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Hoa vaên goám 
vaên Hoaù Ñoàng Ñaäu

mai anh
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Vừa Qua, cuốN SácH Hoa VăN gốm 
VăN Hoá ĐồNg Đậu, xuất BảN Năm 
2014, Được NHậN giải tHưởNg côNg 
trìNH kHoa Học tiêu Biểu cấp ĐHQgHN, 
Đây là côNg trìNH kHoa Học tiêu Biểu 
của NHà kHoa Học trẻ Bùi Hữu tiếN – 
trườNg ĐHkHxH&NV, ĐHQgHN. 

trong công trình Hoa văn gốm văn hóa Đồng Đậu, tác giả 
Bùi Hữu tiến tập trung khảo cứu chuyên sâu về hoa văn 
trên đồ gốm văn hóa Đồng Đậu. Về mặt không gian thì 

mở rộng ra toàn bộ văn hóa Đồng Đậu, nhưng đối tượng nghiên 
cứu chỉ hạn chế trong hoa văn trang trí trên đồ gốm. tác giả tập 
trung vào đồ gốm vì đồ gốm dễ vỡ, thời gian sử dụng không dài, 
việc vận chuyển đi xa khó khăn nên chúng phản ánh rất rõ tính 
chất văn hóa của từng quần thể cư dân nhỏ trong những thời 
gian tương đối ngắn. mà trong đồ gốm, kiểu dáng và hoa văn 
trang trí vừa thể hiện khiếu thẩm mĩ của cá nhân người thợ gốm 
vừa thể hiện bộ mặt văn hóa tinh thần của cả một cộng đồng cư 
dân lúc bấy giờ. Như vậy, có thể thấy, tác giả đã khéo léo chọn 
một đối tượng nghiên cứu nhỏ, nhưng những vấn đề khoa học 
toát ra lại thật lớn và nhiều ý nghĩa.

trong công trình này, tác giả đã đề cấp đến nhiều vấn đề về 
hoa văn trang trí trên gốm văn hóa Đồng Đậu, từ kỹ thuật sáng 
tạo đến phân loại các đồ án hoa văn cùng ý nghĩa của chúng, từ 
giá trị kinh tế đến ý thức tôn giáo được phản ánh qua các loại hoa 
văn. không những thế, tác giả còn so sánh hoa văn gốm văn hóa 
Đồng Đậu với hoa văn gốm loại hình thạch lạc, loại hình gò mả 
Đống - gò con lợn, văn hóa Hoa lộc, văn hóa Hạ long, văn hóa 
phùng Nguyên, văn hóa gò mun, nêu lên những cái giống và 
khác nhau giữa hoa văn các loại gốm đó cùng mối quan hệ giữa 
chúng. Và những vấn đề nêu ra cũng được tác giả luận thuật khá 
cẩn thận, tỉ mỉ.

tác giả Bùi Hữu tiến, một người đã nhiều năm tâm huyết, say 
mê, làm việc nghiêm túc với tư liệu không chỉ di tích Đồng Đậu 
mà cả văn hóa Đồng Đậu, nên những tư liệu, những ý kiến khoa 
học được nêu ra có căn cứ và thuyết phục. có thể thấy đây là một 
công trình rất bổ ích, lý thú cho những ai muốn tìm hiểu lịch sử 
thời dựng nước đầu tiên của dân tộc: thời Văn lang của các vua 
Hùng và âu lạc của an Dương Vương.

ĐáNH giá của pgS.tS HáN VăN kHẩN – trườNg 
ĐHkHxH&NV

Việc tìm hiểu văn hóa, nhất là ý nghĩa của văn hóa gốm Đồng 
Đậu nói riêng, hoa văn gốm tiền - sơ nói chung là hết sức khó 
khăn. Do đó, từ trước đến nay, nhiều nhà khảo cổ, khi nghiên 
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cứu đồ gốm tiền – sơ sử, chủ yếu chỉ 
nghiên cứu khái quát, ít khi nghiên cứu 
chuyên sâu. là một cán bộ trẻ, tác giả 
mạnh dạn nghiên cứu chuyên sâu về hoa 
văn gốm Văn hóa Đồng Đậu. Đây quả là 
một việc làm đáng khích lệ.

công trình cũng đã thể hiện công lao 
tập hợp, hệ thống và phân định hoa văn 
gốm văn hóa Đồng Đậu trên các mặt loại 
hình hoa văn, kĩ thuật tạo hoa văn và đặc 
điểm hoa văn gốm Văn hóa Đồng Đậu.

các giá trị nổi bật của công trình “Hoa 
văn gốm văn hóa Đồng Đậu” thể hiện rõ 
trong việc mạnh dạn khám phá các giá trị 
bí ẩn của hoa văn gốm. Đó là đặc trưng 
văn hóa tộc người, môi trường sống của 
cư dân, đời sống vật chất và tinh thần 
của cư dân Đồng Đậu, nhất là cư dân 
trồng lúa nước.

