
23

TRANG TRÍ TREÂN NGOÙI THÔØI LYÙ TRONG CAÙC DI TÍCH 
KIEÁN TRUÙC ÔÛ THAÊNG LONG VAØ BAÉC VIEÄT NAM

Ngô Thị Lan*

Giới thiệu chung
Ngói và các bộ phận trang trí trên ngói là thành phần vật liệu quan trọng trong một 

công trình kiến trúc hoàn chỉnh. Trang trí trên ngói góp phần làm cho công trình kiến trúc 
thêm đẹp và trang trọng. Trong nhiều năm qua, các phát hiện và nghiên cứu khảo cổ học thời 
Lý đã phần nào làm sáng rõ những di tích kiến trúc dưới lòng đất, góp phần khôi phục diện 
mạo lịch sử, văn hóa Việt Nam. Cho đến nay, các học giả người Pháp và các nhà khảo cổ học 
Việt Nam đã phát hiện trên 20 di tích và cụm di tích tìm thấy ngói và các thành phần trang 
trí trên ngói thời Lý trong các di tích kiến trúc ở Thăng Long và Bắc Việt Nam. Các thành 
phần trang trí này có mặt chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Việt Nam như Hà 
Nội, Nam Định, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang… (1-
9). Trang trí trên ngói thời Lý đều liên quan đến các loại hình di tích như cung điện, phủ đệ, 
đàn tế, chùa, tháp… các công trình của nhà nước, các công trình tôn giáo hoặc của tầng lớp 
người giàu có, quyền thế. Các thành phần trang trí trên ngói thời Lý chưa thấy trên mái ngói 
trong các công trình bình dân hoặc thứ cấp. Điều đó cho thấy, trang trí trên mái kiến trúc 
thời Lý chỉ được sử dụng ở những nơi linh thiêng, trang trọng và liên quan đến Phật giáo.

Trên cơ sở hệ thống các bộ phận trang trí trên ngói trong các di tích kiến trúc thời Lý 
ở Thăng Long và Bắc Việt Nam qua các phát hiện và nghiên cứu khảo cổ học, bài viết bước 
đầu đề cập đến những đặc trưng cơ bản của trang trí trên ngói thời Lý. Những nét chung và 
nét riêng của trang trí trên ngói thời Lý ở Thăng Long so với các di tích ở Bắc Việt Nam 
cũng được đề cập đến. Tiếp nối truyền thống và sự sáng tạo trong trang trí trên ngói thời Lý 
cũng là một trong những nội dung của bài viết này.

1. Những đặc trưng cơ bản của trang trí trên ngói thời Lý 
Ngói thời Lý gồm 2 loại: ngói cong và ngói phẳng. Ngói cong gồm có ngói ống và 

ngói bò nóc. Ngói phẳng có ngói mũi sen, ngói mũi tròn. Tiếp nối truyền thống trang trí trên 
ngói thời kỳ trước đó, trang trí trên ngói thời Lý chủ yếu là trên ngói cong, trang trí trên 
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ngói phẳng ít phổ biến hơn. Hình thức trang trí chủ yếu là gắn thêm trên ngói với các bộ 
phận như đầu ngói ống, hình lá đề và tượng uyên ương. Đầu ngói ống thời Lý phổ biến là 
loại đầu ngói ống tròn, được gắn vuông góc vào đầu mép ngói. Phần mặt ngói tròn quay ra 
phía ngoài được trang trí hoa văn. Loại hình này ở Trung Quốc gọi là ngói câu đầu hay ngói 
diềm mái chỉ vị trí của viên ngói được sử dụng ở hàng cuối cùng trong mái kiến trúc để liên 
kết hai viên ngói âm lại với nhau và thoát nước cho bộ mái. Lá đề và tượng uyên ương được 
gắn trên ngói ống và ngói bò nhưng các bộ phận này gắn trên ngói bò phổ biến hơn. Hình 
lá đề và tượng uyên ương gắn trên phần lưng phía đầu ngói ống chỉ thấy ở Thăng Long (các 
địa điểm: 18. Hoàng Diệu và 11. Lê Hồng Phong).

Ngói và các bộ phận trang trí trên ngói thời Lý được làm bằng chất liệu đất nung mịn, 
độ nung cao, đều lửa với 2 loại để mộc, màu đỏ tươi và loại màu trắng, tráng men màu xanh. 
Hoa văn phổ biến được chạm khắc bằng tay trực tiếp. Bên cạnh đó, vẫn có loại hoa văn được 
làm bằng khuôn.

