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TRÖNG BAØY ÑAËC BIEÄT
“ÑOÀ GOÁM SÖÙ PHAÙT HIEÄN ÔÛ VUØNG BIEÅN VIEÄT NAM” 
TAÏI VIEÄN NGHIEÂN CÖÙU DI SAÛN VAÊN HOÙA BIEÅN QUOÁC GIA HAØN QUOÁC

                                                                           Đoàn - Thắng*

Ngày 27/11/2017 tại Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia, thành phố 
Mokpo - Hàn Quốc, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu 
Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc tổ chức khai mạc trưng bày đặc biệt Đồ gốm sứ 
phát hiện ở vùng biển Việt Nam. Tới dự khai mạc có ngài Phó Thị trưởng thành phố Mokpo, 
giám đốc các Bảo tàng Quốc gia trực thuộc Bảo tàng Quốc gia Trung ương Hàn Quốc, Hội 
người Việt Nam tại Hàn Quốc cùng đông đảo các học giả, các nhà khoa học, công chúng 
thành phố Mokpo.

* Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Đại biểu tham dự trưng bày “Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam” 
tại Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc, tháng 11/2017
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Cho đến nay, trên vùng biển Việt Nam đã phát hiện dấu tích nhiều con tàu đắm, nhưng 
mới chỉ có 6 tàu do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tham gia khai quật như: Hòn Cau (Bà Rịa - 
Vũng Tàu), Hòn Dầm (Kiên Giang), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Cà Mau (Cà Mau), Bình 
Thuận (Bình Thuận), Bình Châu (Quảng Ngãi). Kết quả nghiên cứu, khai quật đã xác định 
quy mô kích thước, kỹ thuật làm nên những con tàu này, cho thấy đây là những con tàu chở 
hàng hóa gốm sứ của Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… Đặc biệt trong cuộc khai quật tàu 
cổ Cù Lao Chàm đã thu được một số lượng lớn đồ gốm Việt Nam có nguồn gốc từ Chu Đậu 
(Hải Dương) và Thăng Long (Hà Nội), cho thấy vị trí, vai trò tích cực của Việt Nam trong 
lịch sử giao thương quốc tế, trong đó đồ gốm là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. 

Với diện tích 500m2, trưng bày giới thiệu 309 hiện vật tiêu biểu, đặc sắc nhất trong sưu 
tập hiện vật khai quật từ 5 con tàu đắm trong vùng biển Việt Nam đang lưu giữ tại Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia cùng một số hiện vật bổ trợ, đối sánh của Hàn Quốc, Trung Quốc theo 5 
chủ đề:

1. Phát kiến thời đại hàng hải Việt Nam vươn ra biển lớn
Do vị trí địa lý đặc biệt, nên từ xa xưa con đường tơ lụa trên biển bắt đầu từ Trung Quốc 

muốn đến bán đảo Ả Rập phải đi qua phía bắc bán đảo Mã Lai và khu vực biển Kancipura 
thuộc nam Ấn Độ bắt buộc phải đi qua vùng biển Việt Nam. Vì vậy, tại các vùng ven biển Việt 
Nam dần xuất hiện những tuyến đường biển, thương cảng và trở thành điểm trung chuyển 
hàng hóa, điểm dừng chân của các thuyền buôn Trung Quốc cũng như các nước. Phần trưng 
bày này với bản đồ vị trí 5 con tàu đắm tại vùng biển Việt Nam, một số bản đồ hàng hải, 
tranh cổ, mô hình tàu thuyền cổ, đồ gốm Cù Lao Chàm (Việt Nam), đồ gốm Hàn Quốc, đồ 
gốm Trung Quốc... 
giúp người xem có 
cái nhìn khái quát 
về địa lý, vị trí 
các con tàu đắm 
và đối sánh đồ 
gốm Việt Nam với 
những nét tương 
đồng và khác 
biệt với đồ gốm 
Hàn Quốc, Trung 
Quốc trong giai 
đoạn hoàng kim 
của giao thương 
đường biển trong 
lịch sử thương mại 
thế giới. Giới thiệu sơ đồ vị trí các con tàu đắm tại vùng biển Việt Nam
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2. Con đường tơ lụa trên biển vận chuyển đồ gốm sứ hoa lam từ châu Á
Với ý tưởng con đường tơ lụa trên biển là động mạch kinh tế thế giới nối phương Đông 

và phương Tây, cũng là con đường của giao lưu văn minh thế giới. Sản phẩm thương mại 
hấp dẫn nhất và cũng được lưu thông nhiều nhất qua con đường này là đồ gốm sứ, chính vì 
vậy, nhiều nhà nghiên cứu gọi con đường này là con đường gốm sứ. 

