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Kỹ thuật xếp sản phẩm trong bao nung,
chồng xếp trực tiếp bằng cách cạo men.
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MỞ ĐẦU
Tại Bình Định đã phát hiện được 06 trung tâm sản xuất gốm Champa, bao gồm: Gò Sành, Trường Cửu, Gò
Cây Me (thị xã An Nhơn), Gò Hời, Gò Ké và Gò Giang (huyện Tây Sơn), trong đó có 04 trung tâm đã được khai
quật là Gò Sành (04 lần, năm 1990 và 1991 -1994), và Gò Hời (1 lần, năm 2002), Trường Cửu (1 lần, năm 20142015), Gò Cây Me (2 lần, năm 2017 và 2018). Di chỉ Gò Ké và Gò Giang vẫn chưa được khai quật, chủ yếu mới
điều tra, khảo sát.
Kết quả khai quật tại các trung tâm sản xuất gốm Champa Bình Định đã phát hiện được 22 di tích lò
nung, trong đó có 05 lò tại Gò Sành (Gò Cây Quăng: 01 lò và gò Cây Mận: 4 lò), 01 lò ở Gò Hời, 04 lò ở Trường
Cửu và 12 lò ở Gò Cây Me. Cùng với các lò nung, tại các trung tâm trên còn phát hiện được nhiều loại hình
sản phẩm với số lượng rất lớn, phản ánh lịch sử sản xuất gốm Champa rất phát triển, đồng thời góp phần làm
sáng tỏ hơn diện mạo lịch sử, văn hóa Champa trên mảnh đất Bình Định xưa.
Đồ gốm Champa Bình Định còn được phát hiện ở miền Bắc, như Hoàng thành Thăng Long, trên đất
Tây Nguyên như Đại Làng, Đại Lào, Đạ Đờn (Lâm Đồng) và nhiều nơi khác ở Đông Nam Á và trên thế giới, như
tại đảo Tuiman (Malaysia), di chỉ mộ táng ở Santa Ana, bán đảo Calatagan và nhiều đảo khác trên quần đảo
Philippines, trên các di tích tàu đắm dưới biển tại Hội An (Quảng Nam), tàu đắm Sattahip (hay Koh Khrom), Ko
Si Chang 3 (Thái Lan), tàu đắm Pandanan (Philippines) hay tại di chỉ Al Tur trên đảo Sinai (Ai Cập), bên bờ phía
Tây vịnh Junfar thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (Bùi Minh Trí, Đào Anh Tuấn, 2017).
Tuy nhiên, sau gần nửa thế kỷ phát hiện và nghiên cứu, vẫn còn rất nhiến vấn đề xung quanh gốm
Champa Bình Định chưa được làm sáng tỏ, như niên đại, chủ nhân và kỹ thuật sản xuất, đang cần phải đầu tư
nghiên cứu. Trong đó, kỹ thuật nung thường ít được quan tâm.
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Năm 2017 và 2018 trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu so sánh đánh giá giá trị về những hiện
vật gốm Bình Định thu được trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành
(nay là Viện Nghiên cứu Kinh thành) đã phối hợp với Bảo tàng tỉnh Bình Định tiến hành điều tra, khai quật và
nghiên cứu khảo cổ học di chỉ gốm Gò Cây Me lần thứ nhất (2017) và lần thứ hai (2018). Mục tiêu là thu thập
tư liệu, nghiên cứu đặc trưng loại hình di tích, di vật và kỹ thuật học sản xuất phục vụ công tác nghiên cứu so
sánh về các loại hình đồ gốm có thể là có nguồn gốc ở Bình Định tìm được tại khu di tích Hoàng thành Thăng
Long. Đồng thời, thông qua đó, sẽ làm sáng tỏ hơn vai trò của trung tâm sản xuất gốm Gò Cây Me nói riêng,
gốm Bình Định nói chung trong mối giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Kinh đô Thăng Long và vương quốc Champa
trong lịch sử.
Chúng tôi đã có dịp giới thiệu kết quả khai quật di chỉ Gò Cây Me (Lại Văn Tới, 2021), trong bài viết này,
chúng tôi xin bàn về kỹ thuật nung gốm Gò Cây Me thông qua nghiên cứu di tích lò nung, kỹ thuật kê nung
trong lò, xếp nung trong bao nung, cùng dấu vết kỹ thuật trên các sản phẩm… và liên hệ với các trung tâm
sản xuất gốm Champa khác ở Bình Định để rút ra đặc trưng loại hình lò, kỹ thuật nung đốt sản phẩm gốm
Champa ở Bình Định, góp phần làm sáng rõ lịch sử sản xuất gốm Bình Định nói riêng và lịch sử vương quốc
Champa nói chung.