Hoa văn trang trí trên ngói thời Lý đa dạng và phong phú với nhiều loại hoa văn khác 
nhau. Dưới đây, bài viết giới thiệu các loại hoa văn đó theo từng bộ phận trang trí trên ngói.

Đầu ngói ống: trên đầu ngói ống thời Lý trang trí nhiều loại hoa văn khác nhau như 
hoa sen, hoa mai, hoa mẫu đơn và hoa cúc. 

Hoa sen: hoa sen là đề tài trang trí phổ biến 
thời Lý. Hoa sen trên đầu ngói ống thời Lý thể 
hiện theo 3 chiều nhìn khác nhau: chiều nhìn 
thẳng, chính diện, chiều nhìn nghiêng thẳng và 
chiều nhìn nghiêng bổ dọc. Tuy nhiên, hoa sen thể 
hiện theo chiều nhìn thẳng, chính diện phổ biến 
hơn. Theo cách thể hiện này, hoa sen được diễn 
tả thành hình tròn, chính giữa gương sen với các 
chấm tròn nổi, xung quanh là cánh hoa sen tỏa 
đều ra bốn phía. Cánh sen bao gồm cánh chính và 
cánh phụ. Trên đầu ngói ống thời Lý có từ 6 đến 
11 cánh hoa theo nhiều kiểu khác nhau: cánh nổi 
đặc, cánh đặc có đường chỉ bao quanh, cánh sen 
được khắc vát chéo, cạnh sắc và cánh sen là các 
đường chỉ nổi. Đầu ngói ống trang trí hoa sen phổ 
biến trong các di tích thời Lý như tháp Chương 
Sơn, Phương Nhi (Nam Định), chùa Lạng (Hưng 
Yên), tháp Long Đọi (Hà Nam), chùa Phật Tích 
(Bắc Ninh), đền Cầu Từ (Bắc Giang), chùa Bà 
Tấm và Thăng Long (Hà Nội).

Lá đề trang trí hình rồng 
và đầu ngói ống trang trí hoa sen, 

địa điểm 11 Lê Hồng Phong (Hà Nội)
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Hoa mai: hoa mai trên đầu ngói ống tròn thường được diễn tả theo chiều nhìn thẳng 
chính diện: nhụy tròn ở giữa, cánh hoa ngắn, đầu cánh tròn tỏa đều xung quanh. Hoa mai 
trang trí trên đầu ngói ống hiện chỉ thấy ở Thăng Long (Hà Nội). Phong cách trang trí hoa 
mai như vậy đã gặp trên các tượng Kim Cương ở chùa Long Đọi (Hà Nam). Bố cục trang trí 
cũng gần gũi với hoa mai trang trí trên gạch lát ở Quần Ngựa (Hà Nội).

Hoa mẫu đơn: tương tự như hoa mai trang trí trên đầu ngói ống, hoa mẫu đơn trang trí 
trên đầu ngói ống thời Lý thấy ở Thăng Long (Hà Nội). Đầu ngói hoa mẫu đơn được làm 
trên chất liệu gốm mịn, màu đỏ để mộc và loại chất liệu màu trắng, tráng men màu xanh. 
Hoa mẫu đơn thường được thể hiện một bông hoa nhiều lớp cánh, lớp trong uốn cong vào, 
lớp ngoài tỏa đều ra hai bên. Cánh hoa mẫu đơn thường tỉa múi mềm khá gần với cánh hoa 
cúc. Hoa mẫu đơn phổ biến theo chiều nhìn nghiêng bổ dọc, bông hoa choán gần hết mặt 
ngói, phía ngoài là các đường chấm tròn giữa các đường gờ nổi. 

Hoa cúc: hoa cúc trang trí trên đầu ngói thời Lý rất hiếm, hiện chỉ thấy 2 tiêu bản ở 
chùa, tháp Long Đọi (Hà Nam) và tháp Chương Sơn (Nam Định). Hoa cúc trên đầu ngói 
tròn thể hiện là cánh hoa xếp lớp theo chiều kim đồng hồ. Bông hoa in nổi trên mặt ngói tròn.