ĐáNH giá của pgS.tS HoàNg 
xuâN cHiNH – NguyêN cHủ tịcH Hội 
kHảo cổ Học Việt Nam, tổNg tHư 
kí Hội kHảo cổ Học.

 cuốn sách dày 221 trang, trong đó, 
gốm khoảng 160 trang viết, 41 trang 
bản dập, 10 trang vẽ và một số bản ảnh, 
bản thống kê. Bố cục chia 3 phần: phần 
1, quá trình nghiên cứu hoa văn gốm 
văn hóa Đồng Đậu, phần 2, loại hình và 
kĩ thuật trang trí hoa văn gốm văn hóa 
Đồng Đậu, phần 3 là giá trị bí ẩn của hoa 
văn gốm văn hóa Đồng Đậu. từ 3 phần 
với các tiểu mục trong đó được bố cục 
chặt chẽ, hợp lí, logic, tác giả đã dẫn dắt 
người đọc từng bước khám phá về các 
giá trị khoa học của hoa văn trên gốm 
văn hóa Đồng Đậu.

cuốn sách đã nêu được những ý kiến, 
nhận thức khoa học mới, đáng tin cậy. 
Nội dung 3 phần trong cuốn sách, ngoài 
việc khảo tả, minh giải ý nghĩa các loại 
hoa văn gốm văn hoá Đồng Đậu về 
các mặt kĩ thuật, văn hóa dân tộc, tín 
ngưỡng tôn giáo, vai trò của người phụ 
nữ trong nghệ thuật trang trí, phân kì 

các giai đoạn phát triển, tác giả còn so 
sánh với các loại hoa văn gốm, các văn 
hóa cùng thời kì, hoặc sớm muộn hơn 
văn hóa Đồng Đậu. Đây là một vấn đề rất 
khó trong khảo cổ học, phải có hiểu biết 
rộng, tổng hợp nhiều ngành khoa học 
tự nhiên và xã hội như toán học, dân tộc 
học, mỹ học,… cũng như vận dụng các 
phương pháp và cách tiếp cận mới trong 
nghiên cứu.

ĐáNH giá của pgS.tS HoàNg VăN 
kHoáN- trườNg ĐHkHxH&NV

Nghiên cứu đồ gốm thông thường 

phải trải qua 4 vấn đề lớn: loại hình, hoa 
văn, kĩ thuật và chất liệu. trong 4 vấn đề 
này thì vấn đề nào cũng khó. Nhưng với 
1 số lượng đồ sộ, ngổn ngang, Bùi Hữu 
tiến đi sâu vào loại hình hoa văn, đây là 
1 vấn đề càng khó. trong cuốn sách này, 
Bùi Hữu tiến đã thành công trên những 
vấn đề lớn sau:

Hoa văn trên gốm Đồng Đậu phản 
ánh tư duy và tín ngưỡng của cư dân 
trồng lúa nước. Nghề trồng lúa nước, yếu 
tố quan trọng vào loại bậc nhất là nước. 
Nước được nghệ thuật hóa bằng các loại 
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hoa văn hình sóng. khi thì cơn sóng nhẹ 
nhàng, khi lại nhấp nhô như núi, và liên 
hệ đến tục thờ thần nước. Hoặc hoa văn 
hình tròn là các mặt trăng, mặt trời. Đối 
với cư dân nông nghiệp việc quan sát mặt 
trăng, mặt trời là để xác định thời tiết tiến 
hành nông vụ mà trong dân gian còn 
lưu lại các câu ca: “trăng quầng thì hạn, 
trăng tán thì mưa” hoặc “ chuồn chuồn 
bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay 
vừa thì râm” hay “sấm đằng đông mưa 
giông gió giật”,… Đồng thời tác giả đã 
liên hệ với mặt trăng và mặt trời là 1 tín 
ngưỡng thờ thần thiên nhiên của các cư 
dân nông nghiệp nguyên thủy.

cách giải thích ý nghĩa các hoa văn trên 
gốm Đồng Đậu là có cơ sở góp phần bác 
bỏ những luận điểm đang chìm đắm trong 
việc giải thích nguồn gốc trung Quốc.

một điểm rất mới trong sách là hoa 
văn đan trên gốm Đồng Đậu có nhiều vết 
đan. các nhà nghiên cứu từ trước đều 
gọi là hoa văn. thật ra đây là các dấu tích 
thuộc lĩnh vực kỹ thuật chế tạo đồ gốm. 
trên dấu vết này tác giả đã tìm ra luật 
đan của người Đồng Đậu: lóng 1, lóng 
đôi,… trên cơ sở phân tích toàn bộ hoa 
văn gốm Đồng Đậu, tác giả đã chứng 
minh con đường phát triển kế thừa liên 
tục từ thời đại đồ đá lên thời đại kim khí 
ở Việt Nam. 

ĐáNH giá của tS. pHạm Quốc 
QuâN – ủy ViêN Hội ĐồNg Di SảN 
VăN Hóa Quốc gia, NguyêN giám 
Đốc Bảo tàNg lịcH Sử Việt Nam

tác giả đã đầu tư nhiều thời gian, 
lục tìm những tài liệu cũ của nhiều nhà 

nghiên cứu đi trước và các đồng nghiệp, 
để phục dựng lại nhiều đồ án hoa văn 
bằng đồ họa. Đây là một thành quả 
đáng ghi nhận đặc biệt với bảo tàng học. 

Qua hoa văn đồ gốm, tác giả đã bổ 
sung thêm một giai đoạn trong sự phát 
triển của văn hóa Đồng Đậu, đó là phùng 
Nguyên muộn - Đồng Đậu sớm; Đồng 
Đậu điển hình và giai đoạn Đồng Đậu 
muộn - gò mun sớm, khác với một số 
nhà khảo cổ, chỉ phân Đồng Đậu làm 
2 giai đoạn. tôi đánh giá tác giả về sự 
mạnh dạn đào sâu, thâm canh, đưa ra 
những kiến giải mới về một nền văn hóa 
nổi tiếng đã được nghiên cứu qua nhiều 
thế hệ.
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