họa tiết chính để phân tích và ứng 

dụng cụ thể cho từng hình cơ bản. Từ kiến thức cơ bản này định hƣớng cho 

sinh viên biết cách ứng dụng vào thực tiễn phù hợp với chuyên môn của 

từng sinh viên đƣợc đào tạo. Hình tƣợng hoa sen trang trí mỹ thuật thời Lý -

Trần, đƣợc cách điệu và đƣa vào bài học môn trang trí cơ bản cho sinh viên 

năm thứ nhất của trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật trung ƣơng là đề tài 

mới trong việc giáo dục nghệ thuật. Đây là lý do vì sao tác giả lựa chọn môn 

trang trí cơ bản để áp dụng vào trong chƣơng trình giảng dạy. Ngoài những 

lý do nêu trên thì thực tiễn quan trọng hơn đó chính là những tác phẩm thực 

tế trên các công trình trang trí hoa sen, đây là một minh chứng hiện thực cụ 

thể. Bởi sự ảnh hƣởng của họa tiết cổ đến lớp trẻ là cả một quá trình tu 

dƣỡng, học tập và sáng tạo khi ngồi trên ghế nhà trƣờng là rất quan trọng. 

3.2. Một số vấn đề khai thác vốn cổ khi đƣa hoa sen vào giảng dạy môn 

trang trí cơ bản 

Đối với chuyên ngành mỹ thuật thì việc nghiên cứu mỹ thuật truyền 

thống là rất quan trọng, đó là cơ sở của những giá trị nghệ thuật mới ra đời, 

mọi cái đẹp trong cuộc sống đều gắn liền với tính lịch sử vì vậy đối với 

ngƣời dạy môn trang trí cơ bản cần hƣớng dẫn, quan tâm đến: sắp xếp, chọn 

lọc họa tiết, sự cân bằng trong tổng thể bố cục, phối hợp các thể thức trong 



56 

 

 

 

quá trình trang trí áp dụng vào các bài trang trí cơ bản các thể thức (đăng 

đối, xen kẽ, phá thế, nhắc lại).  

Đặt vấn đề trong việc hƣớng sinh viên làm bài trang trí cơ bản là 

trọng tâm của bài học, việc phát triển, giáo dục và bảo tồn giá trị nghệ thuật 

cổ Việt Nam đối với sinh viên mỹ thuật nói chung và sinh viên trƣờng 

ĐHSP Nghệ thuật TW nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng của giảng viên. 

Đối với đề tài nghiên cứu về họa tiết hoa sen mỹ thuật Lý - Trần và vận 

dụng vào giảng dạy môn trang trí cơ bản. Giảng viên cần có một chƣơng 

trình biên soạn cụ thể về đối tƣợng nghiên cứu, hƣớng dẫn cách thức lựa 

chọn đề tài trang trí cho phù hợp với từng hình cơ bản... Họa tiết hoa sen là 

biểu tƣợng đẹp không chỉ ở Việt Nam, mà giá trị của nó ảnh hƣởng đến cả 

nền mỹ thuật Phƣơng Đông. Ở Ai cập lại coi hoa sen nhƣ hiện thân của các 

vị thần Thái dƣơng hay Hỏa thần…Trong nghệ thuật tạo hình truyền thống, 

trong tâm thức dân gian hoa sen đƣợc ví với những con ngƣời có khí chất 

thanh bạch, thâm trầm nhƣng đầy bản lĩnh.  Hơn nữa, loại hoa sen này đƣợc 

du nhập vào thời kỳ cuối của nền văn minh Ai Cập, trên rất nhiều bức tranh 

rất dễ để thấy rằng hoa sen xanh là hình ảnh đƣợc miêu tả nhiều nhất.  

Hoa sen là biểu tƣợng của sự tinh khiết và sắc đẹp trong các tôn giáo 

nhƣ Phật giáo và đạo Hindu. Các học giả ngƣời Ai Cập cổ đại đã quan sát 

thấy rằng vào ban đêm, hoa sen đóng các cánh hoa của nó và chìm vào trong 

nƣớc. Nó làm con ngƣời liên tƣởng đến mặt trời và sự tái sinh [Pl 41; tr.86]. 

Không phải ngẫu nhiên mà hoa sen đƣợc ví von nhƣ thế, hoa sen là một lọai 

hoa thanh khiết và có truyền thống lâu đời nhất ở phƣơng Đông. Đây là một 

loài thực vật sống dƣới nƣớc có nguồn gốc Châu   và chiếm giữ một vị trí 

cổ xƣa trong tất cả nền văn hóa đặc biệt của phật giáo. Những cánh, nhụy và 

đài sen đã cấu thành một bông hoa sen có nét đẹp thanh thoát và màu tƣơi 

sáng, đài sen là một cảm hứng cho các nhà nghệ sĩ và những ngƣời thợ thủ 

công sáng tạo những tác phẩm kỳ diệu của mình. Từ những lý lo đƣợc đề 
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cập ở trên trong việc khơi gợi ý tƣởng học và sáng tạo vốn cổ, tôi nhận thấy 

đa phần sinh viên đều rất thích học trang trí đặc biệt là những buổi thực tế 

trải nghiệm về cuội nguồn tìm hiểu những giá trị tạo hình vốn cổ. Điều này 

giúp sinh viên có đƣợc sự cảm thụ sâu sắc, chính xác về những gì cha ông ta 

để lại, nhƣng ngƣời dạy và học vẫn cần lƣu ý những vấn đề sau trong quá 

trình tìm hiểu và sáng tác họa tiết vốn cổ. 

