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THeÂm yÙ KieáN veà BOä söu TAäp GOám söÙ veÕ NHieàu mAøu 
CuûA NHAäT BAûN TAÏi BAûO TAøNG lòCH söû quOáC GiA

Phạm Quốc Quân*

1. TS. Nguyễn Đình Chiến và Ths. Lê Thị Thanh Hà vừa công bố trong số báo Cổ vật 
tinh hoa (tháng 4/2014) sưu tập gốm sứ Nhật Bản khá đồ sộ, hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia. Đây là bộ sưu tập gốm sứ vẽ nhiều màu, sưu tầm từ nhiều nguồn, trong 
thời gian dài, từ đầu đến cuối thế kỉ 20, được thực hiện do các học giả Pháp của Bảo tàng 
Louis Finot và các nhà nghiên cứu Việt Nam. Việc thêm một bước nghiên cứu bộ sưu tập 
này là vô cùng cần thiết, nhằm đánh giá thêm và nhìn nhận lại các bộ sưu tập cổ vật nói 
chung và gốm sứ nói riêng của Bảo tàng, vốn phức tạp về xuất xứ, nguồn gốc và còn nhiều 
điều sơ lược trong hồ sơ lưu trữ, do điều kiện khách quan và chủ quan, kể từ khi sưu tầm 
cho đến gần đây, chưa được quan tâm thích đáng.

Với cách trình bày của hai tác giả, tôi hiểu đây là những thông tin bước đầu trong một 
đề tài khoa học cấp cơ sở, nên văn liệu, nghiêng về sự phân loại, thống kê kích thước từng 
tiêu bản, đôi điều về nguyên nhân cùng sự có mặt của chúng trong Bảo tàng và niên đại sơ 
bộ được thẩm định. Những đánh giá mang tính nghiên cứu cho bộ sưu tập còn ở mức độ, 
dẫu rằng, TS. Nguyễn Đình Chiến cũng mong muốn tìm ra nơi sản xuất của những đồ gốm 
sứ ấy. Hãy khoan bàn đến chuyện này, cho dù, bài viết của tôi cũng muốn hướng tới gợi ý ấy 
của tác giả, để làm rõ hơn xuất xứ của từng sản phẩm, từng loại sản phẩm, từng dòng gốm 
sứ trong sưu tập. Nhưng trước hết, với tư cách là người nghiên cứu, đã có thời gian làm quản 
lý, tôi đánh giá cao sự đầu tư của lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho công tác này và 
cổ vũ 2 tác giả, đã một bước làm rõ nhiều thông tin còn thiếu trong phiếu, phích và sổ sách, 
trước khi chúng được đặt trong đối tượng nghiên cứu kỹ càng hơn. Tôi cũng cảm ơn tạp chí 
Cổ vật tinh hoa, đã không quản tốn kém, dường như in những tiêu bản khá điển hình trong 
sưu tập của Bảo tàng với chất lượng hình mỹ mãn, để có điều kiện tham khảo và lạm bàn, 
dẫu rằng, tôi đã không dưới 5 lần tiếp xúc với chúng, mỗi khi có điều kiện vào kho, nhưng 
không tài nào ghi nhớ hết ở nhiều thập niên trước.

* TS. Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
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2. TS. Nguyễn Đình Chiến và Ths. Lê Thị Thanh Hà cho rằng, cũng giống như đồ sứ 
Trung Quốc, đồ sứ vẽ nhiều màu của Nhật Bản gồm hai loại:

a, Vẽ men xanh cobal qua lần nung thứ nhất, sau đó vẽ nhiều màu hoặc vàng kim rồi 
nung lần thứ hai nhẹ lửa.

b, Vẽ nhiều màu và nung một lần, loại men nhẹ lửa, nên chưa đạt tiêu chuẩn đồ sứ.
Thực tế trong bộ sưu tập này, còn một loại thứ ba, đó là những đồ sứ vẽ nhiều màu 

dưới men, nung nặng lửa một lần. Bổ sung thêm loại này, đồng thời tôi cũng chia sẻ thêm 
với 2 tác giả rằng, loại thứ hai, rõ ràng chưa đạt tiêu chuẩn sứ mà theo thuật ngữ trước đây, 
cố Giáo sư Nguyễn Văn Y gọi đó là đồ sành xốp, sản xuất phục vụ cho thị hiếu phương Tây 
mà gốm Dona Biên Hòa thời Mỹ - Ngụy đã du nhập vào miền Nam trước giải phóng. Vì lẽ 
đó, trong bài viết, ngay từ đầu đề, cho tới nội dung, tôi luôn dùng danh từ chung gốm - sứ, 
đặc biệt với dòng men vẽ nhiều màu này của Nhật Bản. 