Phần trưng bày này giới thiệu đồ gốm sứ hoa lam với nhiều loại hình, kiểu dáng, đề 
tài trang trí sinh động của các con tàu Cù Lao Chàm, Hòn Cau, Cà Mau, Bình Thuận như: 
bát, đĩa, hộp, lọ, hũ, chậu... giúp người xem hình dung về một thời cực thịnh của một trong 
những loại đồ gốm rất được ưa chuộng trên thế giới, nhất là các nước phương Tây. 

3. Đồ gốm Việt Nam vượt châu Á vươn ra thế giới
Đây là phần trưng bày trọng tâm tập trung giới thiệu các hiện vật gốm tiêu biểu xuất 

khẩu của Việt Nam thế kỷ 15 tìm được trên tàu cổ Cù Lao Chàm, một con tàu chở nhiều hiện 
vật gốm sứ nhất trong những con tàu đã khai quật ở vùng biển Việt Nam như: bát, đĩa, ấm, 
chậu, bình vôi, lọ, hộp, chân đèn, lư hương và các loại bình. 

Trong lịch sử, từ giữa thế kỷ 14 Việt Nam bắt đầu sản xuất đồ gốm men trắng 
hoa lam và có bước phát triển vượt bậc về kỹ thuật. Vào thời kỳ này, nhà Minh (Trung 
Quốc) thực hiện chính sách “Bế quan tỏa cảng”, hạn chế giao thương với nước ngoài. 
Đây là cơ hội lớn cho đồ gốm thương mại xuất khẩu của Việt Nam. Trong tình trạng 
nguồn cung cấp đồ gốm sứ Trung Quốc bị giảm mạnh, đồ gốm của Đông Nam Á trở 
thành sản phẩm thương mại xuất khẩu ra nước ngoài, trong đó đồ gốm Việt Nam với 
nhiều nét tương đồng với đồ gốm sứ Trung Quốc, đã đáp ứng được những nhu cầu của 
khách hàng trong giai đoạn từ giữa thế kỷ 15 đến thế kỷ 16. Khu vực sản xuất đồ gốm 

Đồ sứ men trắng vẽ lam tàu cổ Bình Thuận Kendy gốm men trắng vẽ lam tàu cổ Cù Lao Chàm



17

Thông báo khoa học 2017**

xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là khu vực Hải Dương với các lò Nam Sách, đặc biệt 
lò Chu Đậu, lò Mỹ Xá giữ vai trò trung tâm. Đồ gốm sứ men trắng vẽ lam của Việt Nam 
thời kỳ này đã đạt đến trình độ tinh xảo, được đánh giá chỉ xếp sau đồ gốm sứ cùng loại 
của Trung Quốc. Các khu vực nhập khẩu chủ yếu là Philippines, Thái Lan, Indonesia, 
Ai Cập, Nhật Bản...   

4. Trào lưu nghệ thuật phương Đông sự ưa chuộng đồ gốm sứ Trung Hoa ở 
châu Âu

Phần trưng bày tập trung giới thiệu đồ gốm sứ Trung Quốc mang phong cách châu Âu 
và vật dụng phục vụ sinh hoạt của các thương nhân và thủy thủ trên các con tàu đắm Cù Lao 
Chàm, Cà Mau, Bình Thuận: bát, đĩa, cốc, hộp, chóe, tượng người, tượng thú và mô hình 
thuyền có men trắng vẽ lam, vẽ nhiều màu…

Đồ gốm sứ Trung quốc thế kỷ 16 được xuất khẩu nhiều tới thị trường Trung Đông hơn 
là xuất khẩu tới thị trường châu Âu. Nhưng bước vào thế kỷ 17, nhu cầu tiêu thụ đồ gốm sứ 
Trung Quốc tại châu Âu tăng lên rất nhiều so với thị trường Trung Đông với các đồ gốm sứ 
men ngọc và nhiều màu. Ngoài các loại hoa văn truyền thống Trung Quốc, trang trí đồ gốm 
sứ còn được bổ sung thêm các hoa văn theo thị hiếu của người châu Âu. Thông qua Hà Lan, 
đồ gốm sứ Trung Quốc được du nhập đến hầu hết các khu vực khác của châu Âu. Các công ty 
Đông Ấn liên tiếp được thành lập ở các nước châu Âu, các công ty này không chỉ nhập khẩu 
đồ gốm sứ Trung Quốc mà còn nhập khẩu các sản phẩm quý của các nước Đông Dương. 