I. DI TÍCH LÒ NUNG
Với 22 di tích lò nung đã phát hiện tại 04 di chỉ gốm Champa Bình Định, không có lò nào còn nguyên
vẹn. Căn cứ vào nguyên liệu và kỹ thuật xây dựng, lò nung gốm Champa thuộc hai truyền thống khác nhau:
lò xây bằng đất theo kỹ thuật trình tường (lò loại I) và lò xây bằng bao nung (lò loại II). Cả hai loại lò này đều
thuộc loại hình lò ống (lò hình ống hay lò bầu thân dài), có cấu trúc gồm 4 bộ phận: cửa, bầu đốt, thân và hậu
lò (xem Hình 1: 1; 2: 1). Chúng tôi giới thiệu những di tích lò còn những bộ phận nguyên vẹn và kết nối chúng
với nhau để có một lò nung hoàn chỉnh.

1. Cửa lò
Cửa lò đã phát hiện được trong cấu trúc lò ở Gò Sành, Gò Hời và Gò Cây Me. Nhìn chung các cửa lò
chỉ còn phần dưới sát nền và gắn liền với cấu trúc bầu đốt. Có lẽ vì vậy nên có nhà nghiên cứu không tách
riêng cửa lò và bầu đốt (Lê Đình Phụng, 2017). Tại di chỉ Gò Sành, trong các di tích lò nung phát hiện tại Gò
Cây Quăng và Gò Cây Mận đã phát hiện được cửa lò. Ở lò nung Gò Cây Quăng, cửa được xây dựng bởi 2 bao
nung hai bên làm trụ cửa, rộng 42cm. Gò Cây Mận có 02 lớp lò, cửa đều được xây bằng bao nung. Cửa lò lớp
trên (lò loại II), có dáng rộng ở dưới (26cm) và hẹp ở trên (21cm); cửa lò lớp dưới (lò loại I) rộng 32cm, cao
45 - 47cm. Ở Gò Hời, lò nung xây bằng đất theo kỹ thuật trình tường, còn khá nguyên vẹn, trong đó cửa lò
quay hướng Tây, cũng được xây bằng bao nung, rộng 28cm. Tại Gò Cây Me, cửa lò được phát hiện trong cấu
trúc bầu đốt lò GCM18.H01.LO.03. Cửa lò được xây bằng bao nung, hiện còn 1 bao nung đặt úp đáy quay lên
trên mặt nền, hai bên đặt 2 bao nung thẳng đứng làm khung. Cửa lò rộng 54cm, cao (theo bao nung hai bên)
12 - 22cm, sâu 50cm (xem Hình 4-5).
Như vậy, cấu trúc, vật liệu và kỹ thuật xây dựng cửa lò nung gốm Bình Định đều giống nhau, dùng bao
nung làm khung, dù là lò xây bằng đất hay xây bằng bao nung. Kích thước: rộng trung bình 37,5cm, cao còn
lại 22cm và sâu 55cm.

2. Bầu đốt
Cửa lò gắn liền với bầu đốt nên những lò còn cửa cũng tức là còn bầu đốt. Bầu đốt có dạng chung là
hình phễu, rộng ở chỗ giáp thân lò, từ đó, tường cong khum và nhỏ dần về cửa. Cả hai loại lò đều phát hiện
được bầu đốt, nhưng không nhiều và không còn nguyên vẹn, chúng khác nhau về nguyên liệu, kỹ thuật xây
dựng.
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1. Cấu tạo lò GCM17.H02.LO1B (1), chi tiết bộ phận hậu lò (2-3),
cửa ra vào sản phẩm (4), mặt trong tường lò (5)
Nguồn: Đào Anh Tuấn, Lại Văn Tới
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