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GOÁM QUAN, MEN TRAÉNG, VAÊN IN ÔÛ LAM KINH
Nguyễn Văn Đoàn*, Bùi Kim Đĩnh**

1. Vài nét về Lam Kinh
Lam Kinh, quê hương vị vua đầu tiên của triều hậu Lê, là một di tích lịch sử có diện 

tích khoảng 30 ha, nằm cách trung tâm của thành phố Thanh Hóa chừng hơn 50km về phía 
tây nam. Vào thế kỷ 15, khu vực này chủ yếu là không gian văn hóa Mường (1). Sau khi 
chiến thắng giặc Minh xâm lược, giành lại độc lập cho Đại Việt, các vua Lê đã cho đổi tên 
Thăng Long thành Đông Kinh (2), Lam Sơn thành Lam Kinh (Tây Kinh). Từ đây, Lam Kinh 
trở thành kinh đô thứ hai của nhà nước Đại Việt tồn tại từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, với vị trí 
là vùng đất phát tích, khởi nguồn, vùng đất “danh dự”, được suy tôn, có ý nghĩa tâm linh và 
nhân văn sâu sắc. 

Quần thể di tích này bao gồm khu lăng mộ, đền, miếu thờ tự vua chúa của triều Lê, 
ngoài ra, còn bao gồm các cung điện và các công trình kiến trúc công năng để phục vụ trong 
các dịp hành lễ. Trong quá trình hành lễ ở Lam Kinh, tòa Chính Điện còn là nơi các vua nghỉ 
lại trong những dịp về bái yết sơn lăng, đồng thời cũng là địa điểm tổ chức tế lễ khi vua Lê 
Thái Tổ băng hà vào ngày 22 tháng Tám Âm lịch năm 1433(3). Sau tòa Chính Điện là chín 
tòa Thái Miếu, nơi thờ tự các vua và hoàng hậu. Quanh quần thể các cung và miếu là lăng 
mộ của hoàng tộc và nhiều công trình kiến trúc phụ cận khác liên quan đến vua, hoàng hậu, 
các khai quốc công thần nhà Lê. Đó là chưa kể tới những giá trị phi vật thể to lớn của khu 
Lam Kinh như kho tàng các truyền thuyết, giai thoại, câu chuyện kể về các vua Lê, về tướng 
lĩnh và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vĩ đại. 

Vào thế kỷ 19, việc thờ cúng và tế lễ các vua và hoàng tộc nhà Lê được di dời xuống 
đền Lê ở làng Bố Vệ khi nhà Nguyễn cho xây dựng công trình tưởng niệm ở đây. Lam Kinh 
từ đó dường như bị bỏ hoang và rơi vào quên lãng(4). 

Dưới thời Pháp thuộc, Học viện Viễn Đông Bác cổ đã tiến hành 4 đợt nghiên cứu, khảo 
sát và khai quật ở Lam Kinh từ năm 1905 đến 1942(5). Tuy nhiên vào thời điểm đó, các cuộc 
khai quật chủ yếu chỉ chú trọng vào khảo sát nhằm khôi phục công trình điện miếu, chưa 
khai quật và đánh giá một cách toàn diện hệ thống các giá trị của Lam Kinh thông qua địa 
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tầng, di tích, di vật… Trong bối cảnh ấy, tài liệu gốm sứ cũng như về các loại di vật khác, 
chưa hề được đề cập tới trong việc xem xét, đánh giá khu di tích trong suốt quá trình tồn tại. 