- Đảm bảo đúng nội dung chƣơng trình. 

  Tại sao lại nói nhƣ vậy vì trang trí là một nhu cầu thiết yếu với con 

ngƣời, với xã hội, Cái đẹp chiếm trọn trong mọi lĩnh vực trang trí giữ một vị 

trí quan trọng trong đời sống. Những bài học chủ yếu nhằm nâng cao về kiến 

thức trang trí, phƣơng pháp thể hiện cũng nhƣ thực hành ứng dụng trong đời 

sống và các bài học cơ bản nhƣ (Hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, 

đƣờng diềm). TTCB đƣợc sắp xếp dạy theo tín chỉ, mỗi năm đều có những ý 

bổ sung hoặc chỉnh sửa chƣơng trình chi tiết phù hợp với thực tế đào tạo. 

Nhằm giúp sinh viên nắm vững kiến thức trong bố cục trang trí và phát huy 

khả năng tìm tòi sáng tạo. Khả năng của sinh viên sẽ đƣợc nâng cao dần theo 

từng lớp học vì vậy việc học trang trí đƣợc tiến hành đúng quy trình nhằm 

khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo, độc đáo của sinh viên khi làm bài.  

- Đảm bảo tính dân tộc trong trang trí.  

Điều này là rất quan trọng vì giá trị vốn cổ đƣợc xuất phát từ những 

tinh hoa và đặc trƣng của dân tộc mà cha ông là ngƣời đúc kết lƣu truyền. 

Ngoài việc thực hiện tốt các phƣơng pháp dạy và học thì những yếu tố về 

thực tế rất cần thiết trong việc ứng dụng vào cuộc sống. Vậy để có đƣợc 

những kết quả cao, trong việc tạo lập những yếu tố trang trí có giá trị, sinh 

viên cần nắm chắc kiến thức lịch sử mỹ thuật, từ đó làm rõ nghĩa mang tính 

dân tộc trong những mảng họa tiết, đề tài trang trí vốn cổ nói chung và họa 

tiết hoa sen nói riêng. Trong trang trí có một số bài học mang tính chất bắt 

buộc, những bài trang trí này đƣợc gọi là: bài học trang trí cơ bản (cách dùng 



58 

 

 

 

màu, cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí, trang trí hình vuông, trang trí hình 

chữ nhật, trang trí hình tròn, trang trí đƣờng diềm…) Dựa vào tính tạo hình 

của hoa sen Lý - Trần sinh viên đƣợc thực tế quan sát, vẽ và sáng tạo để từ 

đó có một cách nhìn nhận, so sánh với cách học nghệ thuật chuyên môn 

khác, tạo ra những tác phẩm mang tính dân gian và hiện đại có tính ứng 

dụng cao. Vì vậy, việc học trang trí là một môn rất quan trọng để giáo dục ý 

thức bảo tồn và phát huy giá trị vốn cổ, từ đó có thể vận dụng vào thực tiễn 

trong việc trang trí phù hợp với xu thế hiện đại. 

- Đảm bảo ý thức thẩm mỹ 

Ý thức thẩm mỹ là một hình thái của ý thức xã hội. Nó có những đặc điểm 

chung giống với các hình thái ý thức xã hội khác và có đặc điểm riêng. Đặc 

điểm chung của các hình thái ý thức xã hội và ý thức thẩm mỹ là đều sự 

phản ánh đời sống vật chất của xã hội trong những điều kiện lịch sử nhất 

định và có tính độc lập tƣơng đối. Tính đặc thù ý thức thẩm mỹ so với tất cả 

các hình thái của ý thức xã hội khác đƣợc thể hiện ở những đặc điểm cơ bản 

sau: 

Ý thức thẩm mỹ phản ánh hiện thực mang tính toàn vẹn, cảm tính và cụ thể; 

Ý thức thẩm mỹ phản ánh hiện thực bằng hình tƣợng thẩm mỹ (đặc biệt là 

hình tƣợng nghệ thuật); 

Để nhận thức đầy đủ và sâu sắc thế giới khách quan, loài ngƣời đã dùng 

nhiều hình thức khác nhau để phản ánh. Khoa học đi sâu khám phá thế giới 

bằng hệ thống các khái niệm, phạm trù qui luật. Đạo đức học phản ánh thế 

giới bằng hệ thống chuẩn mực đạo đức, các qui phạm, các tiêu chí xã hội. 

Nhƣng các hình thức phản ánh đó không thể nào thể hiện đƣợc một cách sâu 

sắc các cung bậc tinh tế của thế giới tinh thần con ngƣời nhƣ trong thẩm mỹ. 

Là một hình thái đặc thù của ý thức xã hội, ý thức thẩm mỹ không chỉ phản 

ánh đời sống vật chất của xã hội mà còn là một hình thức độc đáo của hoạt 
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động sáng tạo - sáng tạo thẩm mỹ và sáng tạo nghệ thuật thể hiện sức mạnh 

bản chất của con ngƣời trong quá trình đồng hóa tự nhiên, biến đổi xã hội và 

bản thân nhằm hoàn thiện nhân cách. 

