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GOÁM SÖÙ HAÛI DÖÔNG
TRONG TIEÁN TRÌNH GOÁM SÖÙ VIEÄT NAM

Trần Anh Dũng*, Nguyễn Thị Thao Giang**

 
1. Khát quát về tiến trình gốm sứ Việt Nam
Nếu chỉ tính từ khi ở Việt Nam có sản xuất đồ gốm tráng men và đồ gốm sành thì đã có 

trên 2000 năm tuổi. Trong tiến trình phát triển của gốm sứ Việt Nam, ở mỗi một giai đoạn, 
đều có những trung tâm sản xuất gốm sứ nổi bật, giữ vai trò quan trọng, tôn vinh giá trị của 
gốm sứ Việt Nam.

1.1. Giai đoạn trước thế kỷ 10
Ở giai đoạn này, khảo cổ học nước ta đã phát hiện được nhiều khu lò sản xuất gốm 

thuộc các trung tâm ở miền Bắc và Bắc Trung bộ là: 
- Trung tâm sản xuất gốm ở Thanh Hóa 
Trung tâm này chỉ có duy nhất một khu lò Tam Thọ. Đây là trung tâm được hình thành 

sớm nhất, niên đại kéo dài từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 4, tương đương với giai đoạn cuối thời 
Đông Hán đến đầu thời Lục Triều. Những đồ gốm tráng men và đồ sành có niên đại sớm 
nhất được tìm thấy ở đây.

Sản phẩm của lò gốm Tam Thọ bao gồm các loại: gốm gia dụng dùng trong cuộc sống 
sinh hoạt hằng ngày, vật liệu kiến trúc, dụng cụ sản xuất bằng gốm, tượng gốm và gốm mô 
hình. Các lò gốm ở Tam Thọ sản xuất tương đối đa dạng các loại hình đồ gốm dân dụng, 
trong đó chủ yếu là đồ đựng, đặc biệt là những đồ đựng có kích thước lớn. Nhu cầu của xã 
hội và việc sản xuất đa dạng sản phẩm gốm cũng là một trong những yếu tố làm cho các lò 
nung gốm ở Tam Thọ có quy mô lớn.

- Trung tâm sản xuất gốm ở Bắc Ninh
Trung tâm sản xuất gốm ở Bắc Ninh được hình thành muộn hơn chút ít so với trung 

tâm sản xuất gốm ở Thanh Hóa. Gồm có các khu lò: Đại Lai, Bãi Định và Tam Sơn. Niên 
đại hình thành và tồn tại của trung tâm này là từ cuối thế kỷ 3 đến thế kỷ 8-9, tương đương 
với giai đoạn từ đầu thời Lục Triều đến cuối thời Đường. Sản phẩm của trung tâm gốm Bắc 
Ninh cũng gồm có đồ gốm men, đồ sành và vật liệu xây dựng.
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- Trung tâm sản xuất gốm ở Vĩnh Phúc
Trung tâm sản xuất gốm ở Vĩnh Phúc gồm có các khu lò: Đồng Đậu, Thanh Lãng, Sơn 

Lôi và Lũng Ngoại. Trung tâm này được hình thành trong khoảng thời gian tương đương với 
thời gian hình thành của trung tâm sản xuất gốm ở Bắc Ninh: hình thành từ cuối thế kỷ 3, 
tồn tại và phát triển kéo dài đến thế kỷ 8-9, tương ứng với giai đoạn lịch sử từ đầu thời Lục 
Triều đến cuối thời Đường. 

Sản phẩm của trung tâm gốm Vĩnh Phúc gồm có đồ gốm men và đồ gốm cứng, đồ sành 
và vật liệu xây dựng.

- Trung tâm sản xuất gốm ở Quảng Ninh
Tại Quảng Ninh chỉ có 1 khu lò sản xuất gốm là Tuần Châu, thuộc xóm Đông, phường 

Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Khu lò nằm ở sườn phía tây bắc của một 
đồi nhỏ nằm cách mép biển hiện tại khoảng 1km về phía tây. Tại đây, đống phế thải của các 
lò nung gốm đổ ra cao tới gần 2m, diện tích khoảng 1.000m2. Niên đại của khu lò này nằm 
trong khung thời Đường (thế kỷ 7-9). 

Trong giai đoạn lịch sử trước thế kỷ 10, sản xuất gốm ở Việt Nam có những bước phát 
triển mới. Sự phát triển này không đơn thuần chỉ là sự phát triển mang tính chất nghề nghiệp 
mà còn phản ánh lịch sử đấu tranh của người Việt chống lại sự đô hộ của phong kiến phương 
Bắc xâm lược.

Các trung tâm sản xuất gốm ở Việt Nam giai đoạn này với nhiều loại hình lò nung sản 
xuất gốm tráng men, gốm sành, gốm thô, các loại vật liệu xây dựng, gốm dân dụng trong đời 
sống sinh hoạt, đã chứng tỏ một trình độ tiên tiến so với thế giới đương thời. 

1.2. Giai đoạn từ thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 11
Đây là giai đoạn phát triển tương đối ngắn, chỉ trong khoảng hơn trăm năm. Nhiều nhà 

nghiên cứu còn gọi là giai đoạn Khảo cổ học thời Đinh - Tiền Lê. Thế kỷ 10 là mốc rất quan 
trọng, là thời đại bản lề, thời độc lập tự chủ đầu tiên sau ngàn năm Bắc thuộc.

Ngay sau khi giành được độc lập dân tộc, các triều Đinh - Tiền Lê đã cho xây dựng 
kinh đô, sản xuất gốm, xây dựng các công trình tôn giáo hoàn toàn không mô phỏng theo 
mô hình Trung Hoa. Ngay từ đầu đã mang tính sáng tạo, đề cao tự tôn dân tộc. Các trung 
tâm sản xuất gốm ở nước ta giai đoạn này là kinh đô Hoa Lư, Bắc Ninh (với các khu lò 
Đương Xá), Lũng Ngoại, Đạo Đức (Vĩnh Phúc). Đồ gốm chủ yếu là sành, gốm men khá ít 
và chưa thật đẹp.

1.3. Giai đoạn Lý và Trần
Đây là một trong những giai đoạn phát triển rực rỡ của đồ gốm Việt Nam, với đồ gốm 

chủ đạo là men ngọc, men ngà và men nâu. Đồ sành thời Lý, Trần thuộc vào loại đẹp nhất.
Các lò sản xuất gốm xuất hiện nhiều hơn ở kinh thành Thăng Long, Kim Lan, Bát 

Tràng, Bến Long Tửu, Đầu Vè, Hoa Lâm Viên, Dốc Đê Bưởi (Hà Nội), Cồn Chè, Cồn 
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Thịnh, Mỹ Lộc, Tức Mặc, Hạ Lan (Nam Định), Xóm Hống (Chí Linh - Hải Dương), Đồng 
Khống, Quả Cảm, Phù Lãng (Bắc Ninh), Thổ Hà (Bắc Giang). Trong các cảng biển như Vân 
Đồn (Quảng Ninh), Đền Huyện (Hà Tĩnh) đã thấy bằng chứng về gốm Việt Nam xuất khẩu 
ra nước ngoài sang Thái Lan, Nhật Bản, Brunei…

1.4. Giai đoạn Trần - Hồ (cuối thế kỷ 14 - đầu thế kỷ 15)
Mặc dù đứng trước cuộc xâm lược của nhà Minh, nhưng đồ gốm Việt Nam vẫn phát 

triển. Ở giai đoạn này, trừ trung tâm gốm ở Nam Định không còn sản xuất nữa, các lò gốm 
còn lại vẫn tiếp tục tồn tại, khảo cổ học đã phát hiện thêm một số lò sản xuất gốm khác tại 
Chu Đậu, Thanh Khơi (Hải Dương), Vĩnh Thành (Thành Nhà Hồ - Thanh Hóa).

