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MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Làng Việt truyền thống là một đơn vị tụ cư cổ truyền lâu đời ở nông thôn có 

tính ổn định và gắn bó trong tiến trình lịch sử dân tộc. Mặc dù quy mô khác nhau, 

song các làng Việt có nhiều đặc điểm chung trong bức tranh tổng thể về làng quê ở 

châu thổ Bắc Bộ nước ta. Trong các làng đó đã hình thành, tồn tại và phát triển các 

làng nghề truyền thống, là một phần không thể thiếu trong tính đa dạng của làng 

xã Việt Nam. Các làng nghề truyền thống biểu hiện tính năng động, sáng tạo của 

người nông dân làm nghề trong quá trình thích ứng với điều kiện địa lý, kinh tế xã 

hội nhất định, đồng thời thể hiện rất rõ yếu tố mở của xã hội tiểu nông. Phát triển 

làng nghề không những tạo động lực trực tiếp giải quyết việc làm, sử dụng hợp lý, 

có hiệu quả nguồn lao động ở nông thôn mà còn giúp bảo tồn, duy trì và phát triển 

được nhiều ngành nghề truyền thống của dân tộc, tạo điều kiện và cơ hội phát triển 

đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi, bảo lưu và giữ gìn văn hóa dân tộc. Trong làng nghề 

truyền thống từ xưa đến nay, văn hóa truyền thống được biểu hiện, hội tụ và toả 

sáng qua các khía cạnh như: thuần phong mỹ tục, sinh hoạt xóm làng, đoàn kết 

cộng đồng, ứng xử cộng đồng, tinh hoa nghề nghiệp và tài năng nghệ nhân... 

Trong những năm qua, làng nghề truyền thống đang từng bước được phục hồi và 

phát triển, sản phẩm làm ra ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng trong nước và xuất khẩu. Các làng nghề phát triển sẽ là cầu nối giữa nông 

nghiệp và công nghiệp, giữa nông thôn và thành thị, giữa truyền thống và hiện đại 

góp phần phát triển công nghiệp nông thôn hiện đại. 

Biến đổi văn hoá nói chung, biến đổi văn hoá làng và văn hoá làng nghề nói 

riêng đang là một xu hướng tất yếu của lịch sử thời đại, đặc biệt trong giai đoạn hiện 

nay, sự biến đổi văn hoá là một trong những yếu tố làm thay đổi diện mạo của các 

làng nghề truyền thống ở nước ta. Đồng thời, biến đổi văn hoá chính là điều kiện để 

các làng nghề có thể thay đổi, tồn tại và phát triển theo quy mô, mức độ khác nhau. 

Đây là quy luật khách quan và diễn ra trên nhiều phương diện của đời sống vật chất 

và đời sống tinh thần trong cộng đồng cư dân của các làng nghề. 
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 Bắc Ninh là vùng đất văn hiến, nơi phát tích vương triều nhà Lý, một 

miền quê trù phú với những làn điệu dân ca quan họ, là địa phương cận kề thủ 

đô Hà Nội, có điều kiện để phát triển, đặc biệt là việc phát triển các làng nghề 

truyền thống. Những thống kê bước đầu cho biết, Bắc Ninh là một trong các 

tỉnh có 62 làng nghề, trong đó có 16 làng nghề truyền thống với những sản 

phẩm nổi tiếng như đồ gỗ mỹ nghệ (Phù Khê), giấy dó (Dương Ổ), dệt (Hồi 

Quan), đồ đồng (Đại Bái), tranh dân gian (Đông Hồ), gốm (Phù Lãng), tơ tằm 

(Vọng Nguyệt)... Trong xu thế chung hiện nay, các làng nghề truyền thống đã 

có những biến đổi rõ rệt, có nhiều làng nghề chuyển đổi sản xuất sản phẩm, 

công cụ tạo sản phẩm và tư duy thợ làm nghề…, tiêu biểu như trường hợp làng 

nghề giấy dó (Dương Ổ), tranh dân gian (Đông Hồ)… Có thể nói, trong những 

năm qua, do sự thay đổi tư duy làm nghề, mãu mã cùng chất lượng sản phẩm 

phong phú đa dạng, sự thích ứng về thị trường, các làng nghề truyền thống đã 

góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  và thay đổi 

diện mạo nông thôn ở Bắc Ninh. Nhiều sản phẩm của làng nghề đã và đang có 

mặt trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào việc quảng 

bá văn hóa làng nghề truyền thống ra nước ngoài.  

 Thực tế, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay đã và đang tạo ra 

những tác động, cơ hội và thách thức to lớn đến đời sống của người dân ở làng xã 

nông thôn nói chung cũng như ở làng nghề truyền thống tại Bắc Ninh nói riêng. 

Quá trình này về bản chất chính là quá trình đô thị hoá nông thôn dẫn đến những 

hệ quả tất yếu sẽ diễn ra tại làng nghề truyền thống hiện nay. Nhiều làng nghề 

không còn hoạt động hoặc bị mai một do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong khi 

đó các làng nghề vẫn đang chuyển hoá để tồn tại và phát triển. Để duy trì và phát 

triển làng nghề, người dân luôn phải thay đổi mẫu mã sản phẩm, cải tiến quy trình 

sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến trong một số công đoạn có thể, tìm kiếm và 

mở rộng thị trường… đáp ứng nhu cầu của người dân thời đại mới. Quá trình công 

nghiệp hóa, đô thị hóa sẽ tạo ra những thay đổi khá lớn trong các làng nghề truyền 

thống như: quan niệm về nghề truyền thống, thay đổi phương thức sản xuất từ nhỏ 

lẻ sang quy mô lớn, mẫu mã sản phẩm đa dạng,quan hệ làng xóm được mở rộng 
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đến các bạn hàng trong và ngoài nước… Tính chất truyền thống của làng nghề gắn 

với kỹ năng, kỹ xảo, bí quyết nghề nghiệp đang tồn tại trong nền kinh tế thị trường 

cùng những nhân tố đã tác động đến quá trình biến đổi văn hóa làng nghề truyền 

thống đang diễn ra ở nhiều mức độ biến đổi khác nhau. Do vậy, văn hoá làng nghề 

truyền thống hiện nay đang đứng trước những cơ hội, thách thức mới cùng với các 

tác động không nhỏsẽ đưa các làng nghề truyền thống này tồn tại ở nhiều tình 

trạng khác nhau. Song trong bối cảnh chung, bức tranh toàn cảnh về các làng nghề 

và văn hoá làng nghề truyền thống sẽ có nhiều biến đổi để phù hợp với thời đại và 

mang lại một diện mạo mới trong bối cảnh phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội ở 

Bắc Ninh hiện nay. 

Cho đến nay, đã có nhiều công trình đề cập đến văn hoá ở các làng nghề 

tại tỉnh Bắc Ninh, song vẫn chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về biến đổi 

văn hoá của các làng nghề truyền thống tại địa phương này. Việc tìm ra những 

yếu tố biến đổi trong văn hoá làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh sẽ giúp ích cho 

các nhà quản lý địa phương trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách 

phù hợp với thực trạng của các làng nghề truyền thống hiện nay. Chính vì những 

lý do trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Biến đổi văn hóa làng nghề 

truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” làm luận án Tiến sĩ, chuyên ngành 

Văn hóa học tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. 

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục đích 

Góp phần làm rõ các quan niệm, đặc điểm của biến đổi văn hóa làng nghề, 

đồng thời chỉ rõ thực trạng và tìm ra những biểu hiện của sự biến đổi văn hóa làng 

nghề truyền thống ở Bắc Ninh hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp điều tiết 

quá trình biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh trong thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn của sự biến đổi văn hóa làng nghề. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng và nhận diện biến đổi văn hóa làng nghề 

truyền thống ở Bắc Ninh (qua không gian cảnh quan; di tích, lễ hội và phong tục; 

tín ngưỡng thờ tổ nghề; mối quan hệ xã hội của cư dân làng nghề). 
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- Nghiên cứu xu hướng biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh 

và những vấn đề đặt ra hiện nay. 

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu các khía cạnh biến đổi văn hóa một số làng nghề truyền 

thống mang tính tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống sẽ 

diễn ra trên nhiều phương diện khác nhau. Luận án chỉ tập trung nghiên cứu sự biến 

đổi của một số thành tố trong văn hóa làng nghề truyền thống như: không gian cảnh 

quan; di tích, lễ hội và phong tục; tín ngưỡng tổ nghề; mối quan hệ xã hội của cư 

dân làng nghề. 

- Phạm vi không gian nghiên cứu: Địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tập trung những xã 

có làng nghề truyền thống như: làng gò, đúc đồng Đại Bái; làng gốm Phù Lãng; 

làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê và một số làng nghề khác. Tuy nhiên trong quá 

tình khảo sát để nhận diện sự biến đổi, ngoài những khái quát chung, luận án tập 

trung sâu vào 03 làng nghề với các mức độ biến đổi khác nhau trong các nhóm 

nghành nghề thủ công ở tỉnh Bắc Ninh. Quan tâm đặc biệt đến những biến đổi phù 

hợp trong bối cảnh CNH, HĐH ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay. 

-  Phạm vi thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu văn hóa ở một số làng nghề tỉnh 

Bắc Ninhtừ saunăm 1986 đến nay (có điều tra thông tin hồi cố trước năm 1986), từ 

đó tìm ra sự biến đổi của văn hóa một số làng nghề truyền thống. 

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Luận án dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về phát triển làng 

nghề thủ công và bảo tồn di sản văn hóa.  

- Luận án chọn cách tiếp cận nhân học văn hóa, đó là việc đề cao vai trò và 

tiếng nói của người dân làng nghề, họ chính là những người sáng tạo, bảo tồn và 
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phát triển các giá trị văn hóa làng nghề. Tiếp cận tổng thể để hiểu về văn hóa làng 

nghề. Văn hóa làng nghề không phải là sự tổng hợp của các thành tố mà các thành 

tố văn hóa của làng nghề đều có sự nối kết chặt chẽ mang tính hữu cơ với nhau và 

mỗi thành tố đều có giá trị trong tổng thể văn hóa làng. 

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành văn hóa học: sử học, dân tộc học, xã 

hội học, văn hóa dân gian… 

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp: để nhận định chính xác, khách quan 

và có chiều sâu trong nghiên cứu, trong 18 làng nghề truyền thống trên tổng số 62 

làng nghề truyền thống, luận án tập trung nghiên cứu một số làng nghề truyền 

thống. Từ đó có thể đưa ra những nhận định chung về biến đổi văn hóa làng nghề 

truyền thống ở Bắc Ninh. 