Trang trí hình lá đề: là loại hình trang trí phổ biến trên mái kiến trúc thời Lý. Theo 
thống kê, trong 20 di tích thời Lý thì có 16 di tích phát hiện thấy trang trí hình lá đề. Trang 
trí hình lá đề là thành phần trang trí có hình dáng của lá cây bồ đề có mũi nhọn, vai xuôi, 
thân phình, dáng thót được chạm phổ biến trong các chùa, tháp và là biểu trưng của Phật 
giáo. motip trang trí này có nhiều tên gọi khác nhau: lá đề, vòng hào quang hình lá đề, vòng 
hào quang, vòng sáng nhọn đầu, hình lá bồ đề, hình lá đề…(4). Hình lá đề thường được gắn 
trên các viên ngói lợp diềm mái. Vị trí gắn của lá đề khác hoàn toàn với đầu ngói ống hình 
tròn. Các lá đề không gắn vào đầu ngói mà gắn vào lưng phía đầu viên ngói ống và ngói bò. 
Tuy nhiên, lá đề gắn trên ngói bò phổ biến hơn. Lá đề có 2 loại: lá đề cân xứng và lá đề lệch 
nhưng lá đề cân xứng phổ biến hơn. Hoa văn trang trí gồm hình rồng, hình chim phượng, 
hoa lá và ngọc báu.

Đầu ngói ống trang trí 
hoa sen, tháp Long Đọi 

(Hà Nam)

Đầu ngói ống trang trí hoa sen, 
Thăng Long (Hà Nội)

Nguồn: Nguyễn Hữu Thiết

Đầu ngói ống trang trí hoa sen, 
tháp Chương Sơn (Nam Định)



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

26

Rồng: hình rồng trang trí trên đầu ngói ống tròn và lá đề. Trên đầu ngói ống hình tròn, 
hoa văn hình rồng được thể hiện ở chính giữa trung tâm, bao quanh là phần diềm thường để 
trơn bằng hoặc nổi cao hơn mặt hoa văn. Phần trung tâm in nổi 1 hình rồng. Dáng rồng nhìn 
chung đầu ngẩng cao, ngọc hướng vào giữa lòng ngói, thân thon tròn, lượn khúc hình sin 
đều đặn ra phía sau uốn ngược lên phía trên, tạo thành hình cong tròn theo khuôn của đầu 
ngói. Các chi tiết của rồng đều được chạm khắc rất tỉ mỉ. 

Hình rồng trang trí trên lá đề cân xứng và lá đề lệch. Trên lá đề cân xứng trang trí hình 
2 con rồng được chạm khắc chi tiết, chầu nhau và hình 1 con rồng trên lá đề lệch. Rồng có 
dáng chung là đầu rồng ngẩng cao hướng vào khoảng giữa, thân rồng dài uốn khúc hình sin, 
lượn sát xuống đáy lá đề vòng ra hai bên, nương theo diềm lá đề hất ngược lên trên và chụm 
lại ở sát đỉnh lá đề. Miệng rồng ngậm ngọc và nhọn hướng lên trên, bờm dài lượn ra phía 
sau, mang xoáy, mắt thon, cung mày cong, thân hình tròn lẳn, vây lửa đều. Các chi tiết của 
rồng được chạm khắc tỉ mỉ. Khác với đầu ngói ống thường để trơn, đường diềm trên lá đề 
thời Lý thường phủ kín, trang trí hình ngọn lửa tỏa sáng về 2 phía bằng những đường khắc 
vát sâu hoặc hình dấu hỏi uốn cong ở phần đầu. 

Hình chim phượng: khác với hình rồng, hình chim phượng chỉ thấy trang trí trên lá 
đề mà chưa thấy trang trí trên đầu ngói ống. Tương tự như hình rồng trang trí trên lá đề, 

Đầu ngói ống trang trí hoa sen, Thăng Long (Hà Nội)
Nguồn: Nguyễn Hữu Thiết



Thông báo Khoa học 2017 *

27

hình chim phượng cũng được trang trí trên lá đề cân xứng và lá đề lệch. Chính giữa lá đề 
cân xứng thể hiện hình 2 con chim phượng chầu, trên lá đề lệch thể hiện hình 1 con chim 
phượng. Hình chim phượng có mỏ dài ngẩng cao, mắt tròn, cung mày cong, mang xoáy, 
thân tròn lẳn, 2 cánh xòe rộng, đuôi lượn hình sin, chân thon dài xòe móng. Các chi tiết 
của chim phượng thể hiện sinh động, mềm mại. Lá đề trang trí hình chim phượng giống 
như lá đề trang trí hình rồng cũng được chạm khắc tỉ mỉ, chi tiết như lá đề gắn trên lưng 
ngói ống ở di tích 11. Lê Hồng Phong (Hà Nội). So với hình rồng thì hình phượng được 
thể hiện phong phú hơn: hình chim phượng đứng trên dải hoa cúc và hoa sen. Hoa văn 
đường diềm, trung gian và cuống trên lá đề trang trí hình chim phượng tương tự như lá 
đề trang trí hình rồng.