1.5. Giai đoạn Lê sơ (giữa thế kỷ 15 - đầu thế kỷ 16)
Đây là giai đoạn phát triển cực thịnh của sản xuất gốm men Việt Nam, nổi tiếng với 

dòng gốm men trắng, men trắng vẽ lam, gốm Tam Thái và trung tâm sản xuất gốm sứ lớn 
nhất cả nước ở Hải Dương. Trong lịch sử gốm sứ Việt Nam, ở giai đoạn này, gốm sứ Hải 
Dương xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới nhất. Gốm sứ Hải Dương phát triển đồng bộ 
cả gốm men và đồ sành, có mặt hầu hết ở các tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chưa có 
địa phương nào trong giai đoạn này có sản phẩm gốm đáp ứng cả nhu cầu nội thương và 
ngoại thương như Hải Dương. Ngoài trung tâm gốm Hải Dương và các lò gốm tiếp tục tồn 
tại từ các giai đoạn trước, các lò sản xuất gốm mới xuất hiện là Xóm Trại Gốm (Sóc Sơn - 
Hà Nội), Hiển Lễ (Vĩnh Phúc), Đanh Xá (Kim Bảng - Hà Nam), Cẩm Trang (Hà Tĩnh), Mỹ 
Xuyên (Thừa Thiên - Huế). Các lò Trường Cửu, Gò Hời, Gò Sành (Bình Định) gia nhập vào 
tiến trình gốm sứ Việt Nam.

1.6. Giai đoạn Lê Trung Hưng (giữa thế kỷ 16 - thế kỷ 18)
Đây là giai đoạn gốm Việt Nam bước vào giai đoạn suy thoái. Trung tâm gốm sứ Hải 

Dương từ giảm mạnh xuất khẩu đến hoàn toàn mất vị trí gốm xuất khẩu, các lò gốm còn lại 
khá ít, quy mô sản xuất thu hẹp, sản phẩm thô, xấu. Tuy nhiên gốm sứ Hải Dương vẫn có 
mặt ở các tỉnh thành Bắc Bộ. Các trung tâm gốm khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Giai 
đoạn này có thêm lò Hương Canh (Vĩnh Phúc), Xích Đằng (Hưng Yên).

1.7. Giai đoạn thời Nguyễn (thế kỷ 19 - thế kỷ 20)
Giai đoạn này còn rất ít lò sản xuất gốm men như Cậy, Bát Tràng. Ngoài ra, có thêm 

nhiều lò gốm của người Việt gốc Hoa hay người Hoa sản xuất gốm trên đất Việt như: gốm 
Móng Cái, Lái Thiêu, gốm Tân Vạn, Bình Dương - Thủ Dầu Một, Rạch Lò Gốm và các lò 
ven sông Sài Gòn. Các lò gốm truyền thống như Thổ Hà, Hương Canh, Phù Lãng, Đanh Xá, 
Hiển Lễ… vẫn tiếp tục tồn tại nhưng hầu hết chỉ sản xuất đồ sành và gốm đất nung. Giai 
đoạn này có thêm lò gốm Lò Chum (Thanh Hóa). Tuy nhiên việc sản xuất gốm men đã mất 
dần thị trường vào tay người Hoa và người Việt gốc Hoa.
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2. Trung tâm gốm sứ Hải Dương 
Thuật ngữ gốm sứ Hải Dương dùng trong bài là nhắm đến đối tượng gốm cổ được sản 

xuất ở Hải Dương, từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 18.
2.1. Các địa điểm sản xuất gốm sứ Hải Dương thời Trần (thế kỷ 13, giữa thế kỷ 14)
Hải Dương là tỉnh có điều kiện thuận lợi cho sản xuất gốm sứ. Hệ thống lò gốm chia 

làm 3 vùng thuộc các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách và Chí Linh, phân bố ở bên bờ các con 
sông Thương, sông Kẻ Sặt và sông Thái Bình, Các sông này là đường vận chuyển nguyên 
liệu, nhiên liệu, sản phẩm và giao thương ở đôi bờ sông, chúng đều thông với nhau hợp lưu 
ở vùng Lục Đầu. Từ các con sông này có thể theo sông Cầu, sông Văn Úc, sông Luộc để 
vào sông Hồng, cũng có thể theo sông Kinh Thầy ra Quảng Ninh, Hải Phòng ra biển đến 
thương cảng Vân Đồn và thông thương với Đông Nam Á và xa hơn nữa. Đây cũng là vùng 
có nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho sản xuất gốm, với các mỏ cao lanh ở Trúc Thôn, 
Hoàng Thạch, Phả Lại, Đáp Cầu. Vùng đồi núi Chí Linh (Hải Dương), Yên Dũng, Lục Ngạn 
(Bắc Giang) là nơi cung cấp nhiên liệu dồi dào cho sản xuất gốm.

Các cuộc khai quật và đào thám sát khảo cổ học đã phát hiện được 4 điểm sản xuất 
gốm men thời Trần ở Hải Dương là Xóm Hống (Thôn Vạn Yên, xã Hưng Đạo, huyện Chí 
Linh), Nam Tào (xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh) Chu Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách) 
và Thanh Khơi (xã Trung Khánh, huyện Gia Lộc). Các địa điểm sản xuất sành thời Trần là 
Xóm Hống, Nam Tào và có thể vào cuối thời Trần - thời Hồ (từ nửa cuối thế kỷ 14 đến thập 
niên đầu thế kỷ 15), các lò sành ở các lò Làng Gốm, Vạn Yên, Kiệt Đoài… cũng bắt đầu 
được khởi dựng. Tuy nhiên, vấn đề này còn phải kiểm chứng thêm, vì thế tôi tạm xếp các lò 
sành này vào khung niên đại thời Lê sơ.

* Khu lò Xóm Hống
 Khu lò gốm nằm cách đền Kiếp Bạc 1km về phía bắc, sát bờ sông Thương. Đây là một 

trong số 2 nơi sản xuất gốm sứ nằm trong thái ấp của quý tộc cao cấp thời Trần: Xóm Hống 
nằm trong thái ấp của Trần Hưng Đạo; Khu lò gốm Cồn Chè, Cồn Thịnh (Mỹ Lộc - Nam 
Định) nằm trong thái ấp của Trần Quang Khải. 

Thực ra, Xóm Hống đã được Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phát hiện ra từ năm 1972, 
trong đợt khai quật Kiếp Bạc. Năm 1985 lò gốm ở Xóm Hống được tái phát hiện với tên gọi 
là Xưởng Thuyền, sau đó lại gọi là Vạn Yên. Năm 1988, Ban Nghiên cứu lịch sử tỉnh Hải 
Hưng đã đào thám sát, phát hiện tiền đồng, nền lò nung gốm và gốm thời Trần. Năm 1989, 
khu lò này được khai quật với diện tích gần 40m2 lần thứ nhất. Năm 1996, xóm Hống được 
khai quật lần thứ hai với diện tích 42m2.

Tại Xóm Hống phát hiện được khá nhiều đồ gốm cao cấp cùng 2 bát dòng men trắng, 
ở giữa lòng in chữ Vạn và chữ Thổ. Thời Trần còn có bát in chữ Thái, bát in chữ Quan diêu 
tìm được ở Kim Lan, xung quanh Thành Nhà Hồ, Đền Huyện (Hà Tĩnh), Hòa Bình và nhiều 
nơi khác.
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Kết quả của các đợt đào thám sát và khai quật Khảo cổ học tại Xóm Hống đã thu được 
hàng vạn hiện vật sành sứ. Tầng văn hóa cho thấy Xóm Hống có 2 lớp văn hóa phát triển liên 
tục từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 15-16 và là trung tâm sản xuất gốm lớn, có niên đại sớm nhất trong 
hệ thống gốm sứ Hải Dương. Đầu thời Trần có 6 nơi sản xuất gốm là tây Thăng Long, Kim Lan, 
Tức Mặc (bao gồm cả Hạ Lan). Xóm Hống, núi Nam Tào - trong thái ấp của Trần Hưng Đạo và 
Cồn Chè, Cồn Thịnh (Mỹ Lộc - Nam Định) nằm trong thái ấp của Trần Quang Khải. Các giai 
đoạn sau ở thời Trần không thấy có lò gốm ở các thái ấp cũ nữa. Nhiều khả năng những lò gốm 
ở 2 thái ấp - căn cứ quân sự có vị trí chiến lược này sản xuất cả đồ gốm cho triều đình. Ở giai 
đoạn này, lò Xóm Hống sản xuất cả đồ sành và đồ gốm men.

Xóm Hống, núi Nam Tào nằm trong thái ấp của Trần Hưng Đạo. Tại Kiếp Bạc còn có 
các di tích: Từ Cũ - Phủ đệ của Trần Hưng Đạo, di tích Hố Thóc - Kho Lương, (tại đây tìm 
được 208 gốm men Việt Nam), Khe Giun, thấy dấu vết kiến trúc, ống dẫn nước và gốm sứ, 
Xưởng Thuyền - Nơi đóng thuyền và căn cứ thủy quân, Núi Nam Tào - Nơi sản xuất gốm, Hồ 
Chân Bia - dấu tích kiến trúc, Dược Sơn - Núi thuốc, Viên Lăng - Nơi an táng Trần Hưng Đạo. 

Vạn Kiếp (Vùng Kiếp Bạc), không rõ trở thành thái ấp của Trần Hưng Đạo từ bao giờ, 
chỉ biết rằng, Đại Việt sử ký toàn thư chép năm 1261 cho biết:  “Theo quy chế của nhà Trần, 
các vương hầu ở phủ đệ nơi hương ấp của mình, khi chầu hầu thì đến kinh đô, xong việc 
lại về phủ đệ. Như Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, Thủ Độ ở Quốc Hương, Quốc Chẩn ở Chí Linh 
đều thế cả”.

2.2. Các địa điểm sản xuất gốm cuối thời Trần và Trần - Hồ
Chu Đậu - Mỹ Xá, Trụ Thượng, Thanh Khơi, theo quan điểm của chúng tôi, là các lò 

gốm được khởi dựng vào khoảng cuối thời Trần, hoặc đầu thời Hồ.
Lò Chu Đậu thuộc 2 thôn Chu Đậu (xã Thái Tân) và Mỹ Xá (xã Minh Tân), bên bờ 

đông sông Thái Bình. Cả 2 di tích này diện tích 70.000m2. 

Hiện vật khu lò Xóm Hống
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* Lò gốm Chu Đậu
Di chỉ Chu Đậu được phát hiện năm 1983. Trong các năm 1986, 1987, 1989, 1990, 

1991, 2002 và 2014 đã khai quật 7 lần, phát hiện được khá nhiều gốm men ngọc, men trắng, 
men trắng vẽ lam, gốm men lòng in nổi chữ Quan (Tại làng Láo, Cậy cũng tìm thấy gốm in 
chữ Quan), di tích lò nung gốm, nhà xưởng, dụng cụ sản xuất gốm như con kê, bao nung, 
dụng cụ thử men, nhiệt độ, đồ gốm men thế kỷ 15-16, đồ sành: bình, lon chậu, vại.

Đợt khai 
quật Chu Đậu lần 
thứ tư được thực 
hiện bởi Trung 
tâm Văn hóa Việt 
Nam của Trường 
Đại học Tổng 
hợp Hà Nội, Ban 
Nghiên cứu lịch 
sử tỉnh Hải Hưng 
và Đại học Tổng 
hợp Adelaide. 
Theo công bố, chỉ 
với diện tích khai 
quật 20m2, đã thu 
được 30.424 hiện 
vật, trong số này 
có 421 con kê gốm.

Những sản phẩm đặc trưng của gốm Chu Đậu là tước men ngọc, bình men ngọc khắc 
chìm hoa sen, bát đĩa in sóng nước hình vảy cá… được tìm thấy ở Thành Nhà Hồ, một mặt 
củng cố thêm niên đại khởi dựng của lò gốm này, mặt khác cũng gợi ra chủ nhân của lò Chu 
Đậu cũng có thể là từ các nghệ nhân gốm Thăng Long.

* Lò gốm Mỹ Xá

Di tích Mỹ Xá thuộc xã Minh Tân, huyện Nam Sách, được phát hiện năm 1984, bên 
bờ sông Kè Đá, gần sông Thái Bình. Di tích nằm kề sát với Chu Đậu và Hùng Thắng, được 
khai quật lần thứ nhất năm 1996, lần thứ 2 năm 1999. Phát hiện được dấu vết cao lanh và đất 
sét nguyên liệu, rất nhiều mảnh gốm men màu (Tam Thái), mảnh bao nung, con kê 5 chân, 
gốm men trắng vẽ lam, dấu vết lò nung gốm, lon, vại, chậu sành, bình, bát đĩa, lọ, bình tỳ bà, 
bình vôi, tước, thạp men vàng, chậu, chân đèn men trắng vẽ lam, nghiên mực, tượng động 
vật: voi, ngựa, đặc biệt là voi gốm men trắng vẽ lam…

Hiện vật khu lò gốm Chu Đậu
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* Địa điểm Thanh Khơi
Thôn Thanh Khơi, 

xã Trung Khánh, huyện 
Gia Lộc, cách Hợp Lễ 
500m, dọc bờ sông Đò 
Đáy thấy nhiều đồ gốm, 
có khả năng nơi đây có lò 
sản xuất gốm theo phong 
cách Chu Đậu, Vạn Yên 
và Hợp Lễ. Đồ gốm tìm 
được có cả hoa nâu, men 
ngọc thời Trần, bát in 
sóng nước vảy cá, bát in 3 
lớp hoa cúc trong lòng, con kê 4-5 mấu. Địa điểm này chưa được khai quật nên còn nhiều 
vấn đề chưa rõ ràng.

* Địa điểm Bãi Trụ Thượng
Bãi Trụ Thượng (Còn gọi là Bến Bình), thuộc xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, cũng nằm 

sát đê sông Kinh Thầy, cách Kiệt Đoài 3km về phía đông, cách bến Bình 300m về phía tây. 
Tại đây mảnh sành ken dày tới 1m. Đồ sành ở đây khá giống với ở Kiệt Đoài, chủ yếu là 
màu xám nhạt, mỏng, khá phổ biến ở thế kỷ 15-16. Bãi Trụ Thượng đã được đào thám sát 
vào các năm 1987, 1989.

Hiện vật địa điểm Thanh Khơi

Hiện vật khu lò gốm Mỹ Xá
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Trong số những di vật phát hiện được tại địa điểm này hiện đang trưng bày tại Bảo tàng 
tỉnh Hải Dương, còn thấy có mặt cả gốm men ngọc, vò sành, chậu sành thời Trần. 

Đây là địa điểm tìm thấy khá nhiều đồ sành thời Lê, có vẻ như ở giai đoạn này, đồ sành 
dường như là sản phẩm chủ yếu.

2.3. Giai đoạn Lê sơ (giữa thế kỷ 15 - đầu thế kỷ 16)
Từ khoảng giữa thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16, Việt Nam là một quốc gia phong kiến độc lập 

tự chủ, đang trên đà phát triển, buôn bán trên biển với nước ngoài mạnh nhất trong lịch sử 
thương mại Việt Nam. Đồ gốm xuất khẩu của Việt Nam (mà thực chất là gốm Chu Đậu - Mỹ 
Xá) đã có mặt ở các nước Nhật Bản, Trung Đông, Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, 
Brunei, Thái Lan… Hiện tại có nhiều bảo tàng lớn ở nước ngoài đang sở hữu những sưu tập 
gốm của Việt Nam trong thời kỳ này. Ngoại thương phát triển đã tạo điều kiện và kích thích 
sản xuất gốm trong nước. 

Các lò gốm ở Hải Dương trong giai đoạn này phát triển cực thịnh, đã có thêm nhiều 
lò gốm mới và đã bắt đầu tách ra thành 2 hệ thống lò sản xuất gốm men (là chính) và lò sản 
xuất sành (là chính).

Hai hệ thống sản xuất gốm men và sành cùng tồn tại song song phân bố chủ yếu là ở bờ 
tây các con sông Kinh Thầy, sông Thương, và sông Thái Bình. Tại thời điểm thế kỷ 15-16, 
đồ sành Hải Dương cũng được xuất khẩu ra nước ngoài mà bằng chứng là những đồ sành 
tìm thấy trong con tàu đắm ở Cù Lao Chàm. Đây là thời gian phát triển rực rỡ nhất của đồ 
sành Hải Dương. Cùng với các làng sản xuất gốm sành khác như Phù Lãng, Thổ Hà, Hiển 
Lễ, Hương Canh, Đanh Xá… tạo ra thị trường đồ sành sôi động gắn bó mật thiết với đời 
sống sinh hoạt của nhân dân.

Giai đoạn này, với việc chấn hưng Phật giáo, có khá nhiều chùa chiền trong nước đã 
đặt hàng các chân đèn gốm - một trong số những kiệt tác của gốm men Việt Nam. Những 
chân đèn này được sản xuất tại Hải Dương và Bát Tràng. Qua minh văn khắc trên các chân 
đèn gốm, chúng ta biết được các nghệ nhân của Hải Dương là Đặng Huyền Thông và vợ là 
Nguyễn Thị Đỉnh quê ở Hùng Thắng, phủ Nam Sách; Nguyễn Nghiễm ở Bá Thủy, huyện 
Cẩm Giàng; Phong Lai và Hoàng Ngưu ở Nghĩa Lư, cũng thuộc huyện Cẩm Giàng…

Hiện vật địa điểm Bãi Trụ Thượng
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2.3.1. Hệ thống lò sản xuất sản phẩm gốm men (là chính) gồm có các lò: Xóm Hống, 
Thanh Khơi, Hợp Lễ, Cậy, Chu Đậu, Mỹ Xá, Bá Thủy, Ngói, Láo.

Ở giai đoạn này, các lò gốm thuộc thời Trần - Hồ vẫn tiếp tục phát triển, Xóm Hống 
đã mất đi vai trò trung tâm trong hệ thống gốm sứ Hải Dương, mà thay vào đó là Chu Đậu 
- Mỹ Xá.

Năm 1997, người ta đã phát hiện ra con tàu chở đồ gốm có niên đại cuối thế kỷ 15 bị 
đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm (Hội An - Quảng Nam). Trong số 240.000 cổ vật thu được 
từ con tàu, những đồ gốm này chủ yếu có nguồn gốc từ các lò gốm ở vùng Chu Đậu (Hải 
Dương).

Gốm Chu Đậu nổi tiếng trên thế giới với các loại hình sản phẩm phong phú của các 
dòng gốm men trắng vẽ lam, gốm men ngọc, gốm men tam thái, men nâu, men xanh lam, 
với vẻ đẹp về dáng, về bố cục và những họa tiết vẽ tay sinh động. Khoảng cuối thế kỷ 17 
đầu thế kỷ 18, lò gốm Chu Đậu - Mỹ Xá đã ngừng hoạt động.

* Lò gốm Cậy

Thôn Cậy thuộc xã Long Xuyên, nằm sát bờ sông Cậy (Kẻ Sặt). Ở thời điểm có các 
cuộc đào thám sát và khai quật, làng Cậy thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Hưng. Xã Long 
Xuyên có 3 di tích sản xuất gốm là Hợp Lễ, Cậy và Bá Thủy từ thế kỷ 15-16. 

Di tích này được thám sát vào các năm 1987, 1988, 1989 và 1990. Riêng năm 1990 có 
cuộc đào thám sát của Viện Khảo cổ học và cuộc khai quật lần thứ nhất lò gốm này được 
thực hiện bởi Trung tâm văn hóa Việt Nam của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Ban 
Nghiên cứu lịch sử tỉnh Hải Hưng và Đại học Tổng hợp Adelaide phối hợp cùng khai quật 
với diện tích là 20m2. Theo công bố, cuộc khai quật đã tìm được 5.124 hiện vật, trong đó 
dụng cụ sản xuất gốm gồm: con kê, bao nung, song và ắc bàn xoay là 1.900 hiện vật.

Điểm đào thám sát của Viện Khảo cổ học là khu vực Bãi Triều. Hiện vật tìm thấy chủ 
yếu là gốm men nâu, xanh lục, gốm 2 màu men (trong men trắng, ngoài men nâu), trắng ngà, 
men xanh lá cây. Hoa văn trên đồ gốm được khắc chìm hoặc in nổi hoa sen, mẫu đơn, cúc 
dây, sóng nước hình vẩy cá, rất ít gốm men trắng vẽ lam. Gốm men trắng vẽ lam ở đây thiên 
về vẽ mảng đậm, nguệch ngoạc, dáng bát doãng lòng.Trong đợt đào thám sát này, chúng tôi 
đã tìm được mảnh đế bát men trắng, trong lòng in nổi chữ Quan.

Đợt khai quật năm 2000, diện tích khai quật 24m2. Kết quả khai quật cho thấy, dấu vết 
lò nung và đồ gốm thế kỷ 18-19.

Ở giai đoạn thế kỷ 15-16, Lò Cậy sản xuất khá nhiều gốm cao cấp, không loại trừ khả 
năng những đồ gốm Cậy đã xuất khẩu ra nước ngoài và được đưa về Hoàng thành Thăng 
Long. Một số loại hình bát đĩa của gốm Cậy rất giống với cùng loại ở lò Kim Lan. Điều này 
cũng gợi mở hướng tìm hiểu về nguồn gốc giữa 2 lò gốm.
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* Lò gốm Ngói
Di tích Ngói thuộc xã Hùng Thắng, trước đây thuộc huyện Cẩm Bình, nay thuộc huyện 

Bình Giang tỉnh Hải Dương. Di tích nằm liền kề trên cánh đồng Lập San, sát với bờ sông 
Cậy và cũng liền kề với làng Cậy. Năm 1989 di tích này đã được Ban Nghiên cứu lịch sử 
tỉnh Hải Hưng khai quật lần thứ nhất. Năm 1990, Trung tâm Văn hóa Việt Nam của Trường 
Đại học Tổng hợp Hà Nội, Ban Nghiên cứu lịch sử tỉnh Hải Hưng và Đại học Tổng hợp 
Adelaide tiếp tục đào thám sát. Tại đây chủ yếu sản xuất gốm men thuộc các dòng men 
trắng, men trắng vẽ lam, men ngọc, với các loại hình bát, đĩa, cốc, chén, âu, bình, vò, lọ, 
bình vôi… Ngoài ra, tìm thấy khá nhiều nguyên liệu và dụng cụ sản xuất gốm như: dấu vết 
tường lò, song, ắc, con kê, bao nung, bát đựng socola, cao lanh, cát trắng, vỏ sò, vỏ hến bị 
vôi hóa. Niên đại lò gốm Ngói khoảng thế kỷ 15-16.

* Lò gốm Hợp Lễ
Di tích gốm Hợp Lễ được phát 

hiện năm 1984, đã được khai quật 3 
lần vào các năm 1986, 1987 (2 đợt 
này do Ban Nghiên cứu lịch sử tỉnh 
Hải Hưng thực hiện) và năm 1990 
(được thực hiện bởi Viện Khảo cổ 
học và Bảo tàng Hải Hưng). Trong 
đó đợt khai quật lần thứ 3 có quy 
mô lớn nhất, với diện tích 61m2.

Tại di tích này, trong lần khai 
quật thứ 3 đã phát hiện được các 
dòng men trắng, trắng xám, trắng 
đục, men trắng vẽ lam; gốm men 
nâu; gốm 2 màu men: ngoài men 
nâu, trong men trắng; ngoài xanh 
rêu đậm, trong men nâu; gốm men 
xanh ngọc với nhiều sắc độ: xanh da trời nhạt, xanh rêu, xanh lá cây, xanh lục, xanh cốm, 
vàng đất, vàng rơm; gốm men nâu cũng có nhiều sắc độ: nâu đen, nâu cà phê, da lươn…

Đồ gốm men gia dụng đã thu được hàng ngàn hiện vật từ di tích này, với các loại hình: 
bát, đĩa, âu, bình vôi, lọ, chén, tượng voi, ngựa, cá, quân cờ tướng… Bát, đĩa lò Hợp Lễ 
thường viết/in nổi các chữ: Phúc, Đại, Thiên, Chính, Sử, Lâm… thành bát in/vẽ hoa lá, sóng 
nước hình vảy cá.

Dụng cụ sản xuất gốm gồm có: con kê gốm, bao nung, song, láu, dụng cụ thử lửa - thử 
men, khuôn in hoa văn tương đối nguyên vẹn. Đặc biệt, phát hiện được cả dấu tích lò nung 
gốm, bể lọc men, bã cao lanh, đất cao lanh dùng dở còn vết tay véo đất, nhà xưởng sản xuất 
gốm mộc. Nhiên liệu nung gốm là than củi. 

Hiện vật khu lò gốm Hợp Lễ
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Vật liệu xây dựng: gạch, ngói.
Niên đại của lò Hợp Lễ từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18. Trong đó từ thế kỷ 15 đến đầu thế 

kỷ 17 là giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất. Từ khoảng cuối thế kỷ 17, gốm Hợp Lễ có dấu 
hiệu suy tàn dần, có thể đã tắt lửa vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Sản phẩm của lò Hợp 
Lễ chủ yếu là gốm dân gian bình dân, đã được phát hiện khá rộng rãi ở các tỉnh thành Bắc 
bộ và miền núi phía Bắc.

* Địa điểm Bá Thủy
Di tích được phát hiện năm 1984. Gốm Bá Thủy có các dòng men trắng vẽ lam, men 

nâu và xanh ngọc. Tại đây tìm được khuôn in gốm khắc hoa sen và cúc dây còn nguyên vẹn, 
gốm men trắng vẽ lam hình người.

Chiếc chân đèn gốm khắc niên hiệu Đoan Thái năm thứ 3 (năm 1588) ghi rõ tên người 
thợ gốm Nguyễn Nghiễm ở xã Bá Thủy, phủ Hạ Hồng, huyện Gia Phúc làm. 

* Địa điểm Trạm Điền
Trạm Điền còn gọi là Cửa Ông, nằm kề sát bờ sông Lục Đầu, thuộc xã Hưng Đạo, 

huyện Chí Linh. Địa điểm này đã được đào thám sát năm 1992. Tại đây tìm được nhiều gốm 
men như bát đĩa, bình, lọ và nhiều đồ sành thế kỷ 15-16, giống ở Phả Lại và Hợp Lễ. Hiện 
tại đã bị san ủi hoàn toàn.

Trong số những làng gốm vang bóng một thời của tỉnh Hải Dương chỉ duy nhất làng 
Cậy sản xuất gốm còn tồn tại đến thế kỷ 19-20.

* Địa điểm Quang Tiền
Địa điểm này thuộc xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, hiện mới chỉ được khảo sát, hiện 

vật thu được ở đây rất giống với gốm của các lò Chu Đậu, Hợp Lễ và Cậy. Tại đây cũng tìm 
được một số loại con kê gốm. Do chưa được khai quật nên cũng còn nhiều vấn đề chưa rõ.

Hiện vật khu lò Quang Tiến
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2.3.2. Hệ thống lò sản xuất sản phẩm sành
Hệ thống này phân bố ở bờ của 2 con sông Kinh Thầy và sông Thương, gồm có các lò 

gốm: bến đò Linh Xá, làng Vạn Yên cũ, Làng Gốm, Kiệt Đoài.
* Lò gốm ở bến đò Linh Xá
Bến đò Linh Xá đối diện với địa điểm Làng Gốm ở bên kia sông Kinh Thầy, thuộc xã 

Nam Hưng, huyện Nam Thanh cũ. Di tích gốm sứ nằm sát sông Kinh Thầy, trải dài chừng 
1km là lớp mảnh sành và gốm men trắng vẽ lam ken dày đặc. Trong đợt khảo sát năm 1995, 
chúng tôi đã khảo sát địa điểm này và tìm thấy các dụng cụ sản xuất gốm như ắc bàn xoay, 
song, láu và các loại con kê giống ở Hợp Lễ. Đây là một làng sản xuất gốm men và sành 
khoảng thế kỷ 15 đến thế kỷ 17. Di tích này đã được đào thám sát năm 1987 và 1989.

* Lò Làng Gốm
Địa điểm này cũng là một làng sản xuất gốm cổ, nằm sát bờ sông Kinh Thầy, thuộc xã 

Linh Giàng, huyện Chí Linh. Đồ sành tập trung nhiều ở khu vực Bến Sành và dọc bờ sông, 
với chiều dài 1km, rộng 700-800m, mảnh sành và gốm da chu cao cấp thời Trần - Hồ và Lê 
sơ xuất lộ thành vệt. Tại đây còn có dấu tích rất rõ ràng của 6 lò bầu dài 6m, riêng bầu đốt 
dài 1,86m, thân lò rộng 3m. Đồ sành độ nung cao, mỏng, trau chuốt, khá đẹp. Tại khu vực 
Thành Nhà Hồ, Hoàng thành Thăng Long, đền Trần Nam Định, Bùi Bến - Bắc Giang và 
nhiều địa phương khác đã tìm thấy sản phẩm của lò này.

* Lò gốm Kiệt Đoài
Kiệt Đoài cũng nằm bên bờ 

tây sông Kinh Thầy, cách Làng 
Gốm khoảng 800m về phía đông, 
thuộc xã Văn An, huyện Chí Linh. 
Trên bờ sông xuất lộ gốm nhiều 
thời như gốm Hán, Trần, Lê. Loại 
hình đồ gốm men có: bát, đĩa, bình, 
lọ, bình vôi. Địa điểm này chủ yếu 
là đồ sành, dày thành lớp ngoài ra 
còn có gốm trang trí kiến trúc như 
nghê, đao mác… Nhiều khả năng 
địa điểm này còn là làng cổ hoặc 
bến bãi, chợ ven sông. Di tích gốm 
Kiệt Đoài hầu hết đã bị phá hủy, diện tích còn lại dài khoảng 70m, rộng 30m.

* Địa điểm Đầm Cá (còn gọi là Vườn Nai) 
Đầm Cá thuộc xã Văn An, huyện Chí Linh. Đây là lò sản xuất đồ sành có quy mô lớn 

nhưng đang bị phá hủy nghiêm trọng. Đầm Cá đã được đào thám sát vào các năm 1987 
và 1989.

Hiện vật khu lò gốm Kiệt Đoài
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* Lò gốm Vạn Yên (Thôn Phương Sơn, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh). 
Vạn Yên nằm sát bờ sông Thương, thuộc làng Vạn Yên cũ (Thôn Phương Sơn, xã 

Hưng Đạo, huyện Chí Linh). Bãi gốm dài 2km. Làng Vạn Yên di dời đi nơi khác, đất làng 
được múc lên để đắp đê nên làm lộ ra nhiều nền lò nung gốm ở độ sâu khoảng 2m và vô vàn 
mảnh sành, lon, vò, vại sành thời Trần và Lê sơ, có khá ít đồ gốm men. Nhiều khả năng nơi 
đây chuyên sản xuất sành thế kỷ 15-16.

Hệ thống lò sành ở Hải Dương cũng phát triển mạnh ở thế kỷ 15-16. Từ thế kỷ 17 trở 
đi đã mất dần vai trò, nhường chỗ cho sành Thổ Hà và Phù Lãng, Hương Canh, Đanh Xá 
và Hiển Lễ.

2.4. Giai đoạn Lê Trung hưng (từ năm 1592 đến thế kỷ 18)
Giai đoạn này gốm Chu Đậu - Mỹ Xá không còn giữ vị thế chủ đạo nữa mà nhường 

chỗ cho các lò khác ở Hải Dương như Cậy, Hợp Lễ, Bá Thủy… Nói cách khác là các lò ở 
vùng Kẻ Sặt. Thay đổi này có thể liên quan đến sự hình thành của Phố Hiến và việc buôn 
bán với công ty Đông Ấn, trong đó, về mặt địa - kinh tế thì các lò ven sông Kẻ Sặt có nhiều 
lợi thế hơn. Ba lò gốm là Cậy, Hợp Lễ và Bá Thủy với xu hướng gắn chặt với thị trường 
trong nước, sản phẩm đa dạng, bình dân hóa nên phát triển thịnh đạt nhất. Sản phẩm của 
các lò này đã được Khảo cổ học phát hiện khắp đồng bằng Bắc bộ và miền núi. Cũng trong 
khoảng thời gian này, gốm Phù Lãng, Thổ Hà, Hương Canh, Đanh Xá, Hiển Lễ, với xu 
hướng bình dân, cũng cạnh tranh với gốm Hải Dương. Hàng loạt lò trong hệ thống gốm sành 
của Hải Dương không thấy hoạt động nữa. Những đồ sành thô dùng trong đun nấu, theo 
xu hướng thời đại cũng ngừng sản xuất, nhường chỗ cho các đồ đất nung với các quy trình 
sản xuất đơn giản hơn. Có lẽ trong bối cảnh này làng gốm Quao của Hải Dương xuất hiện?

Thế kỷ 17 vẫn tiếp tục là giai đoạn chấn hưng Phật giáo, trùng tu các đình làng nên các 
mẫu lư hương đẹp, trang trí cầu kỳ, xuất xứ từ Hải Dương, Bát Tràng và Phù Lãng được sản 
xuất theo đơn đặt hàng khá nhiều.

Với giao thương nước ngoài, gốm sứ Việt Nam và chủ yếu là Hải Dương vẫn được xuất 
khẩu nhiều qua công ty Đông Ấn rồi đi khắp thế giới và xuất khẩu sang Nhật Bản.

Từ cuối thế kỷ 17 (năm 1699), sự giao thương với công ty Đông Ấn không còn thuận 
lợi, sự cạnh tranh của gốm sứ Nhật Bản, Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ, vỡ đê, mất mùa, 
nạn đói, dân xiêu tán, việc tàn sát các thợ gốm và gia đình họ, chính trị bất ổn (khởi nghĩa 
nông dân, xung đột giữa các thế lực phong kiến), xảy ra liên tiếp ở địa bàn Hải Dương… là 
những nguyên nhân khiến cho hầu hết các lò gốm ở Hải Dương tàn lụi.

3. Gốm sứ Hải Dương - Giao thương trong nước và quốc tế
3.1. Gốm sứ Hải Dương giao thương ở nước ngoài
Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, gốm sứ Hải Dương bán ra nước ngoài, chủ yếu được tìm 

thấy ở Nhật Bản, Trung Đông và các nước Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Brunei, 
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Thái Lan, Malaysia… Ngoài ra, ở nhiều sưu tập tư nhân và bảo tàng châu Âu, châu Mỹ như 
Pháp, Bỉ, Mỹ… cũng có gốm sứ Hải Dương từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17. Tuy nhiên ở những 
nước này, gốm sứ Hải Dương không được tìm thấy trong các con tàu đắm hoặc trong các di 
chỉ Khảo cổ học.

Gốm Việt Nam được tìm thấy tại Nhật Bản: tại các địa điểm Dazaifu, HaKata, Nagasaki, 
Okinawa trên đảo Kyushu đã phát hiện được gốm Chu Đậu thế kỷ 15-16 và gốm Hợp Lễ 
thế kỷ 17-18. Trên đảo Honshu, tại Osaka, Saika, Hiroshima cũng thấy gốm Chu Đậu và 
Hợp Lễ.

Gốm Việt Nam được tìm thấy tại Philippines: hiện tại ở Philippines, Bảo tàng Manila 
còn lưu trữ khá nhiều đồ gốm Việt Nam thế kỷ 15, phát hiện được trong cuộc khai quật con 
tàu đắm tại đảo Pandanan năm 1995. Những đồ gốm Việt Nam tìm thấy trong con tàu này 
đã được in sách.

Gốm Việt Nam được tìm thấy tại Indonesia: tại đây cũng có khá nhiều đồ gốm Chu 
Đậu thế kỷ 15 của Việt Nam đang được lưu giữ tại các bảo tàng Brabra Banan, tỉnh Central 
Java, Bảo tàng Quốc gia Indonesia.

Gốm Việt Nam được tìm thấy tại Brunei: tại Brunei, từ thế kỷ 13-14, quốc gia này đã là 
thị trường tiêu thụ của gốm Việt Nam, tuy nhiên, những đồ gốm của giai đoạn này phát hiện 
được không nhiều. Thế kỷ 15-16, số địa điểm gốm Chu Đậu của Việt Nam được phát hiện 
đã tăng vọt với số lượng lớn hơn nhiều. Tiêu biểu là tại các địa điểm: Kota Batu, Kampong 
Delitan, Teluk Brunei, Terusan Kupang, Kampong Terudong, Sugai Lumut…

Và như chúng ta đã biết, chiếc bình gốm của Việt Nam làm năm 1450 hiện ở Bảo tàng 
thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ là một kiệt tác gốm khiến cả thế giới biết đến Chu Đậu của Hải Dương.

3.2. Gốm sứ Hải Dương với thị trường trong nước
3.2.1. Gốm sứ Hải Dương ở đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ
Gốm sứ Hải Dương thời Lê được phát hiện với số lượng lớn ở đồng bằng Bắc bộ và 

Thanh Nghệ. Tại Hà Nội, trong khu vực Hoàng thành Thăng Long đã phát hiện được khá 
nhiều gốm sứ Hải Dương tại các địa điểm 62-64 Trần Phú, 18 Hoàng Diệu, nút giao thông 
Văn Cao, đê Bưởi, Hậu Lâu, Đoan Môn, Bắc Môn, điện Kính Thiên, Vườn Hồng, trung 
tâm thương mại Tràng Tiền, đàn Nam Giao (khu vực Vincom Bà Triệu hiện tại), khu vực 
chợ Hôm… Tại các bến sông, các di tích chùa tháp, đình, đền, di tích cư trú, làng cổ ở Nam 
Định, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh…đều phát hiện được gốm sứ Hải Dương.

3.2.2. Gốm sứ Hải Dương ở các thương cảng cổ
Tại thương cảng Vân Đồn, theo tài liệu điều tra thương cảng cổ từ năm 2000 của chúng 

tôi, thì tại các huyện và đảo dưới đây đã tìm được gốm sứ Hải Dương thế kỷ 15-16:
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- Huyện Yên Hưng: gốm sứ Hải Dương thế kỷ 15-16 đã được tìm thấy ở các địa điểm: 
Đượng Hồng, Đượng Bình Hương (xã Hoàng Tân), Gò Vát, Seo Bè (xã Tân An).

- Huyện Hoành Bồ: các địa điểm Bến Gạo Rang, Bến Bang, (xã Thống nhất) có gốm 
sứ Hải Dương thế kỷ 15-16.

- Huyện đảo Vân Đồn: các địa điểm Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Chuồng Bò (đảo Cống 
Tây) có gốm sứ Hải Dương thế kỷ 15-16.

- Huyện Hải Ninh: có ở địa điểm Vạ Dạt (Thôn Đông, xã Vạn Ninh).

 Trong những địa điểm kể trên, đồ gốm men thế kỷ 13-14 vẫn chiếm số lượng nhiều 
nhất. Tại các địa điểm này cũng không tìm thấy gốm men thế kỷ 17-18. Có thể khi đó gốm 
xuất khẩu không còn qua con đường này hoặc là ở thời điểm đó, việc xuất khẩu gốm của 
Việt Nam rất hạn chế.

3.2.2.1. Gốm sứ Hải Dương ở các thương cảng Hải Phòng

Dọc bờ sông Văn Úc, tại xã Quang Phục (Tiên Lãng) còn có dấu tích và truyền thuyết 
về một thương cảng sầm uất với phố buôn bán, có các cửa hàng của người Trung Hoa và cả 
người phương Tây.

Tiểu cảng ở xã Cộng Hiền (Vĩnh Bảo - Hải Phòng), kết quả khảo sát của Bảo tàng Hải 
Phòng năm 1991 cho thấy đây là một tiểu cảng với các bãi gốm sứ kéo dài tới 3km ở đôi bờ 
sông Bạch Đà. Đợt đào thám sát năm 1994, đã thu được 339 hiện vật sành và gốm sứ Chu 
Đậu, Hợp Lễ thế kỷ 16-17 và gốm sứ của lò Bát Tràng thế kỷ 13.

Tiểu cảng tại xã Minh Thị, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, theo văn bia thời Mạc ở đây 
và vùng phụ cận đã ghi chép có nhiều chợ, bến cảng thời Mạc từng tồn tại. Tại vùng này, 
năm 1993, Bảo tàng Hải Phòng đã đào thám sát và tìm được khá nhiều đồ gốm có niên đại 
từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16 có xuất xứ từ Hải Dương và Bát Tràng. 

Rất khó để nhận biết tỷ lệ gốm xuất khẩu thời Lý - Trần và Lê - Mạc ở các cảng của 
Hải Phòng, bởi các báo cáo đã không phân loại một cách cụ thể và có hệ thống.

3.2.2.2. Gốm sứ Hải Dương ở các thương cảng Thanh Hóa

Theo tài liệu điều tra của chúng tôi, ở các địa điểm dưới đây đã tìm được gốm sứ Hải 
Dương: tại thôn Y Bích đã tìm được đồ gốm men Hải Dương thế kỷ 17 - 18, tại Lạch Ghép, 
núi Am Các (huyện Tĩnh Gia) tìm được đồ gốm men Hải Dương từ thế kỷ 15-16 đến thế kỷ 
17-18, trong đó chiếm số lượng nhiều nhất là ở địa điểm núi Am Các.

3.2.2.3. Gốm sứ Hải Dương ở các thương cảng Nghệ An

Tại các địa điểm dưới đây ở Nghệ An đã tìm được gốm sứ Hải Dương từ thế kỷ 15-16 
đến thế kỷ 17-18: cảng Kẻ Trào (huyện Quỳnh Lưu), Kẻ Gốm (huyện Nghi Lộc), Hòn Ngư, 
cảng Triều Khẩu (Vinh).
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3.2.2.4. Gốm sứ Hải Dương ở các thương cảng Hà Tĩnh
Tại các thương cảng ở Hà Tĩnh dưới đây đã tìm được gốm sứ Hải Dương từ thế kỷ 

15- 16 đến thế kỷ 17-18: cảng Kỳ Hoa (huyện Kỳ Anh), khu vực làng Tam Hải, Khe Trong, 
Cồn Sành (thôn Bàn Hải, xã Kỳ Hoa), Cồn Sành thôn Tam Hải, Lạch Khẩu (xã Kỳ Hoa), 
Cồn Hương, Lâm Hoãn (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên), Kỳ La (xã Kỳ La, huyện 
Cẩm Xuyên), gò Thần Nông (thôn Yên Thọ, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Xuyên), Cảng Hội 
Thống, Đền Huyện, Xuân Phố, Xuân Giang (huyện Nghi Xuân).

Trước năm 1470 vùng Kỳ Anh là biên giới của nước Đại Việt và Champa. Đồ gốm tìm 
thấy ở đây có niên đại khá sớm, từ thế kỷ 9-10. Đồ gốm thời Trần chiếm tỷ lệ lớn nhất. Số 
địa điểm phát hiện được gốm Việt Nam ở vùng này rất nhiều, cho thấy sự buôn bán sôi động 
ở vùng biên giới qua đường sông/biển. Cũng như các địa điểm ở các thương cảng khác của 
Việt Nam, gốm Hải Dương thế kỷ 17-18 cũng khá hiếm ở các thương cảng Nghệ - Tĩnh.

3.2.2.5. Gốm Hải Dương ở Cù Lao Chàm
Tại Cù Lao Chàm (Hội An - Quảng Nam), có một con tàu Thái Lan chở gốm sứ Hải 

Dương (Chủ yếu là gốm Chu Đậu) thế kỷ 15 đã bị đắm ở độ sâu 70m dưới biển. Con tàu 
này được ngư dân Hội An phát hiện khoảng năm 1990. Trong 3 năm 1997, 1998 và 1999, 
con tàu này đã được khai quật 3 lần. Tổng số hiện vật nguyên lành thu được là 240.000 hiện 
vật và hàng vạn mảnh vỡ.

 Với việc tìm được số lượng đồ gốm khổng lồ đã cung cấp thông tin đầy đủ hơn về gốm 
Hải Dương nói chung và gốm Chu Đậu nói riêng.

3.2.3. Gốm sứ Hải Dương ở các tỉnh miền núi phía Bắc
Các tỉnh miền núi phía Bắc, đối với những tỉnh đã có nhiều cuộc khai quật, đào thám 

sát và khảo sát, thì thấy các tỉnh như Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Hòa Bình là thị 
trường truyền thống của các lò gốm sứ Hải Dương, ít nhất là từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18. 
Tại vùng núi, đồng bào dân tộc ít người vẫn còn bảo lưu tục chia của cho người đã khuất, 
bởi vậy trong các khu mộ Mường, Tày Thái, La Chí, Dao, Khảo cổ học đã phát hiện được 
rất nhiều gốm sứ Hải Dương được dùng làm đồ tùy táng cho người đã khuất. Điều này đặc 
biệt phổ biến ở đồng bào Mường tỉnh Hòa Bình. Từ giữa những năm 80 của thế kỷ 20, ở 
hầu khắp các huyện của tỉnh Hòa Bình đều phát hiện được đồ gốm tùy táng trong các ngôi 
mộ Mường cổ từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 19. Tuy nhiên, gốm sứ Hải Dương thế kỷ 15-18 được 
phát hiện khá nhiều với các loại hình bát, đĩa, hộp, chậu, bình vôi, bình tỳ bà, lọ, hũ, chén, 
tước, tượng voi, ngựa, nghê… chủ yếu là đồ gốm men trắng vẽ lam. Tại tỉnh Tuyên Quang, 
theo thống kê của chúng tôi, đã có tới hơn 30 địa điểm phát hiện được gốm sứ Hải Dương. 
Trong các tòa Thành Nhà Bầu, Thành Nhà Mạc, mộ Pù Quân, Heo Uẩn và hệ thống chùa ở 
tỉnh này, đều có mặt gốm sứ Hải Dương. 

Tại tỉnh Yên Bái, ở các khu di tích lớn như Hắc Y, Đại Cại, Thượng Miện, Bến Lăn, 
Chùa Dõng và nhiều khu mộ cổ trong huyện Lục Yên đã phát hiện được gốm sứ Hải Dương.
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Còn nhiều tỉnh ở miền núi phía Bắc chưa được khảo sát, có thể cũng có gốm sứ Hải Dương. 

Như vậy, chỉ mới tính đến 4 tỉnh kể trên, đã thấy vùng núi phía Bắc là thị trường lớn 
cho tiêu thụ sản phẩm gốm của Hải Dương.

Sở dĩ gốm vùng sông Kẻ Sặt như Cậy, Hợp Lễ còn tồn tại được dài hơn là đã bám sát 
thị trường trong nước và đặc biệt là thị trường trung du và miền núi, trong suốt 4 thế kỷ.

4. Gốm sứ Hải Dương - Truyền thống và hiện tại
4.1. Thực trạng của gốm sứ Hải Dương
Qua sự trình bày hết sức khái quát của tôi về gốm sứ Hải Dương, có thể những điều này 

là quá ít so với tầm vóc của một vùng gốm có truyền thống ít nhất là hơn 700 năm.
- Tầm vóc là như thế nhưng thực trạng thì đáng buồn. Có khá nhiều lò gốm đã bị xóa 

sổ không còn dấu vết nữa do sự phát triển của các khu dân cư, các công trình hiện đại.
- Nhiều cuộc khai quật trước đây chưa được chỉnh lý nghiên cứu một cách có hệ thống 

để có thể xác định chắc chắn đặc trưng loại hình, kỹ thuật sản xuất sản phẩm của từng lò gốm. 

- Từ khá lâu, Hải Dương không chú trọng đến các sản phẩm gốm sành - là một trong 
hai dòng gốm một thời hình thành nên tuyến sản phẩm xuất khẩu và đáp ứng thị trường 
trong nước.

- Công tác tuyên truyền, liên kết quảng bá gốm sứ Hải Dương còn rất khiêm tốn.
4.2. Một số giải pháp đề xuất 
- Khảo sát tổng thể thực trạng, hệ thống lò gốm nhiều giai đoạn ở Hải Dương để đánh 

giá thực tế, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch bảo tồn gắn phục hồi sản xuất gốm truyền 
thống với du lịch và phát triển kinh tế ở địa phương.

- Tổ chức khai quật có hệ thống các địa điểm sản xuất gốm sứ Hải Dương, trong đó ưu 
tiên những địa điểm mới chỉ được khảo sát, phát hiện. 

- Mở rộng liên kết nghiên cứu gốm sứ Hải Dương với các nhà nghiên cứu trong và ngoài 
nước để khai thác giá trị lịch sử văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật… của gốm sứ Hải Dương.

- Tăng cường tuyên truyền và quảng bá gốm sứ Hải Dương truyền thống và hiện đại 
như tổ chức hội thảo chuyên sâu, biên soạn, in các ấn phẩm về gốm sứ Hải Dương truyền 
thống, xuất bản tuyển chọn những tác phẩm kiệt tác của gốm sứ Hải Dương.

- Gốm sứ là niềm tự hào và là một trong những thế mạnh của tỉnh Hải Dương, nên 
chăng, Hải Dương cần có Bảo tàng gốm sứ chuyên nghiệp xứng với những gì mà Hải Dương 
đã từng đóng góp cho quốc gia trong nhiều thế kỷ; nên chăng, cần xây dựng một công viên 
gốm sứ Hải Dương để phát triển du lịch và đóng góp việc phát triển kinh tế - xã hội, giáo 
dục truyền thống, bản sắc đặc thù của tỉnh, đóng góp vào việc làm phong phú đời sống văn 
hóa tinh thần của nhân dân.
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HẢI DƯƠNG CERAMICS CENTER 
IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF VIETNAMESE CERAMICS

Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Thao Giang

Since 1980s, archaeologists have discovered five ceramic production sites in Hải 
Dương including Xóm Hống, Nam Tào, Chu Đậu, Thanh Khơi and Trụ Thượng. These sites 
belong to the Trần dynasty.

In the Early Le dynasty, Hải Dương emerged as the largest ceramic production center 
of Đại Việt. Ceramic products of Chu Đậu, Mỹ Xá kilns had been exported to many countries 
in the world.

In the Restoration Lê dynasty, Vietnamese ceramics fell into the period of decline, and 
there was no exception for ceramic production sites in Hải Dương.

In the development process of Vietnamese ceramics, Hải Dương center played an 
important role and contributed to the characteristics and tradition of Vietnamese ceramics 
in the 13th - 18th century.