- Phương pháp khảo sát thực tế tại các làng nghề, áp dụng các kỹ năng: 

quan sát, tham dự; phỏng vấn sâu; phỏng vấn định lượng; phân tích và tổng hợp tư 

liệu; phương pháp nghiên cứu so sánh. Để có được tư liệu đánh giá khách quan, 

trong quá trình nghiên cứu áp dụng phương pháp phỏng vấn sâu đối với các nhà 

quản lý địa phương và đại diện của cộng đồng, người cao tuổi. 

- Phương pháp thống kê, so sánh: Để làm rõ sự biến đổi làng nghề trong 

từng nghiên cứu cụ thể, luận án đã sử dụng phương pháp thống kê (các làng nghề, 

các chỉ số về làng nghề, tình hình biến đổi thành tố văn hóa làng nghề…). Trong 

khi lập bảng thống kê, luận án có tiến hành so sánh giữa các chỉ số xưa và nay để 

nhận diện sự biến đổi… 

5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

- Luận án góp phần nhận diện những biến đổi văn hóa làng nghề truyền 

thống trong giai đoạn hiện nay. Đây là cơ sở giúp các nhà hoạch định chính sách 

và các nhà quản lý văn hóa có kế hoạch phát triển và bảo tồn các làng nghề truyền 

thống trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa làng nghề, đồng thời đưa 

ra quan niệm về văn hóa làng nghề, từ đó nghiên cứu biến đổi văn hóa làng 

nghề. Tiếp thu những kết quả của các nhà nghiên cứu đi trước, đưa ra một sơ đồ 
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cụ thể để áp dụng cho việc nghiên cứu biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống 

ở tỉnh Bắc Ninh. 

- Thông qua nghiên cứu, phân tích các trường hợp, luận án đã nhận diện 

những biến đổi văn hóa ở làng nghề truyền thống ở tỉnh Bắc Ninh.  

6. BỐ CỤC LUẬN ÁN  

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội 

dung luận án gồm 04 chương: 

Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và làng nghề truyền 

thống ở Bắc Ninh. 

Chƣơng 2. Biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống qua cảnh quan làng và các 

yếu tố văn hóa tinh thần. 

Chƣơng 3. Biến đổi văn hóa làng nghề trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Chƣơng 4. Xu hướng biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh trong quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và những vấn đề đặt ra hiện nay. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN  

VÀ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở BẮC NINH  

 

1.1. Những công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án 

Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Bắc Ninh là một vùng đất 

cổ, là cửa ngõ của Thăng Long - Hà Nội. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có các tuyến, 

trục giao thông lớn chạy qua nối liền với các trung tâm kinh tế, văn hóa thương mại 

của phía Bắc. Các tuyến quốc lộ này cùng với các hệ thống đường tỉnh lộ tạo thành 

mạng lưới giao thông rộng khắp trên phạm vị toàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

còn nhiều con sông lớn nhỏ chảy qua vì vậy về phương diện giao thông có nhiều 

điều kiện để Bắc Ninh phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt là phát triển kinh tế tiểu 

thủ công nghiệp. Chính vì vậy, từ rất sớm nơi đây đã hình thành nhiều làng nghề 

truyền thống, trong đó có những làng nghề nổi tiếng trong phạm vi cả nước như: 

nghề dệt lụa, nghề mộc, nghề gốm, nghề gò đúc đồng… Theo số liệu của Sở Công 

thương Bắc Ninh, hiện nay ở Bắc Ninh có 62 làng nghề thủ công.  

Từ lâu, nghề thủ công và làng nghề truyền thống ở tỉnh Bắc Ninh đã được 

nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Những công trình của 

họ đã được xuất bản thành sách, bài viết đăng tải trên các tạp chí khoa học, trên 

các báo… Trong phần tập hợp và phân tích những công trình nghiên cứu có liên 

quan đến đề tài, tác giả luận án chia các công trình nghiên cứu theo các nhóm 

vấn đề cơ bản sau đây: 1/Tư liệu viết về nghề thủ công và làng nghề ở Bắc Ninh 

nói chung; 2/Tư liệu viết về các nhóm ngành nghề cụ thể; 3/Tư liệu viết về văn 

hóa làng nghề; 4/Tư liệu viết về biến đổi văn hóa làng nghề. Trong các nhóm tư 

liệu phân tích dưới đây đều có mối liên quan chặt chẽ với nhau, góp phần cung 

cấp những thông tin cần thiết cho quá trình triển khai mục tiêu nghiên cứu của đề 

tài. Tuy nhiên trong bốn nhóm tư liệu đã tập hợp và phân tích nêu trên, luận án 

quan tâm đến những tư liệu về biến đổi văn hóa làng nghề nói chung và ở Bắc 
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Ninh nói riêng, bởi đây chính là mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài mà đề tài 

luận án cần đạt được. 

1.1.1. Tư liệu viết về nghề thủ công, làng nghề ở Bắc Ninh 

 Tác giả Pierre Gourou trong tác phẩm “Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ” 

đã cung cấp những tư liệu về các ngành nghề thủ công ở Bắc Ninh. “Ở Bắc Kỳ 

có rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau, điều đó không có gì là lạ, vì dân 

chúng châu thổ phải tự túc về nhu cầu đối với hàng chế tạo. Chúng tôi đã đếm 

được 108 nghề khác nhau và con số này chắc chắn còn thấp hơn thực tế một 

chút” [60, tr.416]. Tạp chí Xưa và Nay số 245 số ra tháng 10/2005 có đăng lại 

bài  “Các nghề thủ công xưa của tỉnh Bắc Ninh” [60] của nhà địa lý học người 

Pháp Pierre Gourou trong cuốn sách “Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ” xuất 

bản năm 1936.  

 Một số tài liệu địa chí Hán Nôm như “Phong thổ Hà Bắc đời Lê (Kinh Bắc 

Phong thổ ký diễn quốc sự, “Bắc Ninh phong thổ tạp ký” [16] được biên soạn vào 

đầu thời Nguyễn giới thiệu một số làng nghề trong tỉnh. Chẳng hạn, sách “Bắc 

Ninh phong thổ tạp ký”, trong mục viết về kỹ nghệ đã liệt kê các nghề trong địa 

hạt. Đó là nghề nấu rượu, xay gạo, thợ mộc, đúc đồng thau, gốm sứ, đốt than đá, 

làm đồ mã, làm giấy tiền vàng, làm hương đen, làm keo da trâu, làm dầu nước, 

nhuộm vải đen, làm chỉ, làm áo tơi, làm quạt, làm thúng, làm mành tre, ghế tre, 

làm nón… Tổng cộng có 31 nghề, trong đó còn kê được 16 làng nghề dệt vải và 

dệt tơ lụa. Đó là làng nghề dệt cổ truyền như: Phù Khê, Phù Ninh huyện Đông 

Ngàn; Hoài Bão, Lũng Sơn huyện Tiên Du; các làng Nghiêm Xá, Tiêu Long, Tam 

Tảo, Hồi Quan huyện Yên Phong; các làng Lãng Ngâm, Cao Thọ, Cao Trụ, Phùng 

Xá, Ngâm Điền huyện Gia Bình [tr.218]. 

Cuốn “Bắc Ninh toàn tỉnh địa dư chí” [103] bao gồm ba quyển: Q. Thượng 

viết về địa dư,Q. Trung viết về nhân vật, Q. Hạ viết về cổ tích. Sách “Địa chí Hà 

Bắc” [14] phần viết về Thị xã Bắc Ninh (tr.140 - 145) đã nêu rõ: “Bắc Ninh có 

nhiều nghề thủ công nổi tiếng, đến nay vẫn còn nghề thêu ren. Nghề này đã trở 
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thành một nghề tinh xảo mang tính nghệ thuật cao. Trong cuốn “Địa chí Hà Bắc” 

[14] (tr 264 - 265) có nhiều mục viế về làng nghề, trong đó có nghề thêu. Tỉnh lỵ 

Bắc Ninh từng là trung tâm của hàng thêu và đăng ten, sản xuất hàng xuất khẩu 

sang Pháp và sang cả Mỹ [14, tr.22]. Sách “Văn hiến Kinh Bắc” cho biết, ít có nơi 

nào như Kinh Bắc, lại đậm đặc mạng lưới chợ quê, phong phú các làng thợ, làng 

buôn truyền thống. Trong đó có các làng tiêu biểu và độc đáo như làng tranh Đông 

Hồ, làng làm giấy dó Đống Cao, làng chạm khắc Phù Khê, làng đồng Đại Bái 

[tr.8]. “Bắc Ninh thế và lực mới trong thế kỷ XXI”, giới thiệu về tổ chức hành chính 

của tỉnh Bắc Ninh. Tác giả Lê Hồng Lý với bài viết “Nhìn lại quá trình nghiên cứu 

nghề và làng nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam” đăng trên tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật, [44, tr.62-66]. Tác giả Lê Văn Hương với đề tài “Phát triển làng nghề ở Bắc 

Ninh theo hướng công nghiệp hóa nông thôn” [33], luận án tiến sỹ địa lý chuyên 

ngành địa lý học. Nguyễn Như Chung với đề tài “Quá trình hoàn thiện chính sách 

thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 - 2003 - thực trạng 

kinh nghiệm và giải pháp” [9], luận án tiến sỹ kinh tế; chuyên ngành lịch sử kinh tế 

quốc dân. Tác giả Bùi Văn Vượng với bộ sách “Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam” 

[98] Nxb Thanh Niên.  

1.1.2. Tư liệu viết về các nhóm ngành nghề cụ thể 

1.1.2.1. Tư liệu viết về nhóm nghề chăn tằm, kéo tơ, dệt vải 

 Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bắc Ninh (1997) “Văn hiến Kinh Bắc” viết về 

nghề dệt truyền thống ở làng Lũng Giang. Sách “Địa chí Hà Bắc” [14] phần viết 

về kinh tế - kinh tế nông nghiệp từ tr.199 - 235. Tư liệu của P.Gourou còn cho 

biết: Bắc Giang có 300 thợ dệt, Bắc Ninh có 1.650 thợ dệt, Hà Đông có 6.000thợ 

dệt, Hưng Yên có 250 thợ dệt [60, tr.419]. 