Tính tạo hình của hoa sen trong trang trí mỹ thuật cổ, đã mang lại sự 

thành công về giá trị nghệ thuật dân gian. Nói về màu sắc có lẽ sẽ không có 

nhiều khía cạnh nổi bật để đề cập đến, bởi mỹ thuật vốn cổ chủ yếu phát 

triển mạnh về tính tạo hình. Bên cạnh sự nổi bật tính sáng tạo của mảng 

khối, đƣờng nét, đề tài... thì đặc điểm màu sắc của hoa sen góp phần hỗ trợ 

cho tính tạo hình hoa sen. Do ảnh hƣởng của chất liệu nhƣ đá, gỗ, gạch... nên 

màu của hoa sen rất đơn giản không có nhiều sắc thái hay độ chuyển màu, 

chủ yếu thiên hƣớng về màu của chất liệu nhƣ xanh lam, xám của đá, nâu 

của gỗ và đất, vàng của sơn son thiếp vàng... đây gam màu chung cho họa 

tiết hoa sen thời Lý - Trần nói riêng và mỹ thuật vốn cổ nói chung. Trong bài 

trang trí cơ bản, giảng viên có thể định hƣớng sáng tạo cho sinh viên về màu 

sắc thiên hƣớng về gam màu phù hợp với họa tiết và hình cơ bản đƣợc chọn 

để vẽ. Để vừa diễn tả chất liệu, vừa diễn tả tính tạo hình của hoa sen, bài vẽ 

màu sắc có thể sáng tạo hơn về sắc độ đậm nhạt nhƣng vẫn làm nổi bật lên 

hình tƣợng hoa sen trong trang trí mỹ thuật cổ.  

Đây là vấn đề khó cho sinh viên vì khai thác giá trị cổ yêu cầu tính 

chính xác, vì vậy việc đƣa sinh viên đi thực tế tại các di tích, bảo tàng...cho 

sinh viên quan sát, nghiên cứu và thực hiện một số bản rập cơ bản. Để từ đó, 

hình thành kỹ năng phân tích, chắt lọc họa tiết và màu sắc để ứng dụng trong 

bài thực hành trang trí cơ bản. Bên cạnh việc học nhƣ vậy tạo cho sinh viên 

hứng thú trong sáng tác và hình thành trong ý thức cũng nhƣ cảm nhận cái 

đẹp của vốn cổ tốt hơn. Trong các hình trang trí cơ bản mỗi hình lại có cách 

đƣa và thể hiện họa tiết hoa sen khác nhau. Đối với hình vuông và hình chữ 

nhật đặc điểm là góc cạnh khép kín, vì vậy việc đƣa họa tiết hoa sen vào cần 
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có những mảng sắp xếp hợp lý với tính chất của hình. Họa tiết trong 2 hình 

này sẽ mang tính nhắc lại góc cạnh nhiều hơn, cần tìm và đƣa họa tiết phù 

hợp với mảng khối, sáng tạo họa tiết mềm mại để phá vỡ tính cứng nhắc của 

góc cạnh. Sự mềm mại khép kín của hình tròn là sự đối lập với góc cạnh của 

hình vuông và hình chữ nhật nên họa tiết sẽ mang tính mềm mại uyển uyển 

chuyển hơn và dễ dàng tƣơng thích với họa tiết hoa sen trang trí trên các 

chân cột... Dạng thức hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật đƣợc áp dụng 

các nguyên tắc chung nhƣ: sen kẽ, nhắc lại, phá thế... Nhƣng đối với trang trí 

đƣờng diềm không đƣợc quy vào hình cơ bản, bởi đặc thù của hình là mở 2 

đầu chạy dài 2 bên, không khép kín nhƣ 3 hình trên.  

Vì vậy, khi thực hiện trang trí họa tiết hoa sen thì nguyên tắc nhắc lại 

của đƣờng diềm rất quan trọng. Nếu đối với hình vuông họa tiết chỉ cần nhắc 

lại 1-2 lần thì chúng ta vẫn hiểu đó là trang trí hình vuông... nhƣng đối với 

đƣờng diềm họa tiết cần nhắc lại từ 4-5 lần thì mới rõ đƣờng diềm. Vì tính 

chất đƣờng diềm thƣờng hẹp, dài điều này thể hiện rõ trên các vị trí trang trí 

bệ tƣợng, hành lang, bệ thờ, đƣờng diềm bia đá...Nhƣ vậy có thể khẳng định 

trang trí họa tiết hoa sen vào đƣờng diềm phù hợp nhất, vì nó mang tính ứng 

dụng thực tế nhiều trên các công trình trang trí vốn cổ. 

 3.3. Vận dụng vào một số bài dạy trang trí cơ bản 

Mục đích của nền giáo dục chúng ta là đào tạo những con ngƣời phát 

triển nhiều mặt (Đức, Trí, Thể, Mỹ và lao động) hài hoà và cân đối các mặt. 