Với 3 loại trên đây, thông qua bộ sưu tập tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, diện mạo gốm 
sứ vẽ nhiều màu của Nhật Bản đã hiện hình tương đối rõ ràng với những dòng, những tiêu bản 
gốm sứ hoàng gia, quý tộc, xuất khẩu và bình dân. Cũng qua bộ sưu tập này, người nghiên 
cứu, nhà sưu tập cũng nhận ra các sản phẩm ấy chủ yếu được sản xuất tại trung tâm gốm sứ 
Arita, trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỉ 20. Đó có thể được coi là thời 
hoàng kim nhất của gốm sứ Nhật Bản nói chung, Arita - Hizen nói riêng.

Bộ sưu tập gốm vẽ nhiều màu Nhật Bản được 2 tác giả giới thiệu tương đối nhiều,  
những tiêu bản xuất sắc và đáng chú ý nhất đều có hình ảnh và miêu tả rõ ràng. Từ hình ảnh 
và thông tin miêu thuật, kết hợp với những điều ghi nhận được qua những lần tiếp cận với 
bộ sưu tập ở trong kho trước đây, tôi nhận ra rằng, những chiếc đĩa kiểu 2b theo phân loại 
của các tác giả thuộc dòng gốm Koimari hay còn gọi là Imari cổ, do trung tâm sản xuất gốm 
nổi tiếng Arita sản xuất. Mặc dù không có bản ảnh, nhưng tôi cho chiếc đĩa kiểu 2a cũng 
cùng một phong cách ấy.

Men vẽ nhiều màu Koimari có 2 thời kỳ, đó 
là thời kỳ trước năm 1720 và sau năm 1720. Ở thời 
kỳ trước năm 1720, Koimari có xương ít cao lanh, 
nghiêng nhiều về gốm và màu sắc trang trí trầm 
tối, thiên về màu tự nhiên: cây cối, hoa cỏ. Chiếc 
đĩa kiểu 2a dẫu có diễn tả cả một phong cảnh sơn 
thủy hoành tráng, nhưng với khóm trúc, hoa anh 
đào xen trong lá hoa với các màu sắc trầm: xanh, 
lục, đỏ nâu, đen trên nền men trắng, như là một đặc 
trưng cho Koimari trước năm 1720. Nguyễn Đình 
Chiến và Lê Thị Thanh Hà xếp 2a và 2b có niên đại 
thời Giang Hộ cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18 theo tôi 

Đĩa sứ nhiều màu, 1640-1660
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là hợp lý, song, về đẳng cấp, 2 chiếc đĩa nói trên là sản phẩm của tầng lớp quý tộc đương 
thời. Việc 2 chiếc đĩa đều được sưu tầm trôi nổi, trong đó, có một chiếc mua được ở Quảng 
Trị hẳn phải liên quan tới một nhân vật thuộc dòng dõi Võ sĩ đạo - Samurai. Đó hoàn toàn 
không phải là đồ gốm màu xuất khẩu của Nhật Bản, cho dù gốm vẽ màu xuất khẩu của nước 
này lan tràn ở châu Âu và Nam Mỹ, chủ yếu ở giai đoạn sau thời Minh Trị. Cũng thuộc dòng 
này, giai đoạn trước 1720, sưu tập còn trình ra 2 tiêu bản, đó là bình kiểu 1 và bát kiểu 3. 
Bình vẽ nhà cửa, lan can và võ sĩ đạo Samurai. Bát vẽ hoa anh đào, cúc dây… Tất cả đều 
được sử dụng màu sắc trầm tối là đặc trưng của sứ giai đoạn trước năm 1720 của Koimari. 
Điều này cũng phù hợp với niên đại được 2 tác giả xếp vào thời Giang Hộ cuối thế kỷ 17 
đầu thế kỷ 18.

Chiếc đĩa 2c theo phân loại của 2 tác giả, đó là sản phẩm được vẽ 5 màu. Ở phần giữa 
lòng vẽ đại bàng và phượng hoàng, cây và hoa anh đào, hoa lá cúc, uyên ương. Tôi cho rằng, 
đây là chiếc đĩa có niên đại 1720 của dòng gốm Koimari, thuộc sản phẩm của Hoàng gia Nhật 
Bản thời Edo cường thịnh.

Tiêu bản này không thể là đại diện để nói về Koimari sau 1720, nhưng với màu sắc của 
nó, với sự tham gia của những đường viền vàng cao sang, lộng lẫy, cùng với đề tài mang 
tính cung đình điển hình, tự nó đã khẳng định sự chối bỏ các motif phỏng theo đồ dệt trên 
vải thô của giai đoạn trước và tiếp tục truyền thống sử dụng vàng bạc trang trí trên dòng 
gốm sứ này, làm tốn kém đáng kể nguồn kim loại hiếm quý ấy của Nhật Bản trong khoảng 
từ nửa cuối thể kỷ 17 đến thế kỷ 18.