1.1.2.2.Những tư liệu viết về nhóm nghề gốm và làng nghề gốm Phù Lãng 

 Sách “Văn hiến Kinh Bắc”, tập 1 viết: từ trang 31 - 37 giới thiệu làng gốm Phù 

Lãng. Tác giả Trương Minh Hằng với chuyên khảo “Gốm sành nâu ở Phù Lãng” [25] 

là công trình giới thiệu khá toàn diện về gốm sành nâu ở Phù Lãng. Vũ Văn Bát 
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(1982), “Nhóm lư hương gốm men Phù Lãng”, bài viết cho Thông báo khoa học của 

viện bảo tàng Lịch sử Việt Nam, được đăng trong Tổng tập nghề và làng nghề truyền 

thống Việt Nam, tập 4 viết về nghề gốm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 2001.  

1.1.2.3. Những tư liệu viết về nhóm nghề mộc - chạm khắc gỗ 

 Thời đại Lý - Trần với sự phát triển của đạo Phật việc xây dựng các công 

trình kiến trúc chùa tháp là yêu cầu cần thiết đặt ra. Vua thì sai thợ tạc hơn nghìn 

pho tượng Phật, vẽ hơn ngàn bức tranh Phật, làm bảo phướn hơn vạn lá [13, 

tr.208]. Đó là những tư liệu viết về  Làng nghề - làng chạm khắc gỗ Phù Khê. 

Nghề mộc và chạm khắc gỗ Phù Khê và một số làng phụ cận như Hương Mạc, 

Đồng Kỵ, Tam Sơn… Tuy nhiên so với các làng nghề khác như làng tranh Đông 

Hồ, làng gò đúc đồngĐại Bái, làng gốm Phù Lãng, cho tới nay làng nghề chạm 

khắc Phù Khê chưa có một chuyên khảo nào được xuất bản. Những thống kê bước 

đầu cho biết có những công trình sau: Nguyễn Thị Thu Hường, Viện Văn hóa 

nghệ thuật Việt Nam đã thực hiện thành công đề tài nghiên cứu “Làng nghề chạm 

khắc gỗ Phù Khê (xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)”. P.Gourou trong tác 

phẩm “Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ” [60] cũng đề cập đến vấn đề này. Tập 

thể các nhà khoa học Đặng Đức, Trương Duy Bích, Trương Minh Hằng, Hoàng 

Cường với đề tài “Làng nghề chạm gỗ Phù Khê” [17]. 

1.1.2.4. Những tư liệu về nhóm nghề gò và đúc đồng  

So với các ngành nghề khác ở Bắc Ninh, nghề gò, đúc đồng từ lâu đã được 

nhiều nhà nghiên cứu quan tâm từ nhiều góc độ khác nhau. Đặc biệt: làng Đại Bái 

và làng Quảng Bố được tập trung giới thiệu nhiều hơn trong đó có cả các chuyên 

khảo. Nghiên cứu khoa học “Báo cáo tổng quan đề tài khoa học cấp tỉnh: Bảo tồn di 

sản văn hóa phi vật thể làng Đại Bái” [43] của tác giả Trần Đình Luyện thực hiện 

năm 2003 được lưu trữ tại tư liệu Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam với tổng số 13 

trang đánh máy khổ A4. Sách: “Phong thổ Hà Bắc thời Lê”; “Văn hóa Hà Bắc” 

(1971) ghi “Đại Bái có nghề dập thau, làm đủ các thứ mẫu thau, chậu thau, ấm thau 

đếu rất khéo…”. Sách “Bắc Ninh toàn tỉnh địa dư chí” của Đỗ Trọng Vỹ [96] đã ghi 

chép về lệ thờ thần ở Đại Bái và đền Tiên sư ở Đại Bái. Cũng trong “Bắc Ninh toàn 
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tỉnh địa dư chí” có phần viết về đền Tiên sư ở Đại Bái thuộc xã Đại Bái, Gia Bình: 

“Ông họ Nguyễn húy là Công Tuyền, người xã Đại  Bái. Xưa ông làm quan Hiệu úy. 

Thời Lê Hồng Đức, ông là tùy viên của xứ thần nước ta sang Tàu học được cách 

luyện đồng của người Tàu”. 

Một công trình khảo cứu và giới thiệu khá toàn diện về hệ thống di sản văn 

hóa làng Đại Bái là “Làng Đại Bái - gò Đồng” của tác giả Đỗ Thị Hảo, Hội 

VHDG xuất bản năm 1986. Tác giả đã công bố các di sản văn hóa làng Đại Bái 

chủ yếu là di sản văn hóa phi vật thể. Có thể đánh giá đây là công trình khảo cứu 

công phu, đầy đủ nhất từ trước đến nay về di sản văn hóa làng Đại Bái. Cuốn sách 

bao gồm hai phần: phần thứ nhất với tiêu đề Làng Đại Bái Kinh Bắc trong lịch sử; 

phần này gồm cóhai chương. Chương 1 tập hợp những truyện liên quan đến lịch sử 

Việt Nam; những truyện liên quan đến các nhân vật của làng; những mẩu truyện 

nhỏ xung quanh những dấu tích nền xưa ngõ cũ. Chương 2 viết về tục lệ xóm làng 

- hội hè đình đám.  

Nhìn chung, ngoài những nội dung đã nêu ra trên đây cuốn sách đã viết về 

phong tục tập quán của làng: về trọng lão, lệ làng phép họ, các di tích đình, chùa 

của làng Đại Bái, lễ hội/hội làng, tục kết chạ đặc biệt là ba làng của xã Đại Bái. 

Sách: “Lịch sử xã Đại Bái” Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Đại Bái xuất bản năm 

1996 đã giới thiệu khá hệ thống về di sản văn hóa làng Đại Bái trong đó có di tích 

lịch sử văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội, nghề thủ công gò, dát đồng… “Làng 

Vó và nghề đúc đồng truyền thống”, (1991) tác giả Đỗ Thị Hảo, Nxb KHXH, Hà 

Nội [19]. “Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề” Trần Quốc 

Vượng, Đỗ Thị Hảo (1996), đăng trong Tổng tập Nghề và làng nghề truyền thống 

Việt Nam, tập 1 [100, tr.323].  

1.1.2.5. Tư liệu viết về nhóm nghề tranh 

Tranh dân gian là một trong những biểu hiện rõ nét trong văn hóa truyền 

thống của Việt Nam, trong đó nổi bật là dòng tranh Đông Hồ. Tranh Đông Hồ ra 

đời từ khoảng thế kỷ XVII và phát triển cho đến nửa đầu thế kỷ XX. Đã có nhiều 

học giả quan tâm nghiên cứu về tranh Đông Hồ và làng tranh Đông Hồ. Hiện đã có 
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chuyên khảo viết về tranh dân gian Đông Hồ nhưng trong lịch sử cũng đã có nhiều 

nhà nghiên cứu viết về dòng tranh này. “Hà Bắc ngàn năm văn hiến” tập III, trong 

cuốn sách này có hai nhà nghiên cứu viết về tranh Đông Hồ. Tranh có nhiều đề tài 

khác nhau. Tác giả Chu Quang Trứ cũng viết trong Hà Bắc ngàn năm văn hiến với 

bài “Tranh Đông Hồ” [88, tr.179 - 187. Trong cuốn “Văn hiến Kinh Bắc”, từ trang 

43 - 48 viết về làng tranh Đông Hồ - làng Đông Hồ còn gọi tắt là làng Hồ/làng 

Đông Mại/làng Mái thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành. “Bắc Ninh thế và lực 

mới trong thế kỷ XXI” (2002). Lê Văn Hải, Nguyễn Trung Dũng với bài viết “Tranh 

khắc gỗ Đông Hồ với bảo tàng Dân tộc học” đăng trên tạp chí Dân tộc học. Cuốn 

sách “Làng tranh Đông Hồ” [37] của tác giả Nguyễn Thái Lai. Tác giả Lưu Tuấn 

Anh với bài viết “Tính biểu trưng trong tranh Đông Hồ”, trong Kỷ yếu hội thảo khoa 

học tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia 

Tp.Hồ Chí Minh. 

1.1.3.Tư liệu viết về văn hóa làng nghề 

Những tư liệu viết về văn hóa làng nghề ở Bắc Ninh không nhiều, chủ yếu 

nằm trong các nghiên cứu chuyên khảo về một số làng nghề như “Làng tranh 

Đông Hồ” [37] của tác giả Nguyễn Thái Lai; “Gốm sành nâu ở Phù Lãng” [25] 

của tác giả Trương Minh Hằng; “Làng Vó và nghề đúc đồng truyền thống” và 

“Làng Đại Bái gò đồng” [19] của tác giả Đỗ Thị Hảo. Các chuyên khảo này đã 

viết khá toàn diện về văn hóa của làng nghề, trong đó các thành tố văn hóa làng 

nghề được đề cập khá toàn diện,từ phong tục tập quán tín ngưỡng thờ tổ nghề, lễ 

hội làng nghề, đến diện mạo cảnh quan làng nghề, quy trình sản xuất và đặc trưng 

sản phẩm của nghề. Ở một góc độ nào đó các tác giả đã đề cập đến những biến đổi 

của văn hóa các làng nghề thông qua một số nội dung như: quy trình sản xuất, sản 

phẩm, tố chức sản xuất, tổ chức tiêu thụ, khoa học công nghệ được ứng dụng để 

đổi mới trong quá trình làm ra sản phẩm… 

Ngoài 04 công trình nghiên cứu đã nêu ra trên đây, văn hóa truyền thống 

của các làng nghề ở Bắc Ninh còn được đề cập nhiều trong 2 cuốn sách: 1/“Các 

ditích lịch sử văn hóa Bắc Ninh”,2/“Lễ hội Bắc Ninh”. Cuốn sách “Các di tích lịch 
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sử văn hóa Bắc Ninh” do tác giả Lê Viết Nga chủ biên. Trong cuốn sách này đã có 

những tư liệu viết về đình làng Diên Lộc xã Đại Bái là nơi thờ tổ sư truyền dạy 

nghề Nguyễn Công Truyền và các vị hậu tiên sư. Năm 1947 đình đã bị Pháp đốt 

phá, năm 1954 - 1956 đình được xây dựng lại. Đình có kết cấu kiểu chữ Công (I). 

Cuốn sách “Lễ hội Bắc Ninh” do tác giả Trần Đình Luyện chủ biên (2003) in tại 

công ty in Bộ Tài chính giới thiệu 49 lễ hội của tỉnh Bắc Ninh trong đó có 1 lễ hội 

làng Đại Bái được giới thiệu từ trang 93-97. Lê Hồng Lý (Chủ biên) (1999), 

“Nghề thủ công mỹ nghệ đồng bằng sông Hồng - tiềm năng, thực trạng và một số 

kiến nghị”. Cuốn sách được chia làm ba chương: chương một: sự hình thành và 

phát triển các nghề thủ công mỹ nghệ; chương 2: một số nghề thủ công mỹ nghệ 

tiêu biểu; chương 3: thực trạng và một số kiến nghị [44, tr.87-174].  