Nếu thiếu một trong các mặt đó thì việc đào tạo sẽ mất cân đối thực hiện 

nhiệm vụ mỹ dục (giáo dục cái đẹp) phải thông qua nhiều môn học trong đó 

môn Mỹ thuật có một vị trí rất quan trọng. Trong luận văn nghiên cứu về 

hình tƣợng hoa sen mỹ thuật thời Lý - Trần tác giả đi sâu vào nghiên cứu 

họa tiết trang trí hoa sen trên các tác phẩm chùa thời Lý - Trần làm tài liệu 

bổ sung cho việc nghiên cứu và học tập của sinh viên ngành mỹ thuật nói 

chung và sinh viên mỹ thuật trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật nói triêng 
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cụ thể là môn học Trang trí cơ bản. Đây là bộ môn học bắt buộc mà sinh 

viên đăng ký học tín chỉ khi bắt đầu nhập học. Việc nghiên cứu vốn cổ dân 

tộc, cụ thể là hình tƣợng hoa sen luôn song hành với việc nghiên cứu và sáng 

tạo, cách điệu thành họa tiết hoa sen trong trang trí cơ bản. Hình ảnh hoa sen 

đƣợc trang trí trong các đồ gốm, gạch, đất nung, trên các bệ tƣợng, bệ đỡ 

chân cột thời Lý - Trần...mang đậm tính chất dân gian và giàu tính hiện thực. 

Hiện thực và sáng tạo luôn song song trong sự tƣ duy sáng tác của ngƣời 

nghệ sỹ, các nghệ nhân thời Trần đã làm rất tốt việc này có nghĩa là sản 

phẩm sau khi cách điệu vẫn giữ nguyên đƣợc tính hiện thực của đối tƣợng 

trang trí. Tính sáng tạo là thêm vào hoặc thay đổi cho đối tƣợng mang một 

hơi thở mới, do vậy họa tiết sau khi đƣợc cách điệu phải có tính thực và tính 

hƣ.  

        Để có phƣơng pháp làm hiệu quả, phù hợp cần phải tuân thủ đúng các 

bƣớc tiến hành một cách có khoa học, tuần tự. Phải tạo đƣợc thói quen tốt là 

lúc nào cũng phải làm theo phƣơng pháp vì đó là con đƣờng đi tới kết quả 

một cách khoa học và ngắn nhất. Khi bắt đầu tìm ý tƣởng, lên phác thảo cho 

bài tập trang trí cần chú ý đến các yếu tố nhịp điệu của bố cục khi tìm hệ 

thống đậm nhạt của các mảng hình và không gian. Sau đó chuyển sang tìm 

bố cục đậm nhạt bằng đen trắng, có thể làm bằng chì hoặc bột màu. Điều 

quan tâm khi tìm đậm nhạt là tạo đƣợc tƣơng quan đậm nhạt lớn giữa các 

mảng hình với không gian xung quanh. Nếu hình mảng đẹp mà đậm nhạt 

không tốt thì khi vẽ màu cũng không có hiệu quả, bên cạnh đó cũng không 

chú trọng quá vào đậm nhạt của các chi tiết làm cho bố cục bị nát, phá vỡ 

đậm nhạt lớn của bố cục.  

3.3.1.Bài trang trí hình vuông. 

 Nhìn về góc độ toán học thì hình vuông có các cạnh bằng nhau, song 

song từng đôi một và có bốn góc vuông. Tâm hình vuông là giao điểm của 

hai đƣờng chéo. Trong trang trí mỹ thuật trên cơ sở hình vuông thì họa tiết 
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cụ thể là hoa sen vào trang trí thì cần phải lựa chọn hình khéo léo, vì do đặc 

trƣng bông hoa sen mềm mại và nhiều lớp cánh. Yêu cầu ngƣời vẽ cần có 

những cách lựa chọn, cách điệu và sắp xếp họa tiết cho phù hợp với góc 

cạnh của hình vuông. Do sự phân bố họa tiết trong hình vuông là đồng đều, 

khi đặt họa tiết hoa sen cần sử dụng các phƣơng pháp cơ bản của trang trí 

phù hợp với hình vuông nhƣ phƣơng pháp nhắc lại, xen kẽ, đăng đối.  

                                           

Đặc điểm hình vuông (Giáo trình cơ bản 2 - 2012) 

Đặc tính của hình vuông có bố cục khép kín vì vậy khi sắp xếp bố cục 

cần chú ý bốn cạnh, bốn góc và trọng tâm của hình. Bài trang trí hình vuông 

thƣờng sử dụng họa tiết, đƣờng nét, hình mảng chắc khỏe, dứt khoát có tính 

chất tĩnh. Họa tiết hoa sen từ thời Lý Trần so với thời Lê có chút ít thay đổi 

bài trang trí hình vuông này có sự cách điệu từ cánh sen tròn ở chân cột đá, 

thời Lý hoặc chân tháp thời Trần đến cánh sen đƣợc cách điệu tinh tế hơn ở 

thời Lê. Điều đó cho thấy sự tƣởng tƣợng và cách điệu từ họa tiết dân gian 

rất phong phú và có nhiều sáng tạo.Khi đƣa họa tiết hoa sen thời Lý vào hình 

vuông, là họa tiết chính nhƣ vậy sẽ trống bốn góc vì vậy, cách nhắc lại họa 

tiết và cách điệu đơn giản để làm nổi bật họa tiết chính. Họa tiết hoa sen thời 

Lý cũng có thể áp dụng trong bố cục hình tròn và hình vuông. Tuy nhiên khi 

đặt họa tiết vào hình vuông ở dạng tự do thì bao giờ ở bốn góc cũng trống. 