Phòng trưng bày “Đồ gốm Việt Nam vượt châu Á vươn ra thế giới”
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5. Đồ gốm Thái Lan điểm gặp gỡ trên đường biển Việt Nam
Giới thiệu một số đồ gốm men xám, men ngọc Thái Lan như: bát, đĩa, lọ, chén… phát 

hiện trên tàu cổ Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và Hòn Dầm (Kiên Giang). Thái Lan là quốc 
gia có vị trí địa lý nằm trên bán đảo Indo - China, giao thương với nhiều quốc gia Đông Nam 
Á khác thông qua Biển Đông Việt Nam. Các khu vực sản xuất đồ gốm sứ thương mại của 
Thái Lan chủ yếu tập trung tại miền Trung và miền Bắc. Đồ gốm sứ thương mại tiêu biểu 
của Thái Lan là đồ gốm sứ Sawankhalok với thời kỳ phát triển cực thịnh từ thế kỷ 13 đến 
thế kỷ 16. Đồ gốm sứ sản xuất tại đây được xuất khẩu rộng rãi tới Việt Nam, Philippines, 
Indonesia và tới cả Nhật Bản. 

Đồ gốm Thái Lan đã phát hiện được tại nhiều khu vực di tích tàu cổ thuộc vùng biển 
Việt Nam. Đây là căn cứ để khẳng định đồ gốm sứ Thái Lan trở thành sản phẩm thương mại 

Các loại đồ gốm men ngọc Thái Lan tàu cổ Hòn Dầm

Đồ sứ men trắng vẽ nhiều màu và vẽ lam trên tàu cổ Cà Mau
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xuất khẩu. Đặc biệt, thông qua những phát hiện tại di tích tàu cổ Hòn Dầm, có thể khẳng 
định đồ gốm đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chiếm tỉ trọng rất lớn trong hàng hóa thương 
mại của Thái Lan đương thời.

Song song với cuộc trưng bày, một cuốn 
cataloge có cùng tên gọi được biên soạn công 
phu, khoa học, trình bày đẹp cũng được xuất 
bản, đồng thời một hội thảo về Di sản văn 
hóa biển Việt Nam cũng được Viện Nghiên 
cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc 
tổ chức đã góp phần vào thành công của cuộc 
trưng bày đặc biệt này.

Trưng bày đặc biệt Đồ gốm sứ phát 
hiện ở vùng biển Việt Nam với mong muốn 
giới thiệu đến công chúng Hàn Quốc, bạn bè 
quốc tế các hiện vật đặc sắc khai quật từ 5 
con tàu ở vùng biển Việt Nam, là cơ hội để 
giới thiệu các thành quả tiêu biểu của khảo 
cổ học dưới nước Việt Nam tại Hàn Quốc, 
góp phần giúp công chúng Hàn Quốc hiểu 
hơn về kho tàng di sản văn hóa biển đa dạng, 
phong phú của Việt Nam. 

Với thủ pháp trưng bày hiện đại, thiết kế mỹ thuật trang nhã, lôi cuốn người xem đã 
tôn giá trị của các sưu tập hiện vật, giúp khách tham quan dễ nắm bắt được nội dung chủ 
đạo của trưng bày, hiểu được ý nghĩa lịch sử của đường biển Việt Nam trong tuyến đường 
quan trọng của “con đường gốm sứ” trên biển, đồng thời hiểu được tính khác biệt và tính 
kế thừa của đồ gốm sứ châu Á. 

Trưng bày thể hiện một tầm cao mới, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai 
nước, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Là minh 
chứng tốt đẹp thể hiện tình hữu nghị, sự tin tưởng, mối giao lưu mật thiết giữa Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc trong 
thời gian vừa qua. Đây cũng là cơ hội để hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động nghiên cứu 
các di sản văn hóa biển của Việt Nam - Hàn Quốc trở nên thân thiết, gần gũi và phát triển 
lên một tầm cao mới.

Cataloge trưng bày đặc biệt 
“Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam”
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SPECIAL EXHIBITION “THE AGE OF DISCOVERY: ASIAN CERAMICS 
FOUND ALONG THE MARITIME SILK ROAD”

Đoàn - Thắng

The article presents the content of the special exhibition “The Age of Discovery: Asian 
Ceramics Found along the Maritime Silk Road”, which was opened in the National Research 
Institute of Maritime Cultural Heritage on November 27th 2017. The exhibition aims to 
introduce the colorful ceramics assemblage, which were uncovered from five shipwrecks 
in the seas of Vietnam, to the Korean and international audience. On this occasion, the 
exhibition also highlights achievements of Vietnam’s underwater archaeology. Through this, 
Korean people may understand deeper the maritime cultural heritage of Vietnam, which is 
evidently rich and varied.

Applied with modern methods in exposing the objects, together with attractively 
elegant decoration, the exhibition appreciates the values of the collection. Especially, the 
audience can easily comprehend the key position of Vietnam’s sea routes in the perspective 
of the ceramics road on the sea. At the same time, the identity and continuity of the Asian 
ceramics are more or less suggested to the audience.  


