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NHÖÕNG ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN
CUÛA GOÁM SÔÙM NAM TRUNG QUOÁC 

VAØ MOÁI QUAN HEÄ VÔÙI GOÁM SÔÙM BAÉC VIEÄT NAM

Trương Đắc Chiến*

Dẫn nhập
Đối với khảo cổ học, đặc biệt là khảo cổ học Tiền sử, đồ gốm luôn được coi là một 

trong những tài liệu quan trọng hàng đầu. Qua nghiên cứu đồ gốm, chúng ta có thể biết 
được nhiều mặt của đời sống xã hội quá khứ, như trình độ phát triển kinh tế, tư duy thẩm 
mỹ, chế độ ăn, các mối quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa… Thật không sai khi nói đồ 
gốm chính là hơi thở, là nhịp đập của một văn hóa khảo cổ. 

Trong lịch sử nhân loại, đồ gốm xuất hiện từ khá sớm, khoảng 10.000 năm BC, 
thường (chứ không phải luôn luôn) gắn với kinh tế sản xuất. Trong các trung tâm gốm 
sớm của thế giới, Nam Trung Quốc là một trung tâm quan trọng, thậm chí đó còn là nơi 
phát minh ra đồ sứ nguyên thủy. Tuy nhiên, cho đến nay, trong khi có rất nhiều công 
trình nghiên cứu về gốm sứ Trung Quốc nói chung, thì vấn đề gốm sớm Nam Trung 
Quốc lại chưa được nghiên cứu đầy đủ, đúng mức. Đã có một số tác giả nghiên cứu vấn 
đề này theo các quan điểm khác nhau, một số vấn đề đã được làm sáng tỏ, những vẫn 
còn đó rất nhiều câu hỏi phải giải đáp. 

Đối với khảo cổ học Việt Nam, việc tìm hiểu, nghiên cứu thời Tiền - Sơ sử Nam 
Trung Quốc nói chung, vấn đề gốm sớm Nam Trung Quốc nói riêng là rất có ý nghĩa, 
bởi giữa Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về địa lý và nhân 
văn. Những mối quan hệ đa chiều, đa dạng của các cộng đồng cư dân cổ sinh sống trên 
hai địa bàn là không thể phủ nhận. Việc làm rõ bản chất của những mối quan hệ đó có ý 
nghĩa quyết định để thấu hiểu bức tranh Tiền - Sơ sử của cả khu vực.

Trong bài viết này, trên cơ sở tư liệu còn hạn chế, tôi sẽ cố gắng nêu lên “Những 
đặc trưng cơ bản của gốm sớm Nam Trung Quốc và mối quan hệ với gốm sớm Bắc Việt 
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Nam”, qua đó, một mặt là để tìm hiểu về một trung tâm gốm sớm của nhân loại, mặt 
khác cũng là để nhìn nhận hệ thống gốm sớm Việt Nam trong một bối cảnh rộng hơn.

1. Những đặc trưng của gốm sớm Nam Trung Quốc
1.1. Địa bàn phân bố
Gốm sớm thường được tìm thấy ở các di tích Sơ kỳ Đá mới. Hầu hết các tỉnh miền 

Nam Trung Quốc đều có các di tích thuộc giai đoạn này, song không phải ở đâu cũng 
phát hiện thấy có đồ gốm. Cho đến nay, gốm sớm mới chỉ được tìm thấy trong các di 
tích ở các tỉnh miền nam và ven biển đông nam Trung Quốc, trong đó Quảng Tây là nơi 
tập trung nhiều nhất tư liệu về gốm sớm.

1.1.1. Tỉnh Quảng Tây
Theo các tài liệu hiện biết, thì Quảng Tây là tỉnh có nhiều địa điểm khảo cổ chứa 

gốm sớm nhất ở Nam Trung Quốc. Sau đây là một số địa điểm tiêu biểu:
- Địa điểm Miếu Nham (Miaoyan): thuộc thôn Lý Gia Dương, thành phố Quế Lâm. 

Qua cuộc khai quật năm 1988, một trật tự địa tầng gồm 6 lớp đã được làm rõ, trong đó 
niên đại C14 của lớp 2 là 13.100±370 năm BP và của lớp 6 là 21.530±410 năm BP (Trình 
Năng Chung 1995: 74). Đáng chú ý là tại lớp 5 đã tìm thấy một số mảnh gốm, với niên 
đại là 15.660±260 năm BP và 15.560±500 (Zhang Chi 2000: 29). Phát hiện này đã gây 
nhiều tranh luận trong giới khảo cổ học, không ít người cho rằng cần phải thực hiện 
những cuộc khai quật sâu kỹ hơn nữa để kiểm chứng.