Hình hoa lá: hiện chỉ thấy trang trí trên lá đề cân xứng ở Thăng Long (địa điểm Đoan 
Môn và Quần Ngựa). Hình hoa lá cách điệu được tạo bằng khắc tay trực tiếp, đường nét 
thanh mảnh và uốn cong mềm mại. Đường diềm là hình ngọn lửa tỏa sáng về hai phía.

Thời Lý cũng xuất hiện hình ngọc báu trang trí trên lá đề cân xứng. Hoa văn trung tâm 
hình ngọc báu có từ 3 đến 5 vòng tròn lồng nhau thể hiện là quầng sáng, phần dưới là những 
tia sáng nhỏ như ở di tích 18.Hoàng Diệu và Nam Giao (Hà Nội). 

 T ượng uyên ương: còn gọi là “vịt”. Tượng uyên ương trang trí trên ngói là loại hình 
xuất hiện đầu tiên vào thời Đinh - Lê ở Hoa Lư (Ninh Bình) và Thăng Long (Hà Nội). Motip 
trang trí này có mặt ở hầu khắp các di tích thời Lý như chùa Phật Tích, chùa Dạm (Bắc 
Ninh), tháp Tường Long (Hải Phòng), tháp Long Đọi (Hà Nam), tháp Ngô Xá (Nam Định), 
kinh thành Thăng Long (Hà Nội)… Nghiên cứu tổng quan tượng uyên ương ở các di tích 
thời Lý nói trên cho thấy: tượng uyên ương có đặc điểm chung là được trang trí tỉ mỉ, chi 
tiết. Tượng uyên ương thời Lý có dáng chung là đầu ngẩng cao, mỏ dẹt hướng lên trên, mồm 
ngậm ngọc, hai cánh xòe rộng có từ 2 đến 4 lớp cánh, thân tròn lẳn, lưng nổi cao thành một 
khối, đuôi 2 lớp uốn cong lên phía trên từ 3 đến 5 khúc. Nhìn chung, tượng có 3 hình dáng 
cơ bản: thứ nhất là loại tượng uyên ương thể hiện rõ các chi tiết, 2 cánh xòe rộng, đuôi uốn 
cong; loại tượng thứ hai tương tự loại thứ nhất nhưng 2 cánh cụp lại dọc theo thân tượng; 
loại thứ ba là một khối liền nhau, cánh và chân không thể hiện mà gắn liền với thân. Loại 
tượng thứ nhất thấy phổ biến ở mọi di tích thời Lý. Loại tượng thứ hai chỉ thấy ở các di tích 
có niên đại sớm như chùa Phật Tích (Bắc Ninh) niên đại 1057-1066 và tháp Tường Long 
(Hải Phòng) xây dựng khoảng năm 1057 thời Lý Thánh Tông. Loại tượng thứ ba chỉ thấy ở 
Thăng Long (địa điểm 18.Hoàng Diệu).

Tượng uyên ương thời Lý có kích thước to nhỏ tùy loại khác nhau song nhìn chung có 
kích thước trung bình (cm): 22x14x10; 17x6x6, cá biệt có loại có kích thước nhỏ 10x6x5. 
Tượng được chạm khắc tỉ mỉ, chi tiết bằng kỹ thuật khắc tay trực tiếp và in khuôn. Tuy 
nhiên, kỹ thuật khắc tay trực tiếp phổ biến hơn, thể hiện được các chi tiết tỉ mỉ, những nét 
chạm khắc nông sâu khác nhau.
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Nhìn chung, trang trí trên ngói thời Lý chủ yếu được thể hiện trên các loại ngói cong 
được lợp ở diềm mái, bờ nóc, bờ dải của mái. Hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ, chi tiết với 
nhiều loại hoa văn khác nhau như hình rồng, chim phượng, hoa sen, hoa mai, tượng uyên 
ương, hình hoa lá và ngọc báu. Sắc màu đỏ và màu xanh trên mái ngói cũng góp phần làm 
rõ hơn đặc trưng của trang trí trên ngói thời kỳ này.