Bình sứ vẽ nhiều màu, cuối thế kỷ 18 Bát sứ vẽ nhiều màu, 1680-1710
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Dòng gốm men vẽ nhiều màu Koimari với những chiếc bình được các tác giả xếp vào 
kiểu 2 hay những chiếc đĩa vẽ phong cảnh, nhân vật được xếp vào 9a và 9b đều được hiện 
hình trên bản ảnh của số Tạp chí Cổ vật tinh hoa tháng 4/2014, là những sản phẩm xuất khẩu 
sang châu Âu, quà tặng của hoàng gia với các quốc gia láng giềng, sử dụng ở trong nước 
của tầng lớp quý tộc, được xếp niên đại thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, tương đương đời Minh Trị 
(1868-1912) là hoàn toàn chấp nhận được.

Trong sưu tập này, 2 tác giả còn đưa ra một chiếc đĩa được xếp kiểu 1 vẽ đề tài Bát bảo: 
kiếm, ống tiêu, quạt, sách, ngọc báu với sự kết hợp của màu xanh lục và tam lam. Đây là đồ 
sứ vẽ men nhiều màu, nung một lần, nặng lửa. Các tác giả không mấy quan tâm đến hiện 
tượng này của gốm sứ Nhật Bản. Song, trên thực tế, sản phẩm ấy dẫu ít ỏi nhưng có xuất hiện 
trên dòng gốm Nabeshima ở Arita. Đó là cách vẽ theo mảng màu và với những đường nét 
điêu luyện, vờn đuổi đậm nhạt, các nghệ nhân đã tạo nên các đề tài khá sống động với sự kết 
hợp giữa mảng và khối để tạo hình cơ bản và dùng lối vẽ công bút để diễn tả chi tiết của lông 
chim, gân lá, hoa quả…

Sứ vẽ nhiều màu Nabeshima được đánh giá là dòng sứ quý tộc của Nhật Bản, chuyên 
sản xuất để phục vụ lãnh chúa và tướng quân Nhật. Chiếc đĩa trên đây là sở hữu của võ sĩ 
đạo Samurai nửa sau thế kỷ 17, xứng đáng là một cổ vật quý hiếm của Nhật Bản.

Cùng kỹ thuật với chiếc đĩa trên là chiếc bát kiểu 1, theo phân loại của 2 tác giả. Bát 
vẽ cành và quả hồng viền quanh thành trong đĩa với các màu vàng, đỏ, xanh cobal, xanh 
lục và trắng. Ba con chim bay lượn ở giữa lòng như đang vờn đuổi nhau giữa mùi thơm của 
trái chín. Sự thể hiện đề tài bằng đường nét, cũng là một phong cách khác của Nabeshima 
vẽ màu men nặng lửa. Tuy nhiên, nhìn vào những quả hồng ở ngoài thành bát, lối vẽ tam 
lam vẫn mang đặc trưng của Nabeshima ở Arita. Niên đại của chiếc bát được 2 tác giả xếp 
vào nửa sau thế kỷ 19, theo tôi là hơi sớm. Nó là sản phẩm sứ cao cấp làm quà tặng của 
Nabeshima cuối thời Đại Chính thì hợp lý hơn.

3. Đồ sứ vẽ nhiều màu Nhật Bản hiện nay đang lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
được hai tác giả thông báo với số lượng tương đối lớn. Trong số này, có nhiều tiêu bản xứng 
đáng được phẩm bình thêm, đặc biệt là những đồ gốm sứ được hai tác giả xếp vào đời Giang 
Hộ (bình kiểu 2, kiểu 4, kiểu 6, kiểu 8; bát kiểu 2, đĩa kiểu 3, đĩa kiểu 5a, 5b), có nguồn gốc 
xuất xứ trao đổi với Bảo tàng Hoàng Gia Nhật Bản năm 1950, hay do Bảo tàng Lịch sử Việt 
Nam thu được từ Cải cách ruộng đất hoặc do hải quan chuyển giao cho Bảo tàng vào những 
thập niên cuối 90 của thế kỷ trước. Tất cả cần được đánh giá thêm vì những tiêu bản ấy, ngay 
cả chính quốc, cũng vô cùng hiếm quý với giá trị đa diện của chúng, từ nguồn gốc xuất xứ 
đến chủ nhân sở hữu cùng lý do của sự trôi nổi, nếu như những sản phẩm ấy không phải là 
những hàng hóa xuất khẩu đơn thuần. Ngoài ra, những tiêu bản trong sưu tập này được các 
tác giả xếp vào thời Minh Trị, theo tôi là hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên, hiếm hoi 
trong số ấy không phải là đồ gia dụng, đồ sinh hoạt hàng ngày, mà đó là những đồ dùng của 
hoàng gia, quý tộc, lãnh chúa, xuất khẩu sang châu Âu với tư cách là đồ dùng cung đình của 
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xứ ấy, cũng cần được rạch ròi. Tôi đã nhận ra giá trị ấy từ một số tiêu bản, đó là những chiếc 
đĩa kiểu 9a, 9b, 9c; đĩa kiểu 11, do Bộ Tài chính bàn giao cho Bảo tàng, rất có thể là quà tặng 
của Hoàng gia Nhật Bản cho Hoàng gia triều Nguyễn đã được các cụ Trần Huy Liệu và Cù 
Huy Cận thu về trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945. Sự cố mất chiếc ấn ở Bảo tàng, đầu 
những năm 60 của thế kỷ trước, toàn bộ sưu tập được gửi tới Ngân hàng Nhà nước, nhưng 
những chiếc đĩa nói trên lại không nằm trong đối tượng, để rồi, đến hôm nay vô tình bị chia 
tách. Sẽ còn bao nhiêu sự chia tách trong sưu tập này cần được làm rõ, bởi cổ vật hoàng gia 
là siêu cấp... Tôi đã từng được xem những đồ sứ vẽ trẻ em dòng Mikiwachi, là quà tặng của 
triều đình, tướng quân, lãnh chúa và võ sĩ đạo. Vẽ 7 em là của triều đình, 5 em là của lãnh 
chúa, 3 em là của võ sĩ đạo, theo đó, giá trị phẩm cấp của từng loại là một trời, một vực. Đó 
là những giá trị vật thể và giá trị phi vật thể của hiện vật bảo tàng rất cần được làm sáng tỏ 
để giá trị đích thực của từng hiện vật được phát huy hiệu quả hơn. 

Trong sưu tập này, có một số tiêu bản, TS. Nguyễn Đình Chiến và Ths. Lê Thị Thanh 
Hà không cung cấp niên đại, không có ảnh minh họa, ví dụ như: âu kiểu 5, do Bảo tàng 
Louis Finot mua tại Bergeren (Nhật Bản), hay bộ đồ cà phê mang phong cách Âu châu, thậm 
chí không có cả lý do về sự có mặt trong bộ sưu tập… cần được bổ sung thêm.

Ý kiến thì còn nhiều, nhưng điều kiện tiếp xúc trực tiếp với sưu tập này, với tôi, hiện nay 
là khó khăn, trong khi những hình ảnh được cung cấp thì hạn chế, hồi ức của những lần tiếp 
xúc từ vài thập niên trước ngày càng phôi phai theo năm tháng, do vậy, những ý kiến này, thiết 
nghĩ chỉ là mong muốn đầu tư thêm công sức, tiền của và thời gian cho bộ sưu tập để có thêm 
thông tin - điều còn rất hạn chế trong nghiên cứu sưu tập ở nhiều bảo tàng Việt Nam.

Còn việc đúng, sai là chuyện muôn thuở của khoa học, khiến chẳng mấy bận lòng, nhất 
là sự hiểu biết của tôi về gốm sứ Nhật Bản còn chưa thật đủ đầy.

ADDITIONAL NOTES ON THE JAPANESE MULTICOLORED 
CERAMIC COLLECTION IN THE VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY

Phạm Quốc Quân

The main goal of this article is to make some notes on the Japanese multicolored 
ceramic collection in the Vietnam National Museum of History, which has been 
concerned in an article by Dr. Nguyễn Đình Chiến and MA. Lê Thị Thanh Hà in 
2014.

Basing on the information in the article, together with observations with his 
own eyes, the author highly appreciates the information about typology, dates, and 
descriptions in the 2014 article. However, because of the values of the collection, 
such information seems to be not enough and precise. The author has therefore 
added more notes on the classification, dating, origin, especially which class they 
were manufactured for. Besides, the author has also edited dates for some samples 
of the collection. The study of this collection needs more attraction in the future.
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söu TAäp sAÉC pHONG löu GiöÕ ôû Di TíCH 
ñeàN - ñìNH Kim lieÂN (ñOáNG ñA, HAø NOäi)

Nguyễn Ngọc Chất, 
Chu Mạnh Quyền, Nguyễn Văn Thủy*

Năm 2013, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Phòng Văn hóa - Thông tin quận Đống Đa, 
Hà Nội đã tiến hành chương trình hợp tác nghiên cứu, kiểm kê và giám định cổ vật hiện 
đang lưu giữ tại một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn quận. Đình Kim Liên là di tích 
đầu tiên được tiến hành nghiên cứu, khảo sát và giám định. Tại đây, chúng tôi đã có dịp tiếp 
xúc với bộ sưu tập sắc phong quý giá, gồm 34 đạo sắc có niên đại từ thời Vĩnh Tộ (1619-
1628) đến thời Khải Định (1916-1925). 

* Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Nghi môn đền - đình Kim Liên (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội)