- Địa điểm Tắng Bì Nham (Zengpiyan): cũng thuộc thành phố Quế Lâm. Tại địa 
điểm này, vào năm 1973, các nhà khảo cổ đã đưa ra khỏi lòng đất gần 1000 mảnh gốm 
cùng với một tổ hợp công cụ cuội ghè đẽo và một ít đồ đá mài. Gốm Tắng Bì Nham 
gồm hai loại là gốm hồng và gốm xám tro, trong đó gốm hồng chiếm đa số. Gốm được 
nặn tay, xương gốm dày, độ nung thấp, bên ngoài có văn thừng, miệng gốm chủ yếu là 
miệng loe. Ở tầng văn hóa sớm niên đại 10.000-9.000 năm BP, gốm văn thừng chiếm vị 
trí chủ đạo, sang đến tầng văn hóa muộn niên đại 8.000-7.000 năm BP, bên cạnh gốm 
văn thừng đã xuất hiện gốm văn in và văn khắc vạch (Trình Năng Chung 1995: 74-75). 

- Địa điểm Lý Ngư Chủy: địa điểm này thuộc thành phố Liễu Châu. Lý Ngư Chủy 
là di tích có hai tầng văn hóa. Tầng văn hóa dưới là trầm tích màu vàng chứa vỏ ốc, công 
cụ đá chủ yếu là cuội ghè, hiếm gặp công cụ mài. Đồ gốm xuất lộ ở lớp muộn nhất của 
tầng văn hóa sớm, với niên đại là 12.880±200 năm BP. Tầng văn hóa trên là trầm tích 
màu nâu xám, ken dày vỏ ốc, bên trong chứa công cụ ghè đẽo, công cụ mài, công cụ 
xương, công cụ vỏ sò và mảnh gốm. Niên đại của tầng này là 7.820±100 năm BP. Sự 
khác nhau giữa gốm tầng văn hóa dưới và trên là: ở tầng văn hóa dưới gốm văn thừng 
chiếm vị trí tuyệt đối, trong đó thừng thô là chủ yếu, còn ở tầng văn hóa trên đã bắt đầu 
xuất hiện văn khắc vạch (Trình Năng Chung 1995: 75).

- Địa điểm Bạch Liên Động: cũng thuộc thành phố Liễu Châu. Tại đây các nhà 
khảo cổ cũng tìm thấy những mảnh gốm trong tầng văn hóa. Gốm ở đây thuộc loại gốm 
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hồng, xương gốm thô dày, có pha cát. Hoa văn chủ yếu là thừng thô và số lượng nhỏ văn 
khắc vạch. Niên đại của lớp chứa gốm là 7.080±125 năm BP.

- Các địa điểm cồn sò dọc Ung Giang: dọc đôi bờ Ung Giang thuộc địa phận Nam 
Ninh, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một loạt các di chỉ cồn sò thuộc Sơ kỳ Đá mới. 
Các di chỉ này chứa một tổ hợp di vật gồm công cụ ghè đẽo, công cụ mài, công cụ 
xương, công cụ vỏ nhuyễn thể và đồ gốm. Đồ gốm thường được pha cát hoặc vỏ nhuyễn 
thể, màu sắc chủ yếu là màu xám và màu đỏ. Hoa văn chủ yếu là thừng thô và thừng 
mịn, văn nan đan không đáng kể. Kỹ thuật chế tác chủ yếu là dải cuộn. Niên đại của lớp 
văn hóa chứa gốm ở khu cồn sò Nam Ninh là khoảng trên dưới 10.000 năm BP.

1.1.2. Tỉnh Quảng Đông
- Tại huyện Anh Đức (tức Ung Nguyên cũ), vào năm 1961, các nhà khảo cổ đã phát 

hiện và khai quật 7 hang động có niên đại Sơ kỳ Đá mới. Tại đây đã tìm thấy nhiều mảnh 
gốm, với hai loại là gốm hồng và gốm đen, trong đó gốm hồng là chủ yếu. Xương gốm 
thô, dày, khá bở, phần nhiều được pha cát, độ nung thấp. Hoa văn chủ yếu là thừng mịn 
và văn nan đan, gốm văn in xuất hiện ở lớp trên với số lượng không đáng kể.

- Ở huyện Triều An, tại 2 địa điểm Sơ kỳ Đá mới là Thạch Vĩ Sơn và Trần Kiều 
Thôn, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều mảnh gốm thô, không trang trí hoa văn, bề mặt 
được miết láng, một vài mảnh có văn in vỏ sò và khắc vạch. Cũng tồn tại một số mảnh 
tô màu hoặc trang trí thành băng ngang trên cổ, vai và bụng của đồ gốm.

- Trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông, xuất hiện nhóm di tích cồn sò ở 
huyện Đông Hưng (nay là Phòng Thành). Các di tích này cũng chứa gốm, với đặc điểm 
là gốm thô pha cát hoặc vỏ nhuyễn thể, màu hồng hoặc xám đen. Hoa văn chủ yếu là 
văn thừng mịn, văn nan chiếu và một số ít văn khắc vạch (Trình Năng Chung 1995: 76).

1.1.3. Tỉnh Giang Tây
Tại đây có một địa điểm Đá mới hết sức 

quan trọng, đó là di tích Tiên Nhân Động 
(Xianrendong). Di tích này đã được khai quật 
trong những năm 1960, sau đó lại tiếp tục được 
thám sát trong các mùa điền dã 1993-1995 
(Zhang Chi 1999: 97). Di tồn văn hóa của địa 
điểm này bao gồm công cụ đá, công cụ xương, 
công cụ vỏ sò và đồ gốm. Đồ gốm xuất hiện 
trong cả tầng văn hóa trên và dưới. Gốm ở tầng 
văn hóa dưới phần lớn được trang trí văn thừng 
cả mặt trong và mặt ngoài, với màu sắc chủ 
đạo là màu hồng. Ở tầng văn hóa trên, ngoài 
gốm văn thừng đã xuất hiện gốm miết láng và 
có màu đen. Hiện nay có hai niên đại C14 của 

Đồ gốm văn thừng Tiên Nhân Động 
(Nguồn: Zhang Chi 2000)
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lớp chứa gốm là 10.870±240 năm BP và 8.575±235 năm BP (Zhang Chi, Hsiao-Chun 
Hung 2008: 302). 

1.1.4. Tỉnh Hồ Nam
Tại huyện Thạch Môn, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật di chỉ Táo Thị vào 

năm 1981. Tổ hợp di vật tìm được gồm công cụ ghè đẽo, công cụ mài và đồ gốm. Đồ 
gồm chủ yếu thuộc hệ gốm hồng, văn thừng. Niên đại của di chỉ là 7.210±110 năm BP 
và 6.920±200 năm BP (Trình Năng Chung 1995: 76).

1.1.5. Tỉnh Phúc Kiến và đảo Đài Loan
Tại di chỉ cồn sò Phú Quốc Đôn, các nhà khảo cổ đã tìm thấy đồ gốm, với đặc điểm 

là: gốm thô văn thừng giữ vai trò chủ đạo, tiếp đến là gốm văn in vỏ sò và gốm có hoa 
văn khắc vạch. Niên đại C14 của địa điểm này là 6.310±370 năm BP và 6.500±400 năm 
BP (Trình Năng Chung 1995: 76).

Một địa điểm đáng chú ý khác là Đại Phần Khanh, ở bờ nam sông Đàm Thủy (Đài 
Bắc). Di chỉ này chính là đại diện cho văn hóa khảo cổ Đại Phần Khanh, một văn hóa 
gốm sớm ở vùng ven biển đông nam Trung Quốc. Đồ gốm trong văn hóa Đại Phần 
Khanh đều nặn bằng tay, pha cát, bở, màu đỏ sẫm, xương màu xám. Phần lớn đồ đựng 
có văn thừng thô từ bụng trở xuống, phần miệng được trang trí văn khắc vạch. Loại 
hình cũng khá đơn giản, chủ yếu là bát, bình, nồi, đáy tròn hoặc bằng, có loại có chân 
đế thấp và trổ lỗ. Niên đại của văn hóa Đại Phần Khanh là 7.500-6.000 năm BP (Trình 
Năng Chung 1995: 77).

1.2. Kỹ thuật chế tác(1)

 Điểm qua các phát hiện gốm sớm trên địa bàn Nam Trung Quốc, đến đây, chúng ta 
đã có thể nhận ra ít nhiều những đặc trưng cơ bản của nó về mặt kỹ thuật chế tác.

Trước hết, về nguyên liệu, có thể thấy gốm sớm Nam Trung Quốc chủ yếu được 
làm từ nguồn đất tại chỗ. Chất liệu gốm thô pha nhiều cát, gốm bở, độ hút nước lớn, 
chứng tỏ chưa qua khâu tinh luyện, chọn lọc nguyên liệu (Zhang Chi 2000: 32). Ở khu 
vực cồn sò ven sông, ven biển, ngoài việc pha cát, người ta còn pha cả vỏ nhuyễn thể đã 
tán nhỏ. Một số thì được pha bã thực vật. Gốm được tạo từ đất bùn cũng xuất hiện khá 
sớm, nhưng với tỷ lệ ít (Trình Năng Chung 1995: 77).

Về mặt tạo hình, hầu hết các văn liệu khảo cổ đều cho biết gốm được nặn bằng tay, 
chưa có bằng chứng của việc làm gốm bằng khuôn(2). Căn cứ vào độ dày mỏng không 
đều giữa các bộ phận của đồ gốm, các nhà khảo cổ cho rằng phương pháp tạo dáng của 
đồ gốm thời kỳ này chủ yếu là nặn từ nguyên khối kết hợp với bàn đập - hòn kê. Bên 
cạnh đó phương pháp dựng (từng) mảng (piece building method) và phương pháp dải 
cuộn (coiling method) cũng được sử dụng khá thành thạo (Zhang Chi 2000: 33).

Về cách tạo hoa văn cũng có nhiều nét đáng chú ý. Như ta đã biết, hoa văn trên 
gốm sớm chủ yếu là văn thừng, số ít là văn nan đan, văn in và văn khắc vạch. Về cách 
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tạo văn thừng, theo các nhà khảo cổ Trung Quốc, thì người xưa thường dùng một đoạn 
tre, gỗ (hoặc bàn đập) có cuốn thừng rồi đập lên bề mặt đồ gốm nhằm làm chắc xương 
gốm (Zhang Chi 2000: 33). Có thể nói, văn thừng giai đoạn này chủ yếu là văn kỹ thuật, 
chưa mang nhiều ý nghĩa trang trí. Việc sử dụng những vỏ nhuyễn thể làm dụng cụ in ấn 
hoa văn trên đồ gốm cũng là một nét đặc sắc của vùng duyên hải đông nam Trung Quốc 
(Trình Năng Chung 1995: 78).

Về độ nung, có thể thấy phần lớn gốm sớm Nam Trung Quốc được nung ở nhiệt độ 
khá thấp, trong khoảng từ 500-800oC. Có học giả cho rằng gốm giai đoạn này đã được 
nung trong lò nằm ngang, nhưng ý kiến phổ biến cho rằng đồ gốm sớm được nung hoàn 
toàn theo cách nguyên thủy, đó là nung ngoài trời. Ý kiến này xem ra có vẻ phù hợp với 
tư liệu thực tế hơn cả (Trình Năng Chung 1995: 78).

Về mặt loại hình, do hầu hết gốm sớm đều được phát hiện trong tình trạng vỡ nát, 
nên rất khó để định được kiểu dáng gốm. Căn cứ vào những mảnh còn lại, các nhà khảo 
cổ cho rằng kiểu dáng gốm sớm rất đơn giản. Loại hình gồm nồi, vò, bát… với miệng 
loe hoặc đứng, đáy tròn, rất ít gốm đáy bằng và có chân đế. 

1.3. Niên đại và văn hóa
Việc các địa điểm phát hiện gốm sớm ở Nam Trung Quốc hầu hết đều có niên đại 

tuyệt đối là một thuận lợi trong việc vạch ra thang niên đại của hệ thống gốm sớm nơi 
đây. Các địa điểm như Miếu Nham, Tắng Bì Nham, Tiên Nhân Động, Bạch Liên Động, 
Đỉnh Sư Sơn đều có niên đại trên dưới 10.000 năm BP. Căn cứ vào các niên đại tuyệt 
đối và địa tầng ở di chỉ Tiên Nhân Động, Zhang Chi cho rằng niên đại khởi đầu của 

Đồ gốm Đỉnh Sư Sơn 
(Nguồn: Trình Năng Chung 2003b)
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gốm sớm Nam Trung Quốc có thể lên tới 16.000 năm BP. Tuy nhiên, cũng có không ít 
học giả nghi ngờ về độ chính xác niên đại C14 và tính ổn định của địa tầng ở Tiên Nhân 
Động (V.Kuzmin 2006, Tracey L-D Lu 2003). Một niên đại khởi đầu từ 13.000-11.000 
năm BP cho hệ thống gốm sớm Nam Trung Quốc được đa phần các học giả chấp nhận 
(V.Kuzmin 2006, Trình Năng Chung 1995). Hệ thống gốm này tồn tại kéo dài cho đến 
5.000 năm BP, trước khi bị thay thế dần bởi phức hệ gốm văn in hình học.

Bên cạnh đó, khi nghiên cứu so sánh Nam Trung Quốc với các trung tâm gốm sớm 
khác ở Đông Á, một số học giả cho rằng, vào cuối thời Cánh tân, ở Đông Á có 3 trung 
tâm gốm riêng biệt, đó là Nam Trung Quốc, quần đảo Nhật Bản và vùng Viễn Đông 
của Nga. Sự xuất hiện của 3 trung tâm này tương ứng với sự biến đổi khí hậu sau băng 
hà cuối cùng (V.Kuzmin 2006: 369). Tuy nhiên, cũng có một số nhà nghiên cứu không 
đồng ý với quan điểm này. Nhà nghiên cứu Zhang Chi cho rằng, loại gốm sớm nhất 
của Tiên Nhân Động có rất nhiều điểm tương đồng với đồ gốm tại địa điểm Sagamino 
(Kanagawa), địa điểm Miyagase (Yokohama) của Nhật Bản, địa điểm Ust’novka 3 ở 
Siberia. Do đó, theo tác giả, sẽ là thiếu khoa học khi cho rằng gốm sớm được phát minh 
một cách độc lập trên các vùng khác nhau của Đông Á, cho dù việc xác định đâu là địa 
điểm sớm là việc làm rất khó khăn (Zhang Chi 2000: 34-35). Dẫu vậy, thì vẫn có một 
sự thật không thể phủ nhận rằng, Nam Trung Quốc là một trong những trung tâm gốm 
Đá mới sớm nhất trên thế giới.

Về mặt văn hóa, cho đến nay, hầu hết các nhà khảo cổ Trung Quốc đều nhất trí 
coi gốm văn thừng là một tiêu chí đánh dấu sự mở đầu của thời đại Đá mới Nam Trung 
Quốc. Nền văn hóa Đá mới này có những đặc điểm sau:

- Phân bố rộng rãi ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc 
Kiến, Đài Loan.

- Nền tảng kinh tế chủ đạo là săn bắn, hái lượm. Kinh tế sản xuất tuy đã nảy sinh 
song vẫn ở tình trạng manh nha.

- Có thể chia văn hóa Đá mới Nam Trung Quốc thành hai khu vực: lục địa và ven 
biển. Khu vực lục địa gồm: Giang Tây, Quảng Tây, miền tây Quảng Đông; khu vực ven 
biển bao gồm: miền đông Quảng Đông, Phúc Kiến, Đài Loan. Trong đó, đồ gốm ven biển 
cơ bản là gốm thô pha cát, văn thừng, văn khắc vạch, văn in vỏ sò, văn in răng lược… 
Còn ở lục địa, ngoài gốm pha cát có gốm mịn, hoa văn chủ yếu là thừng thô, thừng mịn, 
khắc vạch, văn đan… Sự phân biệt giữa hai khu vực này không chỉ thể hiện sự khác 
nhau về văn hóa mà còn ít nhiều mang tính giai đoạn (Trình Năng Chung 1995: 79). 

2. Hệ thống gốm sớm Bắc Việt Nam
Trên cơ sở tư liệu về gốm sớm Nam Trung Quốc nói trên, khi so sánh với hệ thống 

gốm sớm ở Bắc Việt Nam, chúng ta có thể nhận thấy nhiều điểm tương đồng và dị biệt. Tuy 
nhiên, trước khi phân tích những nét tương đồng và dị biệt đó, ta hãy điểm lại những tư liệu 
về 3 trung tâm gốm Đá mới ở ven biển Bắc Việt Nam, đó là: Đa Bút, Cái Bèo và Quỳnh Văn.
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2.1. Trung tâm gốm Đa Bút
Đa Bút là văn hóa khảo cổ phân bố ở ven 

biển tỉnh Thanh Hóa, có niên đại khoảng 7.000-
5.000 năm BP (Hà Văn Tấn 1998: 186). Tầng văn 
hóa tại di chỉ Đa Bút dày tới 5m, trong đó đồ gốm 
có mặt ở mọi độ sâu.

Gốm Đa Bút có chất liệu thô, xương gốm 
dày, màu đỏ gạch hoặc xám tro, pha nhiều sạn 
sỏi. Chất liệu nhìn chung chưa được sàng lọc và 
có thành phần hóa học giống với đất tự nhiên sẵn 
có ở địa phương. Đồ gốm được sản xuất bằng 
phương pháp nặn từ nguyên khối kết hợp với bàn 
đập - hòn kê. Quan sát các rãnh chìm để lại dày 
đặc khắp mặt ngoài đồ đựng, có thể thấy chúng 
được tạo nên bởi một loại bàn đập hình trụ cuốn 
dây thực vật không se. Mặt bên trong gốm Đa Bút 
lồi lõm không đều do dấu vết của hòn kê để lại. 
Phương pháp dải cuộn cũng có mặt trong gốm Đa Bút. Hình dáng của gốm Đa Bút thì 
hết sức đơn giản và cùng một chủng loại. Đó là loại đồ đựng đáy tròn, miệng đứng hoặc 
hơi loe, thân gần hình cầu. Vào giai đoạn muộn của văn hóa Đa Bút, bắt đầu có sự xuất 
hiện của gốm văn thừng và rìu mài nhẵn toàn thân (Bùi Vinh 1991: 3).

2.2. Trung tâm gốm Cái Bèo
Cái Bèo là một di chỉ nằm ngay trên bãi biển ở phía đông nam đảo Cát Bà (Hải 

Phòng). Địa tầng di chỉ dày 3,2m, cấu tạo từ các loại cát, sỏi và sét biển. Niên đại khởi 
đầu của di chỉ có thể là 6.000 năm BP. Đồ gốm tại di chỉ được chia làm 3 tổ hợp sớm 
muộn khác nhau: 

- Tổ hợp đồ gốm được coi là cổ xưa nhất là nhóm gốm thô, dày với hai loại đồ đựng 
đáy tròn và đáy bằng. Chất liệu gốm thô, xấu, làm từ đất sét pha dăm đá vôi và cát hạt 
thô. Bên cạnh đó, người xưa cũng đã biết nghiền vỏ nhuyễn thể trộn vào nguyên liệu. 
Đồ gốm được tạo bằng cách nặn tay kết hợp với bàn đập - hòn kê và kỹ thuật dải cuộn. 
Hoa văn trên gốm là văn đập nan trơn và văn in vỏ sò.

- Tổ hợp gốm thứ hai là loại gốm cứng, mỏng. Đã xuất hiện gốm văn thừng, chải, 
trổ thủng và khắc vạch. Gốm văn thừng đáy tròn bắt đầu xuất hiện, trên cả loại gốm thô, 
dày và gốm cứng, mỏng.

- Tổ hợp gốm cuối cùng là gốm xốp thuộc văn hóa Hạ Long (Bùi Vinh 1991: 4-5).
2.3. Trung tâm gốm Quỳnh Văn
Quỳnh Văn là văn hóa khảo cổ phân bố ở ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh, có niên đại 

khoảng 6.000 năm BP (Hà Văn Tấn 1998: 215). Tổ hợp gốm Quỳnh Văn gồm hai loại, 

Đồ gốm Đa Bút 
(Nguồn: Bùi Vinh 1987)
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đó là: gốm văn chải hai mặt - đáy nhọn và gốm văn đập - đáy tròn. Trong khi loại gốm 
văn đập - đáy tròn được coi là ảnh hưởng của gốm Đa Bút, thì gốm văn chải - đáy nhọn 
được coi là sản phẩm nội sinh của văn hóa Quỳnh Văn. Gốm có miệng loe, thân hình 
trụ, đáy hình nón. Gốm đáy nhọn được làm từ kỹ thuật dải cuộn, sau đó dùng dụng cụ 
có nhiều răng đề miết các mạch ghép con trạch, để lại những vết chải khắp mặt trong và 
mặt ngoài đồ đựng (Bùi Vinh 1991: 6).

3. Mối quan hệ giữa gốm sớm Nam Trung Quốc và gốm sớm Bắc Việt Nam
Qua những gì vừa trình bày về gốm sớm Nam Trung Quốc và gốm sớm Bắc Việt 

Nam, đến đây, chúng ta có thể rút ra một vài nhận xét về mối quan hệ giữa hai hệ thống 
gốm sớm này.

3.1. Trước hết, về địa bàn phân bố, có thể thấy các di tích chứa gốm sớm ở Nam 
Trung Quốc bao gồm cả loại hình hang động và cồn sò ven sông, ven biển, trong khi 
ở Bắc Việt Nam, gốm sớm lại chỉ phân bố ở vùng đồng bằng ven biển. Dù rằng, trong 
một số di tích Hòa Bình - Bắc Sơn cũng tìm được gốm, nhưng hầu hết đều không 
trong bối cảnh địa tầng chắc chắn, nên không thể so sánh các hang động này với các 
hang động ở Nam Trung Quốc. Như vậy, có thể thấy, địa bàn phân bố của gốm sớm ở 
Nam Trung Quốc là rộng rãi hơn, phong phú, đa dạng hơn, kéo dài từ lục địa ra đến 
ven biển, trong khi sự phân bố của gốm sớm Bắc Việt Nam lại rất đặc thù, chỉ hạn chế 
ở vùng ven biển.

3.2. Về mặt kỹ thuật chế tác, ở cả hai hệ thống gốm sớm đều thể hiện những đặc 
điểm kỹ thuật mang tính cổ sơ, nguyên thủy nhất. Điều đó thể hiện ở việc chất liệu hầu 
hết đều không được chọn lọc kỹ, pha các chất phụ gia như cát, sạn sỏi, vỏ nhuyễn thể, 
độ nung thấp, gốm bở. Kỹ thuật tạo hình chủ yếu là nặn tay từ nguyên khối, kết hợp bàn 
đập - hòn kê và kỹ thuật dải cuộn. Loại hình cũng khá đơn giản, chủ yếu là các loại như 
nồi, bình… đáy tròn hoặc bằng. Tổ hợp công cụ phát hiện cùng với đồ gốm thường là 
công cụ ghè đẽo, số ít công cụ mài, công cụ xương, công cụ vỏ nhuyễn thể…

Tuy nhiên, cũng có thể thấy một số khác biệt như: về chất liệu, gốm sớm Nam 
Trung Quốc có pha bã thực vật vào xương gốm. Ngoài kỹ thuật dải cuộn còn có kỹ thuật 
gắn các mảng đất sét với nhau (piece building method) rồi miết lại, hay như ở Đỉnh Sư 
Sơn (giai đoạn IV) đã bắt đầu có sự tham gia của bàn xoay. Về loại hình, bên cạnh gốm 
đáy tròn và đáy bằng đã xuất hiện gốm có chân đế thấp, trổ lỗ. Hoa văn trên gốm sớm 
Nam Trung Quốc cũng đa dạng hơn hoa văn gốm sớm Bắc Việt Nam. Ở Nam Trung 
Quốc, bên cạnh văn thừng là văn phổ biến và sớm nhất, còn có các loại hoa văn như 
văn đan, văn khắc vạch, văn trổ thủng, văn in vỏ nhuyễn thể… Trong khi đó, ở Bắc Việt 
Nam, trong giai đoạn sớm hoàn toàn vắng mặt gốm văn thừng. Loại văn sớm nhất là 
văn in đập và văn chải. Ngược với Nam Trung Quốc, ở Bắc Việt Nam, tổ hợp gốm văn 
thừng lại chỉ xuất hiện ở giai đoạn muộn và sau đó mới trở nên phổ biến. Cũng phải nói 
thêm là, ngoài Cái Bèo có một ít văn in vỏ sò, thì Quỳnh Văn và Đa Bút không hề có.



Thông báo Khoa học 2015 **

21

3.3. Về mặt niên đại, rõ ràng là với niên đại khởi đầu lên tới 13.000 năm BP, Nam 
Trung Quốc là một trong những trung tâm gốm cổ xưa nhất trên thế giới. Ta biết rằng, 
niên đại của Đa Bút, trung tâm gốm sớm nhất Bắc Việt Nam chỉ là 7.000 năm BP. 
Nhưng niên đại khởi đầu trên 10.000 năm BP đó thường là của các di tích trong lục địa, 
còn những tài liệu về gốm sớm ven biển Nam Trung Quốc đều không vượt quá 8.000 
năm BP. Điều đó nhắc nhở chúng ta về một quá trình chiếm lĩnh đồng bằng ven biển 
của các cư dân trong lục địa Nam Trung Quốc, gần giống với quá trình Đá mới hóa sau 
Hòa Bình - Bắc Sơn ở Việt Nam.

Tuy niên đại khởi đầu có khác nhau, nhưng cũng phải thấy rằng, đến khoảng trên 
dưới 5.000 năm BP, cả hai hệ thống gốm này đều dần bị thay thế bởi những phức hợp 
gốm tiến bộ hơn. Điều đó gián tiếp cho chúng ta biết rằng, vào giai đoạn này, đã có 
những biến đổi lịch sử mang tính phổ biến chung, diễn ra trên một phạm vi rộng lớn. Có 
thể đoán định rằng, đến thời điểm này, các cư dân Tiền sử ở cả hai khu vực dần bước 
vào một thời đại mới, thời đại của cuộc cách mạng nông nghiệp, cách mạng luyện kim.

3.4. Sự xuất hiện của gốm sớm ở Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam không hề gắn 
với sự ra đời của nông nghiệp, của kinh tế sản xuất. Định hướng kinh tế chủ đạo của cư 
dân các địa điểm chứa gốm sớm vẫn là khai thác các nguồn lợi rừng, sông, biển. Theo 
nhiều nhà nghiên cứu, chính từ nhu cầu của việc đun nấu, chế biến thức ăn tanh và sống 
trong môi trường nước, sẵn đất sét, cát, vỏ nhuyễn thể… là tiền đề cho sự ra đời của 
đồ gốm (Bùi Vinh 1991; Trình Năng Chung 1995). Như vậy, tài liệu về gốm sớm Nam 
Trung Quốc và Bắc Việt Nam đều cho chúng ta thấy rằng, sự xuất hiện của đồ gốm hoàn 
toàn không nhất thiết phải gắn với kinh tế sản xuất. Chỉ cần có “trường tự nhiên” và 
năng lực sáng tạo của con người, đồ gốm sẽ được phát minh.

Kết luận
Trên đây, chúng tôi đã trình bày những đặc trưng cơ bản của gốm sớm Nam Trung 

Quốc cũng như so sánh nó với hệ thống gốm sớm ở Bắc Việt Nam. Có thể thấy rằng, 
Nam Trung Quốc là một trong những trung tâm gốm sớm nhất trên thế giới. Các cư 
dân sống trong các hang động ở Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam, từ hơn 
10.000 năm trước đã biết chế tạo và sử dụng đồ gốm trong sinh hoạt hàng ngày. Đó là 
một thành tựu văn hóa to lớn của các cư dân cổ, tạo nền tảng cho sự lan tỏa văn hóa đồ 
gốm ra vùng ven biển sau này. Phân bố trải dài trên một không gian rộng, lại kéo dài 
hàng nghìn năm, nên gốm sớm Nam Trung Quốc có những đặc điểm mang tính giai 
đoạn và tính địa phương. Nhưng trên những nét chung nhất, vẫn có thể thấy đó là một 
trung tâm gốm sớm khá thống nhất về văn hóa, với sự lan tỏa nghề gốm từ lục địa ra ven 
biển, từ hang động mái đá ra các đồi gò ngoài trời ven sông, ven biển. 

Trong mối quan hệ giữa gốm sớm Nam Trung Quốc với gốm sớm Bắc Việt Nam, 
có nhiều điểm tương đồng và dị biệt khiến chúng ta phải suy nghĩ. Liệu rằng, có phải 
những tương đồng đó là mang tính “đồng quy”, còn dị biệt là mang tính địa phương, khu 
vực hay không? Bên cạnh đó, khi đi sâu phân tích, so sánh từng yếu tố, từng đặc điểm 
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của các văn hóa khảo cổ riêng biệt với nhau, ta lại thấy còn nhiều vấn đề khác nữa. Ví 
như mối quan hệ giữa văn hóa Đa Bút với văn hóa Đỉnh Sư Sơn, gốm đáy nhọn Quỳnh 
Văn với gốm Yuchanyan, hay quan hệ giữa Cái Bèo với những di tích ven biển huyện 

Đông Hưng. Rõ ràng, cách đây 7.000-8.000 năm, chưa hề có một đường biên chính trị 
nào như cái mà ngày nay chúng ta đang gọi là “Nam Trung Quốc” hay “Bắc Việt Nam”. 
Những cư dân Tiền sử, theo các tuyến đường sông hay men theo ven biển, hoàn toàn có 
thể thực hiện các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh tế, văn hóa, hoặc thậm chí là các cuộc 
chuyển dịch dân cư. Dựa trên những tư liệu hiện biết, có thể cho rằng mối quan hệ giữa 
hai hệ thống gốm sớm này là mối quan hệ giao lưu văn hóa, bởi ta biết rằng, các trung 
tâm gốm Đá mới Việt Nam đều có nguồn gốc bản địa, và sự ra đời của đồ gốm gắn với 
“trường tự nhiên” của nó. Nhưng dẫu vậy, “giao lưu văn hóa”, với tất cả ý nghĩa tuyệt 
đối của nó, không đủ để giải thích những mối quan hệ đa chiều, đa dạng với các tầng 
mức khác nhau giữa các nhóm cư dân Tiền sử ở hai khu vực. Hy vọng rằng, trong tương 
lai, với những công trình nghiên cứu đa ngành, liên ngành, mang tính tổng hợp cao, 
chúng ta có thể biết được một cách rõ ràng hơn về bức tranh lịch sử thời Sơ - Trung kỳ 
Đá mới ở Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc - những khu vực đóng vai trò quan trọng 
trong tiến trình lịch sử nhân loại.

==========
CHÚ THÍCH
(1) Kỹ thuật chế tác ở đây được hiểu chung là cách thức để tạo ra một đồ gốm hoàn 

chỉnh, tức là từ khâu chọn nguyên liệu, pha chế, tạo hình, xử lý bề mặt, trang trí hoa văn 
và độ nung.

(2) Đáng lưu ý là ở thời kỳ IV của văn hóa Đỉnh Sư Sơn, theo tác giả Trình Năng 
Chung thì đã xuất hiện kỹ thuật tu sửa gốm bằng bàn xoay (Trình Năng Chung 2003b: 22).

Gốm đáy nhọn Yuchanyan 
(Nguồn: Zhang Chi 2000)

Gốm đáy nhọn Quỳnh Văn 
(Nguồn: Nguyễn Trung Chiến 1998)
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THE CHARACTERISTICS OF EARLY POTTERY IN SOUTH CHINA 
AND ITS RELATIONSHIP WITH EARLY POTTERY IN NORTH VIETNAM

Trương Đắc Chiến

This article highlights the characteristics of early pottery in South China in terms 
of distribution, technology, type, date and cultural identities. Furthermore, basing on a 
comparison of the characteristics with those of early pottery in North Vietnam, the author puts 
forward the multiform and multilinear relationship between the two regions in the prehistoric 
time. According to the author, South China and North Vietnam are the two important early 
pottery centers in the world in ancient time. Besides, the author also proposes a number of 
research questions as the orientation of further studies.