2. Trang trí trên ngói thời Lý thể hiện tính chất cao cấp, riêng biệt của kiến trúc 
Thăng Long nhưng cũng mang những nét chung, gần gũi so với các di tích kiến trúc 
khác cùng thời ở Bắc Việt Nam qua hình thức, đề tài trang trí và chất liệu, màu sắc 
thể hiện

Các bộ phận trang trí trên ngói như đầu ngói ống, hình lá đề và tượng uyên ương có 
mặt ở khắp các di tích thời Lý. Tuy nhiên, các hình thức trang trí kết hợp với nhau như tượng 
uyên ương và lá đề trang trí trên lưng ngói ống, đầu ngói trang trí hoa sen chỉ thấy ở Thăng 
Long mà không thấy ở các di tích khác. 

 Mái ngói kiến trúc thời Lý đều được trang trí hình rồng, hình chim phượng trên lá đề, 
tượng uyên ương trên bờ nóc, bờ dải mái; nhiều loại hoa sen trên ngói diềm mái cùng với sắc 
màu đỏ tươi ở nhiều di tích thời Lý khác như chùa Phật Tích, chùa Dạm (Bắc Ninh), tháp 
Chương Sơn, tháp Phương Nhi (Nam Định), tháp Long Đọi (Hà Nam), chùa Lạng (Hưng 
Yên), tháp Tường Long (Hải Phòng), chùa Bà Tấm (Hà Nội)... Hình ngọc báu khá gần gũi 
với trang trí ở tháp Tường Long (Hải Phòng). 

Bên cạnh nhiều điểm chung như trên, trang trí trên mái kiến trúc hoàng cung Thăng 
Long còn trang trí nhiều loại hình hoa văn mà các di tích khác không có. Các loại đầu ngói 
ống trang trí hoa sen thì vô cùng phong phú về kiểu loại và hình thức thể hiện (các nơi khác 
hoa sen đơn điệu hơn). Hoa sen trên đầu ngói ống thể hiện theo chiều nhìn nghiêng hoặc 
chiều nhìn nghiêng bổ dọc thì mới chỉ tìm thấy ở Thăng Long. Loại hoa mẫu đơn trang trí 
trên ngói diềm mái cũng chỉ thấy ở Thăng Long mà không có ở nơi khác. Trang trí hình 
chim phượng trên lá đề không còn xa lạ ở khu vực Thăng Long và các di tích thời Lý khác 
nhưng hình chim phượng trên chất liệu đất nung đứng trên bông hoa sen đang nở hoặc hoa 
cúc nở thì chỉ có ở Thăng Long. Thực ra, hình chim phượng đứng trên sen đã có ở chùa 

Tượng uyên ương, 
tháp Long Đọi (Hà Nam)

Tượng uyên ương
Thăng Long (Hà Nội)

Tượng uyên ương
chùa Dạm (Bắc Ninh)
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Bà Tấm và chùa Lạng nhưng được thể hiện ở thành bậc đá và chỉ đứng một chân trên hoa 
sen. Tượng uyên ương là loại hình trang trí quen thuộc trong trang trí trên ngói thời Lý. 
Tuy nhiên, loại tượng khối đặc liền khối, không thể hiện cánh, chân và đuôi hiện chỉ thấy ở 
Thăng Long (địa điểm 18 Hoàng Diệu).

Ngoài sắc đỏ tươi như các di tích kiến trúc khác ở Bắc Việt Nam, trên mái ngói thời 
Lý ở Thăng Long còn có sự xuất hiện của loại ngói tráng men màu xanh, xương gốm màu 
trắng. Sắc màu riêng biệt trên mái ngói thời Lý góp phần phản ánh đẳng cấp và nét riêng 
của kiến trúc hoàng cung. Nét chung cho thấy sự tương đồng về kiến trúc. Nét riêng phản 
ánh tính cao cấp của kiến trúc hoàng cung Thăng Long - là một kinh đô, trung tâm chính trị, 
văn hóa và kinh tế của đất nước. 

3. Trang trí trên ngói thời Lý thể hiện tính truyền thống và sự sáng tạo của người 
thợ gốm Việt Nam thời Lý

Trước hết là truyền thống: trang trí trên ngói thời Lý tiếp nối truyền thống trang trí 
trên đầu ngói ống trang trí hoa sen từ thời trước, thời Đinh - Tiền Lê. Tượng uyên ương gắn 
thêm trên ngói bò nóc cũng là đề tài trang trí trên ngói thế kỷ 10 lại tiếp tục phổ biến trong 
trang trí trên ngói thời Lý. 