1.1.4. Tư liệu viết về biến đổi văn hóa làng nghề 

Tác giả Thủy Công với bài viết “Để các làng nghề truyền thống phát triển 

đúng hướng” đăng trên tạp chí điện tử Xây dựng Đảng số 7. Tác giả Phạm Quốc 

Sử với bài viết: “Làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa” [65] đã nhận diện được những khó khăn/thách thức của các làng nghề 

truyền thống phải đối diện với một xu thế mới. Tác giả Dương Bá Phượng có công 

trình nghiên cứu về “Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình công 

nghiệp hóa” [62]. Vũ Diệu Trung với đề tài “Sự biến đổi về văn hóa làng nghề ở 

châu thổ sông Hồng từ năm 1986 đến nay (qua khảo sát trường hợp một số làng: 

sơn Đồng (Hà Tây), Bát Tràng (Hà Nội), Đồng Sâm (Thái Bình)” [84]. Bài viết về 

“Nghề thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam, sự đa dạng và chậm biến đổi” của tác giả 

Trương Duy Bích đã xác định nếu như các làng nghề không thích ứng được với 

điều kiện xã hội mới thì khó có thể tồn tại được. Tạp chí Xưa và Nay số 245 tháng 

10/2005 có bài của Anh Thế “Cụm làng nghề điển hình của Bắc Ninh” tr.28 - 30. 

Cũng trong tạp chí Xưa và Nay số 245, tr.23-27 có bài của TS Đào Thế Anh, 

“Phát triển cụm công nghiệp nông thôn từ làng nghề truyền thống”. Tạp chí 

Thương mại Việt Nam (VTR) số 44 năm 2005 tr.5 có bài: “Phát triển làng nghề, 

giải quyết việc làm ở nông thôn” của tác giả Đàm Tất Thắng. Báo Thương Mại số 
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78 ra ngày 30/9/2005 có bài Trả lời phỏng vấn của ông Lê Duy Dần - Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng thư ký hiệp hội làng nghề Việt Nam: “Làng nghề thực sự phải là các 

công ty”. Nhận định của ông Lê Duy Dần đối chiếu với tình hình phát triển ở các 

làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh hiện nay thì việc thành lập các công ty đã trở 

thành một xu hướng mới và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Tác giả Lê Hân trong 

bài báo “Diễn đàn doanh nghiệp” đã nêu ra những trường hợp ô nhiễm làng nghề 

ở tỉnh Bắc Ninh. Vũ Hy Thiều (1991), Tạp chí Dân gian, Hà Nội, số 2/1991, đăng 

trong Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam, tập 1.  

Từ những tập hợp và phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan đến 

đề tài luận án, có thể rút ra một nhận định sau đây:  

1. Những tài liệu viết về ngành nghề và làng nghề khá phong phú, đa dạng, 

qua đó thấy được bức tranh toàn cảnh về lịch sử cũng như tình hình các làng 

nghề truyền thống ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Ngoài những công trình nghiên cứu 

có tính chất thống kê, khái quát về các ngành nghề thủ công thì đã có những 

chuyên khảo viết về một làng nghề cụ thể như: Gồm sành nâu Phù Lãng của tác 

giả Trương Minh Hằng; làng Đại Bái - gò đồng của tác giả Đỗ Thị Hảo; làng Vó 

và nghề đúc đồng truyền thống của tác giả Đỗ Thị Hảo; làng chạm khắc gỗ Phù 

Khê (đề tài nghiên cứu phi vật thể) của tác giả Nguyễn Thị Thu Hường…  Ngoài 

ra viết về làng nghề ở Bắc Ninh còn có hai công trình đã viết trong khuôn khổ 

luận án tiến sỹ. Luận án tiến sỹ kinh tế chuyên ngành lịch sử kinh tế quốc dân 

của tác giả Nguyễn Như Chung với đề tài “Quá trình hoàn thiện các chính sách 

thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 - 2003/Thực 

trạng, kinh nghiệm và giải pháp”. Luận án tiến sỹ địa lý chuyên ngành địa lý học 

của tác giả Lê Văn Hương với tiêu đề “Phát triển làng nghề ở Bắc Ninh theo 

hướng công nghiệp hóa nông thôn”. Qua việc tập hợp và phân tích có thể nhận 

thấy, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm và viết nhiều về một số 

làng nghề nổi tiếng ở tỉnh Bắc Ninh như: làng nghề gò đúc đồng Đại Bái, làng 

nghề tranh Đông Hồ, làng nghề gốm Phù Lãng, làng nghề gỗ Phù Khê. 

2/Về phương diện văn hóa làng nghề, trước hết có thể nhận thấy trong các 

chuyên khảo đã viết về các làng nghề: tranh Đông Hồ, chạm khắc gỗ Phù Khê, 
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gốm sành nâu Phù Lãng, gò đúc đồng Đại Bái đã tập hợp và phân tích khá toàn 

diện về văn hóa làng và văn hóa nghề. Trong một chừng mực nào đó, các tác giả 

cũng đã đề cập đến những biến đổi của các làng nghề, song tập trung nhiều vào 

việc phân tích quy trình biến đổi quy trình sản xuất, áp dụng công nghệ mới, đa 

dạng của mẫu mã sản phẩm. Ngoài ra, có những công trình viết về di tích và lễ hội 

ở các làng nghề, trong các tác phẩm này có đề cập đến các di tích thờ tổ nghề 

(đình làng Đại Bái, đình làng Quảng Bố…) và lễ hội, phong tục tập quán.  

Nhìn chung, trong số những tư liệu viết về biến đổi văn hóa làng nghề ở Bắc 

Ninh cho tới nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào viết một cách đầy đủ, hệ 

thống và toàn diện về biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống. Đó chính là mục 

tiêu cơ bản của luận án và cũng là những đóng góp mới của luận án trong việc 

nhận diện những biến đổi của các thành tố văn hóa làng và văn hóa nghề ở một số 

làng nghề tiêu biểu tại tỉnh Bắc Ninh. Qua đánh giá thực trạng biến đổi văn hóa 

làng nghề, luận án đề xuất giải pháp góp phần bảo tồn văn hóa làng nghề trong 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

1.2. Cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa làng nghề  

1.2.1. Nghiên cứu một số khái niệm 

1.2.1.1. Làng 

Theo tác giả Bùi Xuân Đính: “Làng là một từ Nôm (từ Việt cổ) dùng để chỉ 

đơn vị tụ cư truyền thống của người Việt ở nông thôn, có địa vực riêng (địa giới 

xác định); cấu trúc vật chất riêng (đường làng, ngõ xóm, các công trình thờ cúng); 

cơ cấu tổ chức, lệ tục, tiếng nói của làng riêng (thể hiện ở âm hay giọng); tính cách 

riêng, hoàn chỉnh và tương đối ổn định qua quá trình lịch sử” [14, tr.98]. 

1.2.1.2. Nghề  

Theo Từ điển tiếng Việt: “Nghề là công việc làm theo sự phân công lao động 

của xã hội hay nghề khái niệm chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh” [61, tr.676]. Từ 

khái niệm trên có thể hiểu, nghề chính là sự chuyên môn hoá về một lĩnh vực nhất 

định, có thể sản xuất các sản phẩm theo chất liệu khác nhau và kinh doanh các mặt 

hàng đó trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ở mọi thời đại. 
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1.2.1.3. Làng nghề 

Cho đến nay có nhiều học giả đưa ra khái niệm làng nghề. Cố GS. Trần Quốc 

Vượng đã đưa ra quan điểm về làng nghề như sau:  

Làng nghề (như làng gốm Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng, Hương 

Canh…), làng đồng Bưởi, Vó, Hè Nôm, Thiệu Diễn, Phù Dực, Đa 

Hội...), là làng ấy tuy vẫn còn trồng trọt theo lối tiểu nông và chăn nuôi 

nhỏ (lợn, gà…), cũng có một số nghề phụ khác (đan lát, làm tương, làm 

đậu phụ…), song đã nổi lên một số nghề cổ truyền, tinh xảo với một 

tầng lớp thủ công chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp, có phường 

(cơ cấu tổ chức), có ông trùm, ông phó cả… cùng một số thợ và phó 

nhỏ, đã chuyên tâm, có quy trình công nghệ nhất định “sinh ư nghệ, tử 

ư nghệ”, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” sống chủ yếu được bằng nghề 

đó và sản xuất ra những hàng thủ công, những mặt hàng đã có tính mỹ 

nghệ, đã trở thành sản phẩm hàng hóa và có quan hệ tiếp thị với một thị 

trường là vùng xung quanh với thị trường đô thị, thủ đô (Kẻ Chợ, Huế, 

Sài Gòn) và tiến tới mở rộng ra cả nước rồi có thể xuất khẩu ra cả nước 

ngoài. Những làng nghề ấy ít nhiều đã nổi danh từ lâu (có một quá khứ 

trăm ngàn năm) “Dân biết mặt, nước biết tên, tên làng đã đi vào lịch sử, 

vào ca dao, tục ngữ… trở thành di sản văn hóa dân gian” [100, tr.372]. 

 Theo tác giả, làng nghề là một làng có nghề thủ công, cộng đồng làng cùng 

một lúc có thể tham gia nhiều hoạt động sản xuất, trong đó có nông nghiệp, thủ 

công, thương nghiệp… Trong làng nghề truyền thống có những người có trình độ 

cao, sản xuất những mặt hàng có kỹ thuật tinh xảo, có giá trị thẩm mỹ. Vì vậy, sản 

phẩm của làng nghề từ lâu đã nổi tiếng trong và ngoài nước. 

Tác giả Bùi Văn Vượng cho rằng: “Làng nghề truyền thống là làng cổ 

truyền làm nghề thủ công. Ở đấy không nhất thiết tất cả dân làng đều sản xuất 

hàng thủ công. Người thợ thủ công nhiều trường hợp cũng đồng thời làm nghề 

nông (nông dân). Nhưng yêu cầu chuyên môn hóa cao đã tạo thành những thợ 

chuyên sản xuất hàng truyền thống ngay tại làng của mình” [98, tr.13]. 



20 

 

Theo tác giả, làng nghề truyền thống phải là một làng có lịch sử lâu đời (có 

thể từ trước năm 1945), có nhiều thợ giỏi và chính họ vừa làm nghề, lại vừa tham 

gia sản xuất nông nghiệp. Nhưng sản phẩm của những người thợ giỏi đã tạo nên 

bản sắc của làng nghề nổi tiếng trong và ngoài nước. 