Từ năm 1996, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) đã tiến 
hành các dự án khai quật khảo cổ học quy mô lớn ở Lam Kinh. Tới năm 2004, các cuộc khai 
quật đã hé lộ toàn bộ quần thể kiến trúc ở đây. Nhìn chung, tại di tích có 3 tầng văn hóa khảo 
cổ. Tầng sâu nhất là lớp cư trú thế kỷ 14 - đầu thế kỷ 15, tiếp đến là 2 lớp kiến trúc cung 
đình thế kỷ 15 - 16 và thế kỷ 17 - đầu thế kỷ 18. Ngoài ra, tại các khu vực Tả Vu, Hữu Vu và 
tòa Thái Miếu I còn một lớp kiến trúc phản ánh đợt tu sửa vào thế kỷ 19, dưới thời Nguyễn 
trước khi việc hành lễ được di dời hẳn về đền Bố Vệ(6). Điều này khẳng định rằng, sinh hoạt 
tôn giáo của hoàng tộc nhà Lê ở Lam Kinh tồn tại đến thế kỷ 19, ngoài ra, sự góp mặt của 
các loại gốm sứ Việt Nam và Trung Quốc cũng khẳng định điều này. 

2. Sưu tập gốm quan, men trắng văn in ở Lam Kinh
Bên cạnh các di chỉ kiến trúc là một khối lượng lớn mảnh gốm sứ được phát lộ. Di vật 

gốm sứ này nguyên là đồ ngự dụng có nguồn gốc chủ yếu từ Việt Nam Trung Quốc và Nhật 
Bản được sử dụng trong quá trình hành lễ của hoàng tộc nhà Lê từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 
tại Lam Kinh. Trong đó, phát hiện được 65 đồ đựng và 3.620 mảnh (ước tính khoảng 352 đồ 
đựng (7) men trắng, văn in nổi, ở giữa lòng đồ đựng thường in nổi hiệu đề Quan. Loại hình 
gốm sứ này tìm thấy chủ yếu ở lớp kiến trúc thế kỷ 15-16, tập trung ở khu vực Chính Điện, 
Thái Miếu II và Thái Miếu V.

Loại gốm sứ này rất tinh xảo và mỏng, một số mỏng như vỏ trứng (độ dày khoảng 0,05 
đến 0,1cm). Hầu hết trong số đó là sứ sắc trắng xanh và thấu quang (chiếm 43,51% tổng số) 
và tập trung chủ yếu ở khu vực Thái Miếu (chiếm khoảng 45% tổng số). Hầu hết đồ đựng 
ở dạng bát, đĩa và chén nhỏ. Bát đĩa thường có kích thước không lớn lắm. Loại hình đĩa có 
kích thước khá đồng nhất với đường kính dao động từ 11,5 đến 14cm. Tuy nhiên, loại hình 
bát lại có 3 kích cỡ khác nhau: loại lớn có đường kính miệng dao động từ 15 đến 16cm, loại 
nhỡ từ 13,5 đến 13,8cm và loại nhỏ khoảng 9,2 - 9,5cm. Ngoài ra, còn tìm thấy 2 chiếc chén 
nhỏ có đường kính miệng là 5cm ở khu vực Thái Miếu. Bên cạnh loại sứ men trắng văn in 
này, còn tìm thấy gốm có trang trí cùng motif nhưng chất lượng kém hơn, xương dày hơn 
(chừng 0,3cm), sắc xám và không thấu quang.

Trong lòng hầu hết các đồ đựng ở dòng gốm sứ này đều có chữ 官(Quan) kết hợp với 
các đồ án trang trí. Hầu hết các đồ án trang trí đều được khung lại bởi hai đường gờ chỉ nổi 
song song, in nổi xung quanh lòng. Đa số miệng đồ đựng đều cạo men. Có 4 đồ án trang trí 
chủ yếu là họa tiết rồng mây, vân mây sóng nước, hoa mai và hoa cúc.