Thời Lý sáng tạo nên nhiều loại hình ngói lợp và hoa văn trang trí khác nhau. Loại ngói 
cánh sen (còn gọi là ngói mũi sen, ngói mũi hài) là sáng tạo trong thời Lý. Ngói mũi nhọn 
thuộc loại ngói phẳng phát hiện ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) được coi là sáng tạo của người 
Việt. Tuy nhiên, ngói phẳng, thế kỷ 10 thường để trơn, không trang trí hoa văn. Sang thời 
Lý, loại ngói phẳng có phần đầu mũi vuốt cong dạng cánh sen ở phần lưng phía đầu mũi 
ngói tạo nên mái cong vút, đẹp rực rỡ.

Trang trí trên ngói trước thế kỷ 10 chủ yếu là trang trí gắn thêm trên đầu ngói ống và 
trang trí liền thân trên đầu ngói âm. Trang trí thế kỷ 10 là tượng uyên ương và manh nha 

Đầu ngói ống trang trí hoa sen, Thăng Long (Hà Nội), Nguồn: Nguyễn Hữu Thiết
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xuất hiện quầng lửa sáng 
gắn thêm trên lưng ngói bò 
nóc. Sự xuất hiện phổ biến 
của hình thức trang trí gắn 
thêm kết hợp trên lưng ngói 
và đầu ngói vào thời Lý là 
sáng tạo thời kỳ này. 

Hình lá đề là sáng tạo 
hoàn toàn mới góp phần tạo 
lên một truyền thống trang 
trí kiến trúc mới trong các 
di tích kiến trúc ở Bắc Việt 
Nam và trở thành đặc trưng 
nghệ thuật của các thời: Lý, 
Trần, Hồ (thế kỷ 11 đầu thế 
kỷ 15) cùng với các trang 
trí khác như tượng uyên 

ương. Đây có thể coi là đặc trưng bản sắc của Việt Nam không lẫn với bất cứ trang trí kiến 
trúc nào ở các nước khác trong khu vực.

Thời Lý cũng sáng tạo nên nhiều loại hoa văn khác nhau trang trí trên ngói như hình 
rồng, hình chim phượng, hoa sen theo chiều nhìn nghiêng hoặc chiều nhìn nghiêng bổ dọc, 
hoa cúc, hoa mẫu đơn... Tất cả đã tạo nên những nét đặc sắc và sáng tạo riêng trên mái ngói 
thời Lý so với trang trí trên ngói các thời kỳ khác.

Tóm lại, trong tiến trình phát triển của nghệ thuật trang trí kiến trúc ở Bắc Việt Nam, 
trang trí trên ngói thời Lý mang những đặc trưng riêng không lẫn với trang trí của bất kỳ 
thời kỳ nào khác. Tuy mang những đặc trưng riêng như vậy nhưng trang trí trên ngói thời Lý 
vẫn tiếp nối truyền thống thời kỳ trước để cùng phát triển chung trong truyền thống trang trí 
trên ngói lợp mái kiến trúc ở Bắc Việt Nam. Sự tiếp nối cho thấy tính truyền thống. Sự phát 
triển cho thấy tính sáng tạo của người thợ gốm thời Lý. Sự sáng tạo thể hiện tinh thần độc 
lập tự chủ của dân tộc Việt sau 1000 năm chống đồng hóa, để rồi tinh thần ấy tiếp tục phát 
triển mạnh vào những thế kỷ sau.
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DECORATION ON THE LÝ DYNASTY’S TILES OF THE ARCHITECTURAL 
RELICS IN THĂNG LONG AND NORTH VIETNAM

Ngô Thị Lan

Over many years, archaeological discoveries and researches related to the Lý 
dynasty have exposed apart the architectural layers underground, reconstructing 
the process of Vietnamese culture and history. Up to present, the archaeologists 
have found over 20 relics in Thăng Long and North Vietnam containing decorative 
tiles or parts of tiles of the Lý dynasty. Decorative tiles of the Lý dynasty are all 
related to the architectures such as palaces, altars, pagodas and towers as well 
as imperial and religious monuments and those of rich people. In this article, the 
author is concerned with the basic characteristics of the decorative tiles of the Lý 
dynasty, the differences and similarities between those of Thăng Long and other 
regions in North Vietnam.