Có thể kết hợp dáng họa tiết của thời Lý với dạng họa tiết của thời Trần 
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trong 1 hình mà không thấy sự khác biệt nhiều. Họa tiết góc cạnh này sẽ ứng 

dụng bằng họa tiết hoa sen thời Trần 

                              

Trang trí hình vuông, trong họa tiết hoa sen thời Lý 

sự kết hợp họa tiết Lý - Trần khi đặt vào hình vuông đƣợc cách điệu tạo nên 

bố cục tƣơng đối hợp lý về hình thức của họa tiết.  

Phương pháp tiến hành bài trang trí hình vuông   

* Tìm ý tƣởng: Ý tƣởng về họa tiết chính phụ, bố cục 

             * Phác thảo bố cục:  - Bố cục theo mảng 

                                       - Họa tiết trong mảng 

                                  - Phác thảo đậm nhạt và màu 

                                  - Phóng hình theo khuôn khổ 

* Thể hiện bài: Chọn màu trọng tâm và sử dụng không quá nhiều 

màu, theo gam màu của chất liệu để tạo nên đặc trƣng màu của họa 

tiết vốn cổ. 

* Trình bày bài: Bo bài theo kích thƣớc yêu cầu 

         Từ đặc điểm và các bƣớc vẽ hình vuông ở trên trong bài phác thảo mẫu 

họa tiết hoa sen cụ thể, cách đƣa họa tiết hoa sen đƣợc vào hình nhấn mạnh 

họa tiết trọng tâm hình bằng cách điệu số cánh và sử dụng phƣơng pháp 

nhắc lại, đăng đối tạo sự cân bằng, do bố cục mang tính khép kín có các góc 
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bằng nhau họa tiết hoa sen ở các góc cần chú ý về mảng và họa tiết nhỏ, 

cách điệu làm mềm mảng trang trí cạnh để giảm độ cứng của cạnh vuông. 

3.3.2. Bài trang trí hình tròn 

 Hình tròn đƣợc tạo nên bởi một đƣờng cong khép kín, khoảng cách từ 

tâm tới các điểm trên đƣờng tròn là bằng nhau. Trang trí hình tròn thƣờng sử 

dụng họa tiết mềm mại, đƣờng nét có thể chuyển động, hình mảng uyển 

chuyển sinh động theo nhịp của hình tròn, có tính chất động. Khi đặt họa tiết 

hoa sen vào trang trí hình tròn cần chú ý cách xoay trục của hình tròn hƣớng 

vào trọng tâm hình, hình tròn có nhiều khả năng lập trục đối xứng hơn các 

hình khác bởi tính khép kín tròn của hình. Vì vậy họa tiết hoa sen có thể dễ 

dàng xoay hình và đảo chiều theo hƣớng trục Họa tiết hoa sen thời Lý Trần 

đƣợc coi là họa tiết dân gian, khi ứng dụng 1 họa tiết đó vào trang trí cơ bản 

nhƣ hình tròn, với dạng bố cục tự do ta vẫn có thể thấy sự hợp lý trong bố 

cục. Nhƣng trục hình tròn có tính quy tụ xoáy tròn vào trọng tâm nhiều hơn 

các hình khác. Vì vậy hoa sen trong hình cần có sự sắp xếp, cách điệu mềm 

mại, phƣơng pháp phá thế và xoay chiều sẽ làm đổi hƣớng của trọng tâm 

hình, cách trang trí này thƣờng dùng trong trang trí ứng dụng nhiều hơn. Họa 

tiết phụ nhắc lại hoặc không, cách điệu hoa sen đơn giản mang tính khái quát 

cơ bản phù hợp nét cong theo sự khép kín của hình. 

Phương pháp tiến hành bài trang trí hình tr n: 

                        

                     Đặc điểm hình tr n (Giáo trình cơ bản 2 - 2012)     

 * Tìm ý tƣởng: Ý tƣởng về họa tiết chính phụ, bố cục 

                * Phác thảo bố cục:  - Bố cục theo mảng 
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                                       - Họa tiết trong mảng 

                                  - Phác thảo đậm nhạt và màu 

                                  - Phóng hình theo khuôn khổ 

* Thể hiện bài: Chọn màu trọng tâm và sử dụng không quá nhiều 

màu 

* Trình bày bài: Bo bài theo kích thƣớc yêu cầu 

  

       

Trang trí họa tiết hoa sen thời Lê 

         Cùng là họa tiết trang trí và sắp xếp nhƣ hình vuông, trong hình tròn 

họa tiết hoa sen đặt vào sẽ tạo cảm giác mềm mại hơn bởi bố cục khép kín 

tạo bởi đƣờng cong của hình tròn. Họa tiết hoa sen đƣợc đƣa vào dựa trên 

đặc điểm hình tròn nhƣng trục họa tiết cách điệu chính đƣợc sắp xếp theo 

phƣơng pháp đăng đối, nhắc lại tạo cân bằng cho bố cục. Màu đƣợc tập 

trung chủ yếu trọng tâm 4 bông hoa sen và nhắc lại trên đài sen ở viền 

đƣờng tròn. Trong bài trang trí này họa tiết và màu đều là những mảng lớn 

tạo tính tập trung nhiều hơn ở hình vuông. 

3.1.3. Bài trang trí hình chữ nhật 

Hình chữ nhật có hai cặp cạnh song song nhau, khác nhau về độ dài 

và có bốn góc vuông nhờ có điều này hình chữ nhật có tính hoạt hơn hình 

vuông. Trọng tâm của hình là ở giữa có tâm điểm là giao của hai đƣờng 

chéo. Vì vậy họa tiết hoa sen đƣợc đƣa vào cũng sẽ đƣợc sắp xếp có sự dàn 
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trải về chiều dài để tƣơng thích với 2 cạnh dài của hình. [Pl 44; tr.87]. Khi 

sắp xếp bố cục cần chú ý cạnh có độ dài hơn, sự chênh lệch giữa hai cạnh để 

tạo sự cân bằng. Khi đƣa họa tiết hoa sen vào hình, cần chú ý về hình mảng, 

đƣờng nét mang tính chất tổng hợp đƣợc sắp xếp theo hình thức chuyển 

động đối xứng hoặc đa chiều, có tính chất động. Về đặc điểm trong 3 hình 

cơ bản thì hình vuông và hình chữ nhật gần tƣơng ứng nhau bởi góc cạnh và 

trục của hình. Ở các cạnh góc hình vuông có thể đặt hoa sen theo cấu trúc 

góc vuông cạnh, và có thể đảo chiều hoa sen để tạo sự cân bằng và thuận 

mắt. 

                                

               Đặc điểm hình chữ nhật (Giáo trình cơ bản 2 - 2012)     

Phương pháp tiến hành bài trang trí hình chữ nhật: 

* Tìm ý tƣởng: Ý tƣởng về họa tiết chính phụ, bố cục 

             * Phác thảo bố cục:  - Bố cục theo mảng 

                                       - Họa tiết trong mảng 

                                  - Phác thảo đậm nhạt và màu 

                                  - Phóng hình theo khuôn khổ 

* Thể hiện bài: Chọn màu trọng tâm và sử dụng không quá nhiều 

màu 

* Trình bày bài: Bo bài theo kích thƣớc yêu cầu 

3.3.4. Bài trang trí đường diềm 

  Do đặc điểm đƣờng diềm khác với hình cơ bản nên cách thức đƣa họa 

tiết hoa sen vào trang trí đƣờng diềm cũng có nhiều sự thay đổi. Đặc biệt là 

cách nhắc lại họa tiết, trong TTHCB thì thƣờng họa tiết chính đƣợc nhắc lại 
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theo trục theo họa tiết đơn lẻ. Nhƣng với trang trí đƣờng diềm thì họa tiết 

hoa sen đƣợc sắp xếp thoải mái hơn, không bị gò hình vào đúng khổ bố cục 

khép kín nhƣ hình cơ bản. Vì đƣờng diềm có bố cục mở vì vậy khi nhắc lại 

một họa tiết hoa sen cần nhắc lại từ 3 - 4 lần đó là đặc điểm để nhận định rõ 

đƣờng diềm. 

 

 

 

Trang trí đường diềm họa tiết hoa sen thời Lý – Trần 

  Cùng một dạng họa tiết hoa sen có thể đƣa vào trang trí đƣờng diềm 

với cách bố cục nhắc lại, và xoay chiều kết hợp họa tiết sen Lý Trần, tạo nên 

góc nhìn của hình đa chiều hơn và có tính đơn giản hơn về cách sắp xếp họa 

tiết chính, phụ. Họa tiết đƣợc nhắc lại cho đến hết chiều dài quy định, khi 

cách điệu họa tiết hoa sen trong trang trí dƣờng diềm thƣờng bề ngang hình 

chạy dài và các họa tiết phụ gắn liền tạo thành kiểu hoa dây hoặc các mảng 

chính phụ là những mảng to nhỏ đƣợc sắp xếp cân đối, tạo sự thuận mắt về 

hình. Đối với họa tiết hoa sen khi trang trí cũng cần cách điệu phù hợp với 

mục đích trang trí. 

Tiểu kết   
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Từ xa xƣa trang trí luôn luôn gắn bó với đời sống con ngƣời, bất kỳ 

dân tộc trên thế giới cũng có những màu sắc và đƣờng nét riêng biệt, đậm đà 

bản sắc dân tộc của mình. Nhìn vào lịch sử chúng ta thấy thể hiên rõ nhất ở 

các hoa văn,  họa tiết trong các đồ dùng, trên  các đình chùa lăng tẩm (hoa 

văn trên bia đá, họa tiết trên các k o cột..). Các họa tiết hoa văn trang trí 

trong đó có họa tiết hoa sen là một trong những di sản văn hóa - nghệ thuật 

quan trọng của dân tộc. Qua hình tƣợng hoa sen trang trí trên các bệ tháp, bệ 

tƣợng, bệ đỡ chân cột, trên đồ gốm thời Lý - trần đã cho thấy dấu ấn đậm đà 

bản sắc văn hóa của từng thời kỳ. Do vậy những thế hệ sau cần phải biết trân 

trọng, quan tâm nghiên cứu để kế thừa đúng đắn làm giàu cho đời sống thẩm 

mỹ, văn hóa, và phát huy thế mạnh của quá khứ và trân trọng những giá trị 

văn hóa mà ông cha ta đã đạt đƣợc.  

        Trang trí hình cơ bản luôn luôn là những bài học đầu tiên làm nền tảng 

kiến thức cho sinh viên mỹ thuật trên chặng đƣờng dài nghiên cứu tìm tòi 

chuyên môn, định hƣớng cảm thụ thẩm mỹ trong học tập mỹ thuật và trong 

cuộc sống. Vẽ trang trí là thể hiện cái đẹp của sự trình bày bằng nghệ thuật 

sắp xếp đƣờng nét, màu sắc, hình mảng. Trang trí bắt nguồn từ thực tế đời 

sống xã hội. Mỗi thời đại, trang trí có những đặc điểm và yêu cầu khác nhau, 

cũng nhƣ nhìn nhận cái đẹp của trang trí qua từng thời kì xã hội, tôn giáo 

cũng có nhiều vẻ riêng biệt. Trang trí luôn là một nhu cầu thiết yếu của con 

ngƣời, của xã hội, của nền kinh tế quốc dân và chiếm một vị trí quan trọng 

trong đời sống. Bài tập trang trí hình cơ bản này không chỉ r n luyện kỹ năng 

trang trí mà còn r n luyện cả ý thức bảo tồn giá trị văn hóa cổ, tính kiên trì 

của sinh viên... Trong hệ thống các môn học của chƣơng trình đào tạo mỹ 

thuật, trang trí luôn có mối quan hệ mật thiết qua lại bổ sung kiến thức với 

các môn học khác. Vì vậy việc học trang trí cơ bản một cách nghiêm túc, bài 

bản cũng là bƣớc đệm góp phần quan trọng để nâng cao chất lƣợng chuyên 

môn cho chính bản thân sinh viên.   
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 Dựa vào thực tế việc học trang trí cơ bản của sinh viên ngƣời dạy luôn cần 

thay đổi phƣơng pháo giảng dạy. Những hạn chế của môn trang trí này chính 

là vấn đề đƣa sinh viên đi thực tế và trải nghiệm để phân tích sự thay đổi của 

của mỹ thuật dân tộc. Do đặc thù trang trí vốn cổ nên thực hiện phƣơng pháp 

điền dã đi các khu di tích để thu thập đủ hết các tài liệu thực để phục vụ cho 

học tập, vẫn còn một số hạn chế vì tất cả các công trình nằm dải rác trên các 

tỉnh thành, vì vậy việc thực hiện phƣơng pháp này vẫn còn chút hạn chế về 

thời gian. 
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KẾT LUẬN 

Hoa sen là một loài hoa đẹp, mang vẻ đẹp tinh túy và thanh cao. Hình 

ảnh hoa sen đã gắn bó với ngƣời Việt, tƣợng trƣng cho tâm hồn Việt, cho sự 

thuần khiết của cuộc sống. Ở bất kỳ điều kiện nào, hoàn cảnh nào, hoa sen 

cũng mang vẻ đẹp dung dị nhƣng lại cao sang. Chính vì điều đó hình ảnh 

hoa sen cũng là đối tƣợng của văn học nghệ thuật Việt nam nói chung và nền 

Mỹ thuật nói riêng. 

      Hình ảnh hoa sen đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới lấy làm biểu tƣợng và ở 

mỗi đất nƣớc hoa sen lại mang một ý nghĩa khác nhau. Hoa sen của ngƣời 

Ai cập là biểu tƣợng mặt trời, với cƣ dân nông nghiệp đôi khi hoa sen còn 

mang biểu tƣợng mặt trăng. Ở Ấn độ, hoa sen bắt nguồn từ ý nghĩa tạo ra thế 

giới nhân sinh - là hiện thân của sự sinh sôi, là bệ đỡ hạnh phúc tối thƣợng 

của con ngƣời. Đạo Phật đã lấy hình tƣợng hoa sen làm biểu tƣợng về Phật 

quả…Trên nền tảng quan niệm đó, có thể thấy hoa sen thời Lý Trần là một 

trong những biểu tƣợng văn hóa. Mỹ thuật thời Lý Trần đã tạo đƣợc nhiều 

ảnh hƣởng đối với các thời đại sau đó, tuy rằng các hiện vật trang trí cụ thể 

là hoa sen không đồng nhất giống nhau nhƣng đã cho thấy sự kết hợp giữa 

thẩm mỹ dân tộc với việc tiếp thu yếu tố tạo hình có nguồn gốc Ấn độ. Tính 

trang trí của thời kỳ này bao chứa trong mình tƣ tƣởng Phật triết và sự ƣớc 

vọng của cƣ dân nông nghiệp giàu tính tƣợng trƣng và vô cùng tinh tế. Mỹ 

thuật thời Lý - Trần đã kế thừa, bổ sung cho nhau về mặt tạo hình và dần 

mang âm hƣởng dân gian gần gũi với đời sống của ngƣời dân.  

      Đất nƣớc Việt nam đƣợc thế giới biết đến nhƣ một hình ảnh gắn với hoa 

sen. Tạo hình của bông hoa sen lại đẹp, gợi cảm và giàu tính thẩm mỹ để 

cách điệu sử dụng làm logo cho Hội nghị cấp cao các nƣớc ASEAN, làm 

biểu tƣợng cho hãng hàng không Quốc gia Việt nam, mặt trận Tổ quốc Việt 

nam cũng lấy hình tƣợng bông hoa sen làm biểu tƣợng về sự tập hợp ý chí 

toàn dân tộc trong chủ trƣơng đại đoàn kết.  
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      Mỹ thuật hiện đại Việt nam đã đƣợc kế thừa từ nền mỹ thuật truyền 

thống rất nhiều di sản quý báu và độc đáo. Hình tƣợng hoa sen trong mỹ 

thuật cổ hàm chứa cả tính triết lý, tính tƣ duy và tính thẩm mỹ dân tộc. Rất 

nhiều thế hệ họa sỹ đã đạt đƣợc thành công nhờ biết cách khai thác vốn cổ 

một cách có chọn lọc, sáng tạo. Các tác phẩm của họ vừa mang đậm tính dân 

tộc, vừa mang hơi thở của nhịp sống hiện đại đáp ứng đƣợc nhu cầu thẩm 

mỹ ngày càng cao trong cuộc sống hội nhập với xu thế phát triển của thế 

giới 

      Trong các chƣơng trình đào tạo Mỹ thuật đều có nội dung nghiên cứu và 

thực hành các bài về vốn cổ, giúp cho sinh viên tiếp thu những những bài 

học về giá trị nghệ thuật của dân tộc. Môn trang trí cơ bản có các bài ghi 

chép hoa văn vốn cổ và cách điệu vốn cổ, ứng dụng vào các bài học cơ bản 

trong chuyên ngành hành trình tìm về cội nguồn dân tộc để kế thừa tinh hoa 

nghệ thuật truyền thống vừa là động lực, vừa là hành trang cho sinh viên. 

Muốn giáo dục con ngƣời, điều đầu tiên là phải giáo dục nhân cách con 

ngƣời qua 4 yếu tố "đức, trí, thể, mỹ". Đó là vừa là mục tiêu giáo dục, vừa là 

mục tiêu phát triển con ngƣời toàn diện hiện nay. Trong 4 yếu tố đó thì "mỹ" 

hay nói đầy đủ hơn là giáo dục thẩm mỹ là một trong những yếu tố để hình  

thành phát triển nhân cách toàn diện. Chính những điều đó sẽ góp phần kiến 

tạo những thành công cho Mỹ thuật hiện đại Việt nam. Nghệ thuật tạo hình 

truyền thống của dân tộc Việt là mạch nguồn chảy mãi không bao giờ cạn để 

thế hệ chúng ta và con em chúng ta tiếp tục khai thác, góp phần làm cho 

nghệ thuật Việt nam tiếp tục thăng hoa.  
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Hình 40 – bảng biểu : Chi tiết môn học ( đề cƣơng chi tiết môn học) 

               Mục 

tiêu 

Nội dung 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

Nội dung 1 

Trang trí hình cơ 

bản 

I.A.1 Nêu đƣợc khái 

niệm, tính chất đặc 

điểm trang trí hình cơ 

bản. 

I.A.2 Trình bày đƣợc 

các nguyên tắc trang 

trí cơ bản và cách 

đƣa họa tiết hoa sen 

vào trang trí các hình 

cơ bản. 

I.A.3 Trình bày đƣợc 

phƣơng pháp tiến 

hành trang trí hình cơ 

bản 

I.B.1 Vận dụng tốt 

những  nguyên tắc 

trang trí cơ bản, 

nghiên cứu và 

sáng tạo họa tiết 

hoa sen vào bài tập 

thực hành trang trí 

hình cơ bản 

 

I.C.1 Phân tích 

đặc điểm bố cục 

từng loại hình 

cơ bản, so sánh 

đƣợc họa tiết 

hoa sen khi áp 

dụng vào bố cục 

từng loại hình 

cơ bản.  

Nội dung 2 

Trang trí đƣờng 

diềm 

II.A.1 Nêu đƣợc khái 

niệm trang trí đƣờng 

diềm  

II.A.2 Biết cách phân 

loại trang trí đƣờng 

diềm 

II.A.3 Trình bày 

đƣợc phƣơng pháp 

tiến hành trang trí 

II.B.1 Hiểu rõ đặc 

điểm của các thể 

loại trang trí 

đƣờng diềm đƣợc 

ứng dụng trong 

cuộc sống. 

II.B.2 Hiểu rõ mối 

quan hệ giữa 

nghiên cứu vốn cổ 

II.C.1 Phân tích, 

đánh giá đƣợc 

giá trị nghệ 

thuật bố cục, 

họa tiết, màu 

sắc trong bài tập 

nghiên cứu 

trang trí đƣờng 

diềm. 
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đƣờng diềm và nắm 

rõ đặc điểm họa tiết 

hoa sen để đƣa vào  

trang trí đƣờng diềm 

dân tộc, nghiên 

cứu và sáng tạo 

họa tiết hoa sen, 

với trang trí đƣờng 

diềm 

II.B.3 Vận dụng 

tốt những nguyên 

tắc cơ bản trong 

trang trí  để thể 

hiện bài tập trang 

trí họa tiết hoa sen 

trong đƣờng diềm 

Chú giải: Bậc 1: Nhớ, biết (A), Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B),  Bậc 3: Phân tích, 

tổng hợp, đánh giá (C) 
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cầm hoa sen màu xanh 
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       Trang trí hình vuông đối xứng                        Trang trí hình vuông bố cục tự do 

                                                         Thời Lý 
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Hình 43: Phác thảo hoa sen trong trang trí hình tròn  
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