Họa tiết rồng mây (ảnh 1, 2, 3) được thể hiện theo motip 2 con rồng nối đuôi nhau theo 
chiều kim đồng hồ, in nổi trong lòng đồ đựng. Họa tiết này chiếm đa số, trên 60% tổng số. 
Hầu hết là sứ, thấu quang và rất mỏng, chừng trên dưới 0,1cm, như vỏ trứng.
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Đặc biệt, trên bề mặt của loại gốm, sứ có họa tiết này đôi khi còn được kết hợp với các 
ký tự men lam (ảnh 5). Tất cả có 8 hiện vật tìm được ký tự vẽ men lam: 篮 (Lam); 敬(Kính); 
僊(Tiên); 慈(Từ); 餅(Bính); 伍(Ngũ); 先(Tiên)(8).Đa số được vẽ men lam dưới men, chỉ có 
một trong số đó vẽ men lam dưới đế mộc. 

Ảnh 1 Ảnh 2

Ảnh 3 Ảnh 4

Ảnh 5 Ảnh 6
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Họa tiết vân mây sóng nước (ảnh 
12) chủ yếu tìm thấy ở Tả Vu, chỉ có 
4 trong số đó tìm thấy quanh khu vực 
Thái Miếu. Mặc dù cùng d òng với loại 
sứ trắng nhưng đa số đồ đựng có họa 
tiết này là gốm, xương dày hơn. Hầu 
hết đều có chữ Quan in nổi trong lòng, 
một mảnh trong số đó có chữ 僊(Tiên) 
men lam vẽ dưới men, hai trong tổng 
số có hoa mai in nổi trong lòng. 

Trang trí hoa cúc có 2 loại 
motip: 4 trong 6 tiêu bản bát tìm thấy 
được trang trí 2 hàng cánh cúc tỏa ra từ 
lòng bát lên tới miệng, ở đáy có hình 
chữ Quan in nổi; hai tiêu bản bát khác 
cũng trang trí tương tự nhưng chỉ có 
một hàng cánh hoa cúc. 

Trang trí hình hoa mai kết hợp với dây leo tìm thấy ở 1 chiếc chén nhỏ phát hiện ở 
Thái Miếu I (ảnh 13). Trong lòng chén in nổi hình bông mai 6 cánh. Họa tiết trang trí này 
tìm thấy ở mảnh bát ở lớp kiến trúc thế kỷ 16 - 17 tại di tích thành Sakai ở Nhật Bản (ảnh 
10), ở di chỉ Mỹ Xá (Hải Dương) (ảnh 8), khá nhiều ở di tích Hoàng thành Thăng Long và 
ở di chỉ tàu đắm Cù Lao Chàm (ảnh 9)(9).

Ngoài ra, còn 1 chiếc bát gốm khắc hình hoa dây, hoàn toàn khác với loại gốm văn in 
nhưng vẫn có chữ Quan in nổi trong lòng. Do đó, có thể thấy rằng trong sưu tập gốm sứ ở 
Lam Kinh, chữ Quan xuất hiện như một chỉ dấu đặc trưng của đồ đựng. Ngoài việc xuất 
hiện với tần suất lớn (hơn 46% trong tổng số gốm văn in), có một chữ Quan được khắc vào 
lòng một chiếc bát gốm chất lượng thấp, men lam nhòe (ảnh 4). Ngoài ra, còn có một chiếc 
bát gốm men trắng vẽ lam niên đại thế kỷ 15 có khắc chữ Quan dưới đế (ảnh 6). Hiện tượng 
chữ Quan trên gốm sứ này còn tồn tại đến tận thế kỷ 17 trong truyền thống gốm sứ của triều 
Hậu Lê tại Lam Kinh. Một tiêu bản bát gốm men lam, chất lượng thấp, có niên đại thế kỷ 17 
có vẽ chữ Quan bằng men lam trong lòng bát tìm thấy ở lớp mặt (ảnh 7). Điều này cho thấy, 
dường như bất chấp những khó khăn về tài chính cũng như thực quyền đã do các chúa Trịnh 
nắm giữ, nhà Hậu Lê vẫn cố gắng bảo lưu truyền thống gốm Quan của mình.

3. Gốm quan, men trắng, văn in ở các địa điểm khác
Những phát hiện về gốm men trắng văn in ở Lam Kinh tại các di chỉ điện miếu thờ 

cũng đã chỉ rõ một trong những chức năng của dòng gốm này là dùng vào những lễ nghi thờ 
cúng của triều đình nhà hậu Lê. Ngoài ra, tần suất xuất hiện khá dày của dòng gốm này tại 
các di tích khác nhau trong Hoàng Thành Thăng Long cũng chỉ ra khả năng dùng để phục 

Ảnh 7
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vụ cuộc sống thường ngày trong hoàng cung(10). Với tư cách là những sản phẩm chất lượng 
cao, dòng gốm này cũng đóng vai trò xuất khẩu. Bằng chứng được tìm thấy trong di chỉ tàu 
đắm Cù Lao Chàm. Đặc biệt, những tiêu bản tìm thấy ở con tàu này còn được trang trí men 
đa sắc (ảnh 9), một vài tiêu bản còn có trang trí văn in hình phượng(11). Ngoài ra, một vài 
mảnh gốm trang trí hoa mai với hình bông mai sáu cánh in nổi trong lòng phát hiện ở thành 
Sakai, gần vịnh Osaka (Nhật Bản) cũng chỉ rõ một trong những đích đến của con đường 
xuất khẩu dòng gốm sứ này(12) (ảnh 10). 

Là sản phẩm nội địa, dấu tích của dòng gốm này đã được tìm thấy trong các di chỉ lò 
ở Chu Đậu, Hải Dương. Một số mảnh tìm thấy di tích tại làng Mỹ Xá(13) (ảnh 8) và ở một số 
di chỉ lò khác ở các làng Cậy, Hợp Lễ đã được đề cập đến trong bài viết của Nguyễn Văn 
Đoàn và Đào Lê Quế Hương(14). Vào năm 1999, 1 mảnh trang trí văn in mây sóng nước với 
chữ Quan in nổi trong lòng được phát hiện ở di chỉ Xóm Bến(15). Bởi vậy, có thể khẳng định 
rằng, Hải Dương là một trong những nơi sản xuất ra dòng gốm này để phục vụ cung đình 
cũng như xuất khẩu.

Ảnh 8 Ảnh 9

Ảnh 10 Ảnh 11
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Thật may mắn là các lớp văn hóa cũng như kiến trúc khảo cổ ở Lam Kinh không bị 
xáo trộn, điều này giúp xác định cho trật tự niên đại tương đối chính xác của dòng gốm 
sứ này. Loại sứ tinh xảo nhất trong dòng gốm này xuất hiện sớm nhất ở lớp kiến trúc thế 
kỷ 15 - 16 tại Lam Kinh. Theo như ghi chép của sử sách thì Lam Kinh được xây dựng để 
làm nơi thờ cúng tổ tiên với các nghi lễ quốc gia suốt từ năm 1433 và đặc biệt là vào năm 
1466 khi vua Lê Thánh Tông có lệnh cấm các quan chuyển đổi đi nơi khác không được 
dỡ lấy đồ dùng công sở. Bởi vậy, rất có thể loại sứ này được bắt đầu sản xuất khoảng 
những năm 1460. Niên đại kết thúc của loại sứ này rơi vào khoảng cuối thế kỷ 15 đầu 
thế kỷ 16, khi thực quyền của nhà Lê đã suy yếu vào thời Lê Uy Mục (1505-1509)(16). 

Cùng thuộc dòng sứ này, gốm Quan men trắng văn in, chất lượng kém hơn chỉ xuất 
hiện ở các lớp muộn hơn của Lam Kinh (từ thế kỷ 17). Bên cạnh đó, các cuộc khai quật khảo 
cổ học ở Dương Kinh, Hải Phòng, quê hương của nhà Mạc, cũng tìm thấy gốm Quan men 
trắng văn in nhưng chất lượng kém hơn và dày hơn rất nhiều so với ở Lam Kinh(17). Do đó, 
có thể nói rằng, niên đại kết thúc của dòng gốm này rơi vào khoảng cuối thế kỷ 16. 

Là một loại sản phẩm đặc biệt của tầng lớp quý tộc, truyền thống gốm Quan xuất hiện 
sớm ở các nước Đông Á. Ở Trung Quốc, gốm Quan đã xuất hiện từ thời Đường, thế kỷ 7. 
Cho tới triều Minh, hệ thống lò quan và tổ chức quản lý sản xuất được hoàn thiện (18). Muộn 
hơn, vào thế kỷ 14, lò Quan và sản phẩm của lò Quan quy chuẩn, chính thống mới xuất hiện 
ở Việt Nam. Thực ra, dấu tích từ các mảnh gốm có chữ Quan, hay viết chữ men nâu Thiên 
Trường phủ chế được cho là bút tích của một học giả hoặc cũng có thể là của vua Trần Anh 
Tông hoặc Trần Minh Tông là minh chứng sớm nhất về một loại hình gốm sứ đặc biệt được 
triều đình chăm sóc(19). Những mảnh gốm này được tìm thấy trong cuộc khai quật ở Thiên 
Trường, Nam Định, nơi phát tích của nhà Trần. Những phát hiện về gốm sứ Quan ở Lam 
Kinh và Thăng Long có thể coi là tiếp nối truyền thống gốm cung đình Việt Nam vào thế 
kỷ 15. Như một biểu tượng cao quý, hiệu đề Quan tiếp tục được duy trì trên gốm tới tận thế 
kỷ 17(20) bất chấp suy thoái về quyền lực và tài chính vào cuối triều Hậu Lê. Trong khi đó, 
như các vương hầu của nhiều nước khác trên thế giới, chúa Trịnh đã đặt hàng đồ sứ (đồ ký 

Ảnh 12 Ảnh 13



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

46

kiểu) cho riêng mình từ Nhật Bản(21) và Trung Quốc(22). Từ triều Tây Sơn cho đến cuối triều 
Nguyễn (1902-1925), đồ sứ cung đình chủ yếu được đặt hàng từ Trung Quốc, tiếp đó, các 
vua Nguyễn cũng đặt hàng từ Pháp hoặc Anh(23).

Như một thị hiếu của tầng lớp quý tộc thế kỷ 15 ở các nước Đông Á, sứ trắng không 
những được ưa chuộng ở Việt Nam, mà còn ở Triều Tiên. Từ thời vua Sejong (1418-1450), 
nhà Joseon bắt đầu mối quan hệ giao hảo với nhà Minh, từ đó, sứ trắng được lựa chọn như 
một đặc quyền thẩm mỹ của tầng lớp quý tộc và nghiêm cấm dân thường sử dụng. Từ năm 
1424 đến 1432, theo sử sách ghi chép, có 139 lò sứ và 185 lò gốm trên bán đảo Triều Tiên. 
Tùy vào chất lượng của sản phẩm mà các lò được xếp hạng từ cao cấp đến thứ cấp. Các sản 
phẩm đẹp nhất được lựa chọn cho hoàng tộc rồi đến hàng quan lại. Hệ thống lò tập trung ở 
Bunwon, tỉnh Guangju, nay thuộc Nam Hàn. Như vậy, truyền thống gốm Quan tồn tại trên 
bán đảo Triều Tiên từ đó cho đến thế kỷ 19, dưới thời Choson(24). 

Cùng thời điểm xuất hiện với sứ trắng cung đình Triều Tiên, ở Việt Nam, sứ trắng 
Quan chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong nửa cuối thế kỷ 15 và biến mất vĩnh viễn sau đó. Tuy 
nhiên, thị hiếu này vẫn được nhà Mạc duy trì trên chất liệu gốm tới cuối thế kỷ 16.

Tại sao dòng sứ cao cấp lại tồn tại ngắn ngủi thế trong truyền thống gốm sứ Việt Nam? 
Có lẽ điều này phụ thuộc vào yếu tố thổ nhưỡng và chất liệu hơn là yếu tố kỹ thuật. Chính 
sách đóng cửa xuất khẩu gốm sứ của Minh Thành Tổ là một yếu tố thúc đẩy thị trường gốm 
sứ Đại Việt. Cùng với sự nở rộ này, có lẽ vào thời điểm đó, theo đơn hàng của triều đình, các 
lò gốm Đại Việt đã nhập khẩu cao lanh để sản xuất sứ Quan cho triều đình. Tuy nhiên, khi 
các lò gốm Đại Minh mở cửa trở lại cùng với sự suy thoái của triều đình nhà Hậu Lê và thị 
hiếu mang tính toàn cầu đối với gốm sứ Trung Quốc đã chấm dứt sự tồn tại ngắn ngủi của 
sứ cung đình có nguồn gốc nội địa trong lịch sử gốm sứ Việt Nam. 

4. Một vài suy nghĩ thay cho lời kết
Những phát hiện khảo cổ học ở Lam Kinh và Thăng Long đã đánh dấu sự tồn tại của 

đồ sứ có nguồn gốc nội địa trong lịch sử gốm sứ Việt Nam. Cũng như các quốc gia Đông Á 
khác như Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc, đồ sứ cũng là sở thích của tầng lớp quý tộc 
nhưng vì những lý do khác nhau mà chủ yếu là thiếu nguồn nguyên liệu nên sự tồn tại của 
sứ Việt Nam rất ngắn ngủi. 

Niên đại của sứ men trắng văn in Việt Nam rơi vào nửa sau thế kỷ 15, nhưng sự tồn tại 
của loại hình gốm sứ Quan này kéo dài đến hết thế kỷ 16, dưới triều Mạc, trên chất liệu gốm. 

Chức năng của loại hình sứ này ở thế kỷ 15 không chỉ dùng để phục vụ cho việc tế lễ, 
sinh hoạt thường ngày của triều đình mà còn đóng vai trò xuất khẩu. Các sản phẩm gốm sứ 
xuất khẩu này có chất lượng tương đương với chất lượng sản phẩm cung đình nhưng đôi khi 
họa tiết trang trí khác với thị trường nội địa. 

Là sản phẩm nội địa, các lò cổ trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay đã từng là quê 
hương của loại hình sứ Quan này.
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Phỏng theo mô hình nhà nước cũng như hệ thống quản lý các ngành nghề thủ công 
truyền thống theo kiểu Trung Quốc, các triều đại Việt Nam cũng duy trì truyền thống gốm 
Quan trong tầng lớp quý tộc từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20. Tuy vậy, hệ thống lò Quan chỉ tồn 
tại từ thế kỷ 14 đến hết thế kỷ 16. Từ thế kỷ 17 trở đi, gốm Quan không còn sản xuất trong 
nước nữa mà bắt đầu được đặt hàng từ nước ngoài, chủ yếu là từ Trung Hoa.
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“GUAN” CERAMICS
 A TYPE OF WHITE ENAMELED CERAMICS IN LAM KINH

Nguyễn Văn Đoàn, Bùi Kim Đĩnh

Apart from the architectural relics, the archaeologists have found 65 containers and 
3620 fragments of white enameled ceramics. The containers are often decorated inside with 
relief Chinese character Guan (倌). This ceramics was found mostly in the architectural 
layer, dated to the 15th - 16th centuries, right at the Main Palace, Imperial Temples II and V.

The ceramics is made sophisticatedly with very thin wall. Most are bluish white and 
transparent. This type of ceramics was native to Hải Dương province today, where ancient 
ceramics kilns manufactured the Guan ceramics. 

Guan ceramics existed until the 16th century, under the Mạc dynasty. The Guan 
ceramics were not only used for daily life in the country but also exported to the foreign 
markets.