Tác giả Lưu Tuyết Vân trong bài viết Một số vấn đề về làng nghề ở nước ta 

hiện nay đã nêu ra quan niệm về làng nghề như sau: 

Làng nghề là một làng có nghề tiểu thủ công đã từng tồn tại trong lịch sử 

hoặc một thời gian nhất định, có sản phẩm hàng hóa nổi tiếng hoặc có 

khối lượng hàng hóa lớn có vai trò nhất định đối với thị trường trong 

nước và quốc tế, có số đông người trong làng cùng làm một hoặc nhiều 

nghề, dân làng sống chủ yếu bằng các nghề đó. Còn các làng nghề truyền 

thống trước hết phải là một làng nghề, những phải có lịch sử tồn tại lâu 

dài, đến nay vẫn sản xuất một hoặc nhiều mặt hàng có giá trị trên thị 

trường trong nước và quốc tế [93, tr.64]. 

 Khi bàn về làng nghề, tác giả đã quan tâm đến ba đặc điểm cơ bản của làng 

nghề: 1/Sản phẩm và việc tiêu dùng sản phẩm của làng nghề tại thị trường trong 

nước và quốc tế. 2/Số lượng những người tham gia làm nghề so với tỷ trọng số 

lượng người dân trong làng. 3/Làng có lịch sử hình thành và tồn tại lâu dài. Khi 

bàn về làng nghề truyền thống, tác giả nhấn mạnh hai vấn đề chính, thứ nhất là 

lịch sử tồn tại lâu đời; thứ hai là về sản phẩm nổi tiếng trên thị trường trong nước 

và quốc tế. 

 Tác giả Dương Bá Phượng cho rằng, làng nghề là một thiết chế gồm hai bộ 

phận cấu thành là “làng” và “nghề”… Là làng ở nông thôn có một (hoặc một số) 

nghề thủ công nghiệp tách hẳn ra khỏi nông nghiệp và kinh doanh độc lập. Làng 

nghề truyền thống là những làng nghề xuất hiện lâu đời trong lịch sử và còn tồn tại 

cho đến ngày nay, là những làng nghề tồn tại hàng trăm năm, hàng nghìn năm [62, 

tr.10-15].Trong khái niệm này, tác giả đã phân biệt rõ sự khác nhau giữa làng nghề 

và làng nghề truyền thống. Tác giả cũng đã khẳng định hai bộ phận cấu thành thiết 

chế làng nghề, đó là làng và nghề. Vì vậy, khi xem xét về văn hóa làng nghề cũng 
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có thể áp dụng cấu trúc này để nghiên cứu, có nghĩa là phải tiếp cận đến hai bộ phận 

là văn hóa làng và văn hóa nghề. Mặc dù hai bộ phận này trên thực tế luôn là một 

tổng thể thống nhất, không thể tách rời, luôn có bổ sung và hỗ trợ, đồng thuận cho 

nhau trong quá trình phát triển. Có thể nhận thấy rằng, văn hóa làng là nền tảng 

vững chắc cho sự phát triển văn hóa nghề và ngược lại văn hóa làng nghề phát triển 

sẽ có điều kiện tốt để bảo tồn và phát triển những nét tiêu biểu của văn hóa làng. 

Tác giả Trương Minh Hằng đưa ra một quan niệm về làng nghề như sau: 

Làng nghề gắn liền với các vùng nông nghiệp và người nông dân làm 

nghề thủ công để giải quyết hợp lý sức lao động dư thừa được cơ cấu 

theo đặc trưng nông nghiệp là mùa vụ… Một làng có nghề, đời sống 

của người dân ổn định và được nâng cao so với các làng thuần nông. 

Nghề thủ công từ vị trí chỉ là nghề phụ được tổ chức và thực thi vào 

những khi nông nhàn, rồi về sau nhiều nghề trở thành nguồn thu nhập 

chính của làng… Ở một góc độ nào đó, làng nghề còn mang tính chất 

của một làng buôn [24, tr.9-10]. 

 Theo quan niệm trên, cần quan tâm đến một số vấn đề cơ bản như sau: người 

dân trong làng nghề có đời sống ổn định và phần nào được nâng cao hơn so với các 

làng thuần nông. Nghề thủ công trong lịch sử có thể từ vị trí chỉ là nghề phụ, sau đó 

trở thành nguồn thu nhập chính của làng. Làng nghề còn có tính chất là một làng 

buôn. Nhận định này xuất phát từ thực tiễn khách quan, bởi trên thực tế người dân 

làng nghề sẽ phải mua các nguồn nguyên liệu để sản xuất hàng hóa và tổ chức tiêu 

thụ sản phẩm ở các thị trường trong vùng phụ cận của làng nghề. Chính đây là đặc 

trưng để tạo điều kiện cho làng nghề mở cửa ra bên ngoài thị trường.  

 Tác giả Bùi Xuân Đính cho rằng:  

Làng nghề là các làng mà phần đông cư dân sống bằng một nghề hoặc 

nhiều nghề thủ công có khi chỉ là một công đoạn của nghề, tạo ra các 

sản phẩm mang tính cách riêng, thời gian làm nghề và thu nhập của 

nghề chiếm tỷ lệ lớn nhất so với các hoạt động kinh tế khác; hoạt động 

làm nghề có ảnh hưởng lớn đến các mặt khác của làng (kiến trúc làng 
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xóm, nhà cửa, nhịp sống, thiết chế tổ chức và các quan hệ xã hội, tâm lý 

tính cách, phong tục tập quán…). Làng nghề có thể có hoặc không có 

truyền thuyết về tổ nghề [15, tr.27-28]. 

 Trên thực tế đã có nhiều nghiên cứu đưa ra khái niệm về làng nghề và làng 

nghề truyền thống, mặc dù ở góc độ nào đó, nội hàm của các khái niệm có thể 

khác nhau nhưng về cơ bản đều có tính tương đồng trên một số nhận định cơ bản 

như sau: 1/Làng nghề và làng nghề cổ truyền; 2/Nghề thủ công phải nuôi sống dân 

cư hoặc một bộ phận dân cư của cộng đồng làng; 3/Sản xuất ra các sản phẩm thủ 

công (nổi tiếng ở trong và ngoài nước); 4/Có đội ngũ thợ thủ công chuyên nghiệp 

hoặc bán chuyên nghiệp làm nghề; 5/Có bí quyết và quy trình làm nghề nhất định; 

6/Sản phẩm của làng nghề là sản phẩm tiêu biểu của vùng miền.  

 Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 2 năm 2006 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, trang 108 quy định rõ tiêu chí, thủ tục về việc 

công nhận làng nghề truyền thống, làng nghề, nghề truyền thống: 1/Có tối thiểu 

30% số hộ hoặc 50% số lao động làm nghề; 2/Có tỷ trọng sản xuất từ ngành nghề 

công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp tối thiệu 50% tổng giá trị sản xuất 

của làng trong năm; 3/Hoạt động kinh doanh ổn định, tối thiểu 02 năm liền tính 

đến thời điểm công nhận; 4/Chấp hành tốt các đường lối chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương; 

5/Tiêu chí công nhận làng nghề truyền thống: làng nghề truyền thống phải đạt các 

tiêu chí công nhận làng nghề theo quy định và có tối thiểu 30% số hộ hoặc 50% số 

lao động làm nghề truyền thống. 

1.2.1.4. Văn hóa làng  

Văn hóa làng được sản sinh từ các làng tụ cư cổ truyền ở nông thôn của 

người Việt. Từ khi xuất hiện làng của người Việt cổ cũng là lúc xuất hiện văn hóa 

làng, bởi vì văn hóa là tổng thể các giá trị vật chất và giá trị tinh thần do cộng đồng 

cư dân sáng tạo ra trong quá trình tồn tại và phát triển. Đó là những phong tục, tập 

quán, lối sống, nếp sống, tín ngưỡng, tôn giáo, ma chay, cưới xin.v.v.. Tác giả Vũ 

Ngọc Khánh cho rằng, văn hóa làng đã hình thành và phát huy tác dụng như một 
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thực thể trong lịch sử văn hóa Việt Nam trong các tập thể cộng đồng và các cá nhân. 

Khi nghiên cứu nội dung văn hóa làng nên khai thác qua các bình diện văn hóa xã 

hội, văn hóa tư tưởng, văn hóa nghệ thuật. Ở từng bình diện ấy ở nông thôn xưa đã 

xuất hiện nhiều hiện tượng văn hóa, có cái đã thành biểu trưng mang giá trị truyền 

thống. Từ đó hình thành văn hóa của những làng khác nhau mà không làng nào 

giống làng nào, mặc dù họ sống rất gần nhau về địa lý và thành phần dân cư. 

GS.Hà Văn Tấn cho rằng: “Văn hóa xóm làng là văn hóa nông dân hay văn 

hóa nông thôn? Đó là văn hóa được biểu hiện ra trong xóm làng hay là văn hóa 

được đặc trưng bằng kết cấu xóm làng? Vì không có định nghĩa rõ ràng, hiện tại 

chúng ta không thể “đánh giá sự đánh giá” cái gọi là văn hóa xóm làng” [69]. 

GS.Hà Văn Tấn cho rằng: văn hóa làng chính là văn hóa nông thôn mà diện mạo 

của nó là cây đa, bến nước, xóm ngõ, đình làng, là tâm tính của những người nông 

dân biểu hiện trong kho tàng văn hóa dân gian, trong đất lề quê thói vốn là sản phẩm 

của kết cấu xóm làng với vô số những quan hệ khác nhau. Cố GS.Trần Quốc Vượng 

cho rằng: “Văn hóa Việt Nam cổ truyền, về bản chất, là một nền văn hóa xóm làng. 

Là sức mạnh, vừa là điểm yếu của truyền thống Việt Nam cũng là ở đó” [101]. Sức 

mạnh được biểu hiện qua sự gắn bó ngàn đời của các thành viên trong cộng đồng qua 

những biểu tượng văn hóa truyền thống, song ở một bình diện khác lại là mặt hạn chế 

của những cấu kết có tính bảo thủ, trì trệ và chậm đổi mới. GS. Phan Đại Doãn cho 

rằng: “Văn hóa làng có nội dung cực kỳ phong phú. Nhiều khi làng đã giải thể nhưng 

văn hóa làng thì vẫn tiếp tục tồn tại lâu dài” [11, tr.19]. Qua đó để thấy sức sống lâu 

bền của văn hóa làng trong mỗi con người cá thể và trong cộng đồng làng. Tác giả 

Trương Thìn cho rằng, văn hóa làng là những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể do 

dân làng sáng tạo ra, hội tụ, lưu truyền trong lịch sử tồn tại, phát triển của làng. Nó 

phản ánh cuộc sống dựng làng, giữ làng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của toàn 

đất nước. Nó thể hiện tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, tư tưởng, trí tuệ và thế ứng xử 

của dân làng đối với cộng đồng, gia đình, dòng họ, xóm làng; đối với con người và 

cuộc sống ngoài làng; đối với môi trường tự nhiên và thế giới siêu nhiên. Nó là nội 

lực gắn kết và duy trì sự tồn tại, phát triển làng trong lịch sử. 
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Như vậy, văn hóa làng ở Việt Nam được phát sinh và tồn tại cùng với sự 

xuất hiện của cộng đồng cư dân làng xã, nó xuất hiện vào thời cổ đại và tồn tại 

trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế văn hóa làng là một thực 

thể luôn vận động và phát triển qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Các thế hệ trong 

cộng đồng làng luôn có ý thức bảo tồn giá trị cổ truyền của văn hóa làng, song ở 

một góc độ nào đó thì những thế hệ kế tiếp luôn có ý thức phát huy, phát triển nền 

tảng văn hóa cổ truyền để phù hợp với cuộc sống, xã hội hiện đại. Đặc biệt trong 

tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa hiện nay, nhiều đơn vị hành chính làng xưa 

đã chuyển thành phố, phường. Vì vậy, có những biến đổi có thể nhận diện 

được, như mối quan hệ giữa các thành viên trong cộng đồng làng, tinh thần cố 

kết đã có những biến đổi nhất định, không còn khép kín, chặt chẽ như những 

thời kỳ trước đây. Các thành tố khác của văn hóa làng cũng diễn ra theo xu 

hướng như trên. Sự biến đổi văn hóa làng cũng nằm trong quy luật chung của 

biến đổi văn hóa, mà biến đổi văn hóa được hiểu là quá trình vận động của tất 

cả các xã hội trong phạm vi không gian nhất định (một làng hoặc  nhiều làng). 

Đơn vị làng tuy là một mức độ phân tích nhỏ nhất nhưng trong đó lại chứa 

đựng nhiều vấn đề về sự tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa đến sự biến 

đổi văn hóa làng. Trong trang 1 của tác phẩm do Manning Nash viết: “Một vài 

chú ý về công nghiệp hóa ở các làng thuộc khu vực Đông và Nam châu Á” 

(1995) đã nhận định làng là đơn vị nhỏ đủ để việc miêu tả những mẫu hình 

của sự tác động được chi tiết, làng cũng có thể là một đơn vị biệt lập mà qua 

đó có thể nhận thấy những bước đi của lịch sử. Nhìn chung, làng là một xã hội 

thu nhỏ, nó là cấp độ nhỏ nhất trong nghiên cứu nhưng có khả năng mang đến 

những sự hiểu biết thú vị về tổng thể văn hóa. Cũng chính ở cấp độ làng - nơi 

mà truyền thống văn hóa địa phương được bảo lưu từ lâu đời  đã xảy ra những 

sự va chạm khi tiếp xúc với quá trình công nghiệp hóa, những sự va chạm này 

khiến cho cả hai phía đều có những sự biến đổi và tìm ra những cách thức hợp 

lý để dung hòa thích nghi với nhau. Có thể nói, khi người nông dân tham gia 

vào quá trình công nghiệp hóa, tức là cùng một lúc họ tham gia vào cả hệ 
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thống kinh tế công nghiệp và nông nghiệp, cả hệ thống văn hóa xã hội ở nông 

thôn và thành thị. Chính vì vậy, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra 

đều là những dấu hiệu nổi bật của quá trình hiện đại hóa và toàn cầu hóa. Điều 

cơ bản ở đây là làm thế nào để trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa mà 

văn hóa làng vẫn luôn bảo lưu được những yếu tố truyền thống, tích cực, đồng 

thời với nó là phát triển văn hóa phù hợp với cuộc sống hiện đại. 

1.2.1.5. Văn hóa làng nghề 

Trong cuốn “Từ điển Bách khoa Văn hóa học” của A.A.Radugin xuất bản 

vào những năm 1990 của thế kỷ XX có định nghĩa về thủ công mỹ nghệ dân 

gian như sau: “Thủ công mỹ nghệ dân gian là bộ phận quan trọng của nền văn 

hóa dân gian, dựa trên sáng tạo tập thể phát triển truyền thống văn hóa tại địa 

phương” [1, tr.521].  

Trong công trình “Văn hóa dân gian trong các nghề” của tác giả Robert 

MsCart đăng trong tác phẩm Folklore một số thuật ngữ đương đại của hai tác giả 

Ngô Đức Thịnh, Frank Proschan đã nêu ra quan niệm về nghề thủ công: “Các khía 

cạnh biểu cảm của nơi làm việc với sự chú trọng đặc biệt đến các chuyện kể, kỹ 

xảo và nghi lễ được biết đến bằng cách không chính thức và được trao truyền từ 

thế hệ người lao động này sang thế hệ người lao động khác…” [77, tr.393].  

 Qua hai khái niệm của các học giả đã nêu ra trên đây có thể thấy rằng, việc 

nghiên cứu văn hóa nghề ở châu Âu và Hoa Kỳ khác hẳn với nghiên cứu nghề ở 

Việt Nam. Bởi lẽ do đã trải qua thời kỳ tiền tư bản từ rất lâu nên nghề thủ công ở 

các nước phương Tây chủ yếu tập trung ở thành thị và các trung tâm lớn, vì vậy 

các học giả chỉ nghiên cứu văn hóa nghề với các thành tố: chuyện kể, kỹ xảo và 

nghi lễ của nghề. Nghề thủ công ở Việt Nam gắn liền với làng xã nên việc định 

dạng thuật ngữ làng nghề là điều tất yếu. Văn hóa làng nghề bao gồm: văn hóa 

làng và văn hóa nghề trong đó văn hóa làng là nền tảng còn văn hóa nghề được coi 

là nhân tố quyết định cho sự hình thành nên đặc trưng của văn hóa làng nghề. Các 

yếu tố cấu thành văn hóa làng: cơ cấu tổ chức, diện mạo làng xã, dòng họ phe 

giáp…; văn hóa vật thể: đình, đền, miếu, chùa, nhà thờ họ, nhà ở; văn hóa phi vật 
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thể: luật tục, phong tục tập quán, ứng xử xóm làng, lễ hội, tín ngưỡng dân gian… 

Các thành tố cấu thành văn hóa nghề: thợ thủ công đặt trong mối quan hệ với nghề 

nghiệp với làng xóm, gia đình, dòng họ…; phường/hội nghề; bí quyết và quy trình 

nghề; tín ngưỡng thờ tổ nghề tập tục riêng biệt của tổ nghề [83, tr.205-206]. 

 Trong tác phẩm “Nghề thủ công mỹ nghệ đồng bằng sông Hồng tiềm năng, 

thực trạng và một số kiến nghị” của tác giả Lê Hồng Lý chủ biên từ trang 135-145 

đã nêu khái quát những nét cơ bản về văn hóa làng nghề. Có một thực tế phổ biến 

là ở hầu hết các làng nghề vốn văn hóa truyền thống được gìn giữ bền lâu hơn 

những làng khác. Vốn văn hóa ấy lại rất phong phú với nhiều loại hình khác nhau. 

Hiện nay, các làng còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống nhất lại là những 

làng nghề. Từ di tích, phong tục cùng các tiềm năng văn hóa khác đều được giữ 

gìn khá tốt một điều rõ ràng so với các làng làm nông nghiệp thuần túy, làng nghề 

có điều kiện nhiều hơn về kinh tế. Hơn nữa họ có tay nghề cho nên các di tích ở 

các làng ấy thường xuyên được tu bổ nhờ sự giúp đỡ của nhiều “mạnh thường 

quân” hơn, được công đức nhiều hơn. Đặc biệt là một số phong tục, nghi lễ mang 

tính nông nghiệp sơ khai và rất cổ lại do chính các làng nghề lưu giữ nhiều hơn là 

các làng nông nghiệp thuần túy. Thờ cúng tổ nghề là một nét văn hóa khác của 

làng nghề, gần như không có một làng nghề nào mà không thờ một vị tổ sư của 

làng nghề mình. Cùng với lễ giỗ tổ nghề là lễ hội làng nghề,nếu ngày lễ giỗ tổ 

nghề đồng thời là ngày hội làng thì lễ hội làng ấy có quy mô khá lớn. Vốn dĩ là 

làng nông nghiệp, nên làng nghề đã có đặc tính của làng xã nông thôn Việt Nam. 

Vì vậy, khi trở thành làng nghề do nhu cầu bảo vệ nghề, do việc phải cố kết làm ăn 

trước các cộng đồng nghề khác, nên tính cộng đồng của họ ở mặt nào đó còn cao 

hơn ở làng nông nghiệp. Văn hóa làng nghề ngoài lễ hội, khoán ước và lễ giỗ tổ 

nghề còn nhiều loại hình khác rất phong phú như ca dao, ngạn ngữ nói về nghề, 

những truyền thuyết về những vị tổ nghề, ca dao của làng nghề. Có thể nói làng 

nghề nào cũng có những câu ca dao hay ca ngợi về làng, về nghề và những con 

người tài năng của nghề đó. Có một nét đặc sắc khác trong văn hóa làng nghề đó là 

sự năng động linh hoạt, chuyển đổi rất nhanh nhạy trước những biến động của thời 
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cuộc, của thị trường. Thực tế lịch sử đã chứng minh điều đó chỉ cần xem xét cụ thể 

một làng nghề trong các giai đoạn lịch sử sẽ thấy được tình trạng chung của các 

làng nghề khác. 

 Từ nghiên cứu những quan điểm của các học giả, tác giả luận án đưa ra 

quan niệm về văn hóa làng nghề như sau: Văn hóa làng nghề là tổ hợp các thành 

tố, trong đó có cảnh quan làng xóm, di tích, nhà ở, lễ hội, phong tục, tín ngưỡng 

thờ tổ nghề, mối quan hệ của người dân làng nghề, bí quyết nghề nghiệp, kỹ thuật 

truyền nghề, biểu tượng văn hóa trong các sản phẩm của làng nghề… có mối quan 

hệ chặt chẽ với nhau tạo thành tổng thể di sản văn hóa làng nghề truyền thống.  

1.2.2. Biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống 

1.2.2.1. Biến đổi văn hóa 

Trên thế giới có nhiều học giả từ lâu đã nghiên cứu và quan tâm tới vấn đề 

biến đổi văn hóa. Khởi đầu là thuyết Tiến hóa văn hóa của E.Taylor (1891), của 

L.Morgan (1877) khi họ phân chia xã hội theo thứ bậc đơn tuyến và có chung một 

mẫu hình biến đổi xã hội và biến đổi văn hóa. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX có 

khá nhiều lý thuyết mới về biến đổi văn hóa ra đời trong đó bao gồm: thuyết 

truyền bá văn hóa (đại diện là G.Elliot, Smith 1911, W.Rivers 1914...) cho rằng, 

vấn đề mấu chốt của biến đổi văn hóa là sự vay mượn hoặc sự truyền bá của các 

đặc trưng văn hóa từ xã hội này sang xã hội khác. Thuyết vùng văn hóa đại diện là 

C.L.Wissler 1923, A.L.Kroeber 1925… đã đưa ra các khái niệm cơ bản về vùng 

văn hóa, loại hình văn hóa, trung tâm văn hóa, tổ hợp văn hóa. Sự biến đổi văn hóa 

diễn ra rất đa chiều và nhiều cấp độ tùy thuộc vào việc cộng đồng đó là trung tâm 

hay ngoại vi hay vùng chuyển tiếp, môi trường và sự chuyên môn hóa của cộng 

đồng đó là gì? Thuyết tiếp biến văn hóa đại diện là Redfield 1934 và Broom 

1954… chỉ ra sự biến đổi văn hóa ở xã hội phương Tây và ngoài phương Tây đã 

trải qua mối quan hệ lâu dài và đặc biệt là sự ảnh hưởng của những xã hội có ưu 

thế đối với người dân bản địa. Thuyết chức năng đại diện là Brown 1952, 

Malinowski 1944… đã nhìn nhận xã hội như một dạng cơ cấu, trong đó từng bộ 

phận đều có chức năng cụ thể, mỗi chức năng đó có thể xác định được nhằm để 
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duy trì hệ thống xã hội tổng thể. “Vì vậy, xã hội và văn hóa thường có sự hội nhập 

tốt, ổn định, nếu văn hóa thay đổi thì phần lớn là do tác động từ bên ngoài… Cùng 

với các trường phái đã nêu ra trên đây là hàng loạt các luận điểm lý thuyết về thích 

nghi văn hóa, hội nhập văn hóa, sinh thái học văn hóa”[6, tr.9-11]. Hiện nay, các 

nhà nhân học đặt biến đổi văn hóa trong sự biến đổi mạnh mẽ của toàn cầu hóa, 

của những quá trình giao lưu vượt phạm vi quốc gia, của những xã hội đang 

chuyển đổi. Để nghiên cứu các chiều cạnh của biến đổi văn hóa các nhà nhân học 

cũng như xã hội học… thường gắn nó với phát triển, với toàn cầu hóa, đô thị hóa, 

công nghiệp hóa và đương nhiên cả với sự chuyển đổi xã hội. Biến đổi văn hóa là 

một chủ đề nghiên cứu rất rộng thu hút nhiều sự quan tâm của các ngành nghề 

khác nhau… “Dù còn rất nhiều những quan điểm, những sự phân tích khác nhau 

về toàn cầu hóa và văn hóa nhưng có thể nói các nhà nghiên cứu nhân học nói 

riêng và khoa học xã hội nói chung tương đối thống nhất ở luận điểm cho rằng sự 

biến đổi văn hóa là xu hướng tất yếu trong quá trình toàn cầu hóa và sự biến đổi ấy 

đang diễn ra rất đa dạng ở nhiều cấp độ và nhiều chiều hướng khác nhau” [6, tr.17]. 

Biến đổi văn hóa đã được nhiều thế hệ các nhà nhân học, xã hội học… nghiên cứu 

trong sự gắn kết với quá trình toàn cầu hóa, quá trình chuyển đổi của xã hội và quá 

trình HĐH (mà hai biểu hiện trực tiếp là CNH và HĐH). Bên cạnh các nhân tố cơ 

bản kể trên, sự xuất hiện của các quốc gia dân tộc và việc duy trì sự thống nhất hay 

ít nhất là sự ổn định và phát triển của quốc gia dân tộc đó cũng là nhân tố quan trọng 

tác động khá lớn đến quá trình biến đổi văn hóa. Các chính sách quy hoạch phát 

triển, những sự sắp xếp, điều chỉnh quản lý xã hội đã trở thành nguyên nhân trực 

tiếp, gián tiếp làm nên sự biến đổi xã hội. 

Trên đây là những học thuyết và những luận điểm cơ bản của những học giả 

đã nghiên cứu biến đổi văn hóa ở nhiều góc độ khác nhau. Những công trình 

nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước về văn hóa làng của người Việt và 

biến đổi văn hóa ở các làng quê thuộc châu thổ Bắc Bộ là một điều không thể phủ 

nhận sự đóng góp đáng kể cho ngành Việt Nam học nói riêng và Nhân học nói 

chung về phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận cũng như việc tạo ra các lý 
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thuyết và vận dụng lý thuyết vào các trường hợp cụ thể ở Việt Nam. Họ đều thống 

nhất rằng, cùng với sự biến đổi về kinh tế, xã hội là những biến đổi không nhỏ về 

văn hóa, lối sống và cả những thỏa hiệp (đôi khi là mâu thuẫn) giữa văn hóa truyền 

thống và hiện đại trong quá trình phát triển.  

1.2.2.2. Biến đổi văn hóa làng nghề  

Từ việc vận dụng các lý thuyết cơ bản về biến đổi văn hóa đã nêu ra ở mục 

1.2.3.1 vào nghiên cứu biến đổi văn hóa làng nghề có thể phác dựng một khung lý 

thuyết cơ bản sau đây:  

1/Quan niệm về biến đổi văn hóa làng nghề. Đó là quá trình biến đổi các 

thành tố văn hóa làng và văn hóa nghề trên cả hai phương diện văn hóa vật thể và 

văn hóa phi vật thể dưới tác động của quá trình CNH, HĐH, đô thị hóa nông thôn. 

Sự biến đổi này có thể dẫn đến một hệ quả tất yếu: có những làng nghề tồn tại và 

phát triển trong nền kinh tế thị trường, cũng có những làng nghề do không thích 

ứng được với những điều kiện mới, nghề của làng sẽ bị mai một, thậm chí không 

tồn tại hoặc chuyển sang một nghề khác thích hợp hơn.  

Nhìn chung, trong xu thế phát triển hiện nay các làng nghề truyền thống đều 

có những biến đổi rõ rệt, thậm chí có những làng nghề còn có bước phát triển vượt 

trội hơn so với những giai đoạn trước đó. Biến đổi văn hóa làng nghề ở một góc độ 

nào đó là một biểu hiện của yếu tố tích cực đến đời sống cộng đồng làng nghề (đời 

sống kinh tế người dân được nâng cao, di tích lịch sử văn hóa trong làng được tu 

bổ khang trang hơn, nhà cửa được xây dựng mới, chuyên môn hóa trong sản 

xuất…). Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực cũng có những mặt hạn chế 

ảnh hưởng đến nét văn hóa truyền thống như: mối quan hệ ứng xử giữa cộng đồng 

cư dân làng và xuất phát từ yếu tố thương mai trong buôn bán các sản phẩm hàng 

hóa của làng nghề…  

2/Khung lý thuyết về biến đổi văn hóa làng nghề. Tác giả Vũ Trung cho rằng 

biến đổi văn hóa làng nghề bao gồm cấu trúc sau đây: biến đổi cơ cấu kinh tế làng 

nghề, biến đổi đời sống xã hội làng nghề; biến đổi văn hóa làng nghề, trong đó bao 

gồm biến đổi tâm lý cộng đồng làng nghề, biến đổi cơ cấu tổ chức làng nghề, biến 

đổi văn hóa truyền thống bao gồm phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng.  
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Khung lý thuyết được mô hình hóa như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những phân tích trên cho thấy làng nghề là một nhóm xã hội chịu tác động 

mạnh mẽ bởi yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội và những yếu tố này đã tác động sâu 

sắc tới từng bộ phận cấu thành nên văn hóa làng nghề. Mặt khác, tuy phân tích 

khái niệm văn hóa làng nghề bao gồm văn hóa làng, văn hóa nghề nhưng trên thực 

tế hai thành tố này luôn tồn tại đan xen lẫn nhau, chịu sự tác động tương hỗ trong 

cùng một thực thể, trong đó văn hóa làng là nền tảng còn văn hóa nghề được coi là 

sự quyết định hình thành nên văn hóa nghề [85, tr.206-207]. 

 Để áp dụng nghiên cứu biến đổi văn hóa làng nghề, tác giả luận án đưa ra 

một sơ đồ cụ thể. Trong sơ đồ này không chủ trương phân tách tuyệt đối giữa văn 

hóa làng và văn hóa nghề, mục tiêu chính là đưa ra một khung cụ thể để áp dụng 

nghiên cứu. Đề tài cũng không thể đi sâu vào các thành tố của sơ đồ đã phác dựng, 

mà chủ yếu lựa chọn một số thành tố có liên quan đến yếu tố văn hóa làng nghề 

truyền thống, từ đó nhận diện sự biến đổi khác biệt giữa văn hóa làng nghề truyền 

thống và văn hóa của các làng khác: 
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1.3.Khái quát về làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh 

1.3.1. Khái quát chung về tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng châu thổ sông Hồng, thuộc khu vực đồng 

bằng Bắc Bộ. Vị trí địa lý nằm trong phạm vi từ 20
o
 58

’
 đến 21

o
 16’ vĩ độ Bắc và 

105
o 

54
’ 
đến 106

o
 19

’ 
kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang; phía Đông và 

Đông Nam giáp với tỉnh Hải Dương; phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên; phía Tây giáp 

thành phố Hà Nội. Với vị trí nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ nên địa hình của 

tỉnh Bắc Ninh khá bằng phẳng, có hướng dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam và từ 

Tây sang Đông, được thể hiện qua các dòng chảy nước mặt đổ về sông Cầu, sông 

Đuống và sông Thái Bình. Nhìn chung tỉnh Bắc Ninh hội đủ các điều kiện thuận 

lợi ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của các làng nghề. 

1.3.1.1. Điều kiện địa lý và hệ thống giao thông  

Vị trí địa lý có vai trò quan trọng đối với sự hình thành, tồn tại và phát 

triển của các làng nghề truyền thống ở nước ta nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói 

riêng. Trong lịch sử phát triển, hầu hết các làng nghề đều nằm ở những vị trí 

thuận lợi về giao thông đường thủy hoặc đường bộ và gần nguồn nguyên liệu. 

Ví trị thuận lợi về giao thông tạo điều kiện cho các làng nghề dễ dàng chuyên 

chở vật liệu trao đổi, buôn bán sản phẩm của làng nghề. Thực tiễn điều kiện địa 

lý của Bắc Ninh cho thấy, Bắc Ninh tiếp giáp các tuyến giao thông quan trọng 

như: QL 1A, QL 1B, QL 18, QL 38, đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và 11 tuyến 

tỉnh lộ với tổng chiều dài trên 350 km. Ngoài ra, Bắc Ninh còn có các tuyến 

đường sông Đuống, sông Cầu, sông Thái Bình. Bắc Ninh còn là nơi gặp gỡ, 

giao hội của các mạch giao thông thuỷ, bộ tạo cho xứ Bắc sớm trở thành trung 

tâm kinh tế - văn hoá với một vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc và văn hoá 

Việt Nam. Nhìn chung, Bắc Ninh có thể được xem là nơi gặp gỡ, giao hội của 

các mạch giao thông thủy, bộ. Chính vì vậy, Bắc Ninh đã sớm trở thành trung 

tâm kinh tế, văn hóa với một vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc và văn hóa 

Việt Nam. Bắc Ninh cũng có vị trí nằm gần cảng hàng không Nội Bài, cảng 

biển Cái Lân, Hải Phòng và gần các nguồn năng lượng lớn như: thủy điện Hòa 
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Bình, nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí và mỏ than Quảng Ninh. Với vị trí thuận lợi 

như vậy, Bắc Ninh được xem là trung điểm giao tiếp giữa các tỉnh phía Bắc và 

Đông Bắc với Hà Nội, tạo cho Bắc Ninh thành một địa bàn mở, thuận lợi cho 

việc giao lưu buôn bán, hợp tác kinh tế, mở rộng thị trường để phát triển kinh tế 

xã hội nói chung và làng nghề nói riêng. Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ hẹp, 

phần lớn là đất nông nghiệp, còn lại là đất lâm nghiệp và đất ở. Xuất phát từ 

đặc điểm như vậy mà từ lâu người dân các làng quê đã hướng đến phát triển 

nghề thủ công để giải quyết việc làm và đảm bảo được đời sống của dân cư.  

1.3.1.2. Đặc điểm dân cư và lao động 

Dân số và quy mô dân số có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát 

triển các làng nghề tại những vùng nông thôn có mật độ dân số cao, bình quân 

diện tích đất nông nghiệp theo đầu người thấp, nhất là các địa phương kinh tế lúa 

nước là chính. Thu nhập thấp từ sản xuất nông nghiệp dẫn đến tình trạng dư thừa 

lao động trong lúc nông nhàn đã tạo ra tiền đề xuất hiện các nghề phi nông 

nghiệp. Từ các nghề phi nông nghiệp, quá trình chuyên môn hóa sản xuất, tích tụ 

vốn, kinh nghiệm sản xuất và mở rộng các quan hệ trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm đã dẫn đến việc hình thành các làng chuyên nghề, các làng thủ công nghiệp 

kiêm buôn bán. Có thể nói, chất lượng nguồn lao động có ảnh hưởng rất lớn đến 

hoạt động sản xuất của các làng nghề. 

Đối với các làng nghề truyền thống mỹ nghệ, trình độ tay nghề và 

năng khướu thẩm mỹ của nghệ nhân, thợ cả là nhân tố quyết định để 

tạo ra những sản phẩm độc đáo mang giá trị nghệ thuật cao. Chính họ 

đã giữ cho làng nghề tồn tại, giữ gìn và phát huy những kinh nghiệm 

truyền thống và tạo ra những bản sắc riêng của làng nghề [31, tr.20].  

Theo thông tin công bố chính thức tại mục giới thiệu chung trong cổng 

thông tin điện tử website của tỉnh Bắc Ninh cho biết: năm 2010, dân số Bắc Ninh 

là 1.038.229 người, chỉ chiếm 1,21% dân số cả nước và đứng thứ 39/63 tỉnh, 

thành phố, trong đó nam 511,7 nghìn người và nữ 526,5 nghìn người; khu vực 

thành thị 268,5 nghìn người, chiếm 25,9% dân số toàn tỉnh và khu vực nông thôn 

769,7 nghìn người, chiếm 74,1%. Tính ra, mật độ dân số Bắc Ninh năm 2010 đã 
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lên tới 1,262 người/km2, gần gấp năm lần mật độ dân số bình quân của cả nước 

và là địa phương có mật độ dân số cao thứ ba trong số 64 tỉnh, thành phố, chỉ 

thấp hơn mật độ dân số của Hà Nội và của thành phố Hồ Chí Minh. Theo sự sắp 

đặt hành chính hiện nay, Bắc Ninh có tám đơn vị hành chính  bao gồm thành phố 

Bắc Ninh và bảy huyện, thị xã là: Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du, Từ Sơn, Thuận 

Thành, Lương Tài và Gia Bình. Năm 2010, Bắc Ninh có 126 đơn vị hành chính 

cấp xã, bao gồm 102 xã, 17 phường và bảy thị trấn. Đây là một địa phương có 

mật độ dân cư cao, nên đã đặt ra thách thức lớn đối với việc giải quyết việc làm 

và quản lý kinh tế - xã hội. 

1.3.1.3. Nguồn nguyên liệu của làng nghề 

 Trong lịch sử phát triển của làng nghề, những làng nghề nổi tiếng thường 

gắn với một loại nguyên liệu chủ yếu, có sẵn ở địa phương hoặc các vùng phụ cận. 

Tuy nhiên, ngày nay sự tác động tích cực của các yếu tố giao thông vận tải, sự đa 

dạng hóa nguồn nguyên liệu và sử dụng nguyên liệu thay thế đã đảm bảo sự duy 

trì sản xuất cho các làng nghề. Bắc Ninh là vùng đất trồng dâu nuôi tằm nên nguồn 

nguyên liệu để phát triển nghề dệt đã có từ lâu trong lịch sử. Nguyên liệu đất sử 

dụng trong việc phát triển nghề gốm. Nguyên liệu gỗ để phát triển nghề mộc và 

sau này là nghề chạm khắc gỗ được khai thác tại chỗ và các vùng phụ cận. Các 

nghề thủ công có liên quan đến chế biến lương thực thực phẩm rất phát triển, sản 

phẩm chủ yếu liên quan đến lúa gạo, đậu tương, ngô, sắn… Tuy nhiên, ở Bắc Ninh 

cũng có những làng nghề sử dụng nguyên liệu mua bán ở các vùng khác và ở nước 

ngoài, trường hợp như làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái và Quảng Bố (Vó)… 

1.3.1.4. Các điều kiện khác 

Cơ sở hạ tầng làng nghề là một trong những nhân tố quan trọng hỗ trợ làng 

nghề phát triển. Trước đây, làng nghề thường gắn với một vùng nông thôn nghèo, 

tính hàng hóa của sản xuất chưa cao, khi đó cơ sở hạ tầng chưa đóng vai trò quan 

trọng trong sự phát triển của các làng nghề. Những năm gần đây, trong điều kiện 

quy mô sản xuất tăng nhanh, ngày càng nhiều cụm công nghiệp làng nghề được 

hình thành, vai trò to lớn của cơ sở hạ tầng nông thôn nói chung và làng nghề nói 
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riêng được khẳng định rõ ràng. Trong quá trình thực hiện sản xuất, mặt bằng, nhà 

xưởng là vấn đề cấp thiết của hầu hết các làng nghề. Do lịch sử phát triển của làng 

nghề, nên không gian sản xuất gắn liền với không gian sinh hoạt, cư trú của chủ nhân 

các cơ sở sản xuất, vì vậy trải qua nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ, việc cải tạo 

cũng như quy hoạch lại mặt bằng nhà xưởng hết sức khó khăn. Việc quy hoạch các 

cụm công nghiệp làng nghề với mặt bằng nhà xưởng tốt (về diện tích, chất lượng, 

trang thiết bị…) sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh của 

các làng nghề. Trên thực tế hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch được 26 cụm công 

nghiệp làng nghề và đã có 15 cụm công nghiệp làng nghề đi vào hoạt động. Các cụm 

công nghiệp đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về cơ sở hạ tầng như: cung ứng điện, 

hệ thống cấp, thoát nước, cơ sở hạ tầng thông tin và dịch vụ thông tin đã được trang bị 

đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình cá thể, các doanh nghiệp, các công 

ty chuyển dịch cơ sở sản xuất từ gia đình vào các cụm công nghiệp làng nghề để tổ 

chức sản xuất được mở rộng và có nhiều thuận lợi cho việc giao dịch buôn bán sản 

phẩm trên thị trường. 

Ngoài ra, để duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh 

hiện nay, việc đầu tư công nghệ và kỹ thuật sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ 

sản phẩm của làng nghề sẽ là những nhân tố quan trọng. Một nhân tố quan trọng 

cho việc khuyến khích phát triển làng nghề chính là cơ chế, chính sách. Những chủ 

trương, chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát 

triển hoặc suy vong của các làng nghề. Trong các kỳ đại hội Đảng gần đây, vấn đề 

công nghiệp hóa - nông nghiệp nông thôn đã được quan tâm đặc biệt. Đây chính là 

nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa đất nước, nhằm đạt mục tiêu phát 

triển ổn định bền vững. Chính vì vậy, các chính sách về xây dựng cơ sở hạ tầng 

nông thôn, chính sách về thuế, vốn, đào tạo nguồn nhân lực… là động lực thúc đẩy 

quá trình phát triển kinh tế nông thôn nói chung và làng nghề ở nước ta nói riêng. 

Thực tiễn cho thấy, nếu không có chính sách phát triển làng nghề hợp lý, không có 

sự kết hợp giữa đại công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thì các làng nghề cũng 

khó có điều kiện phát triển. 
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Nhìn chung, các nhân tố thuận lợi cho việc phát triển làng nghề truyền 

thống ở Bắc Ninh xưa và nay là điều kiện cần thiết để tỉnh Bắc Ninh trở thành 

địa phương có nhiều làng nghề, ngành nghề thủ công truyền thống. Để minh 

chứng cho nhận định trên, tác giả luận án giới thiệu tổng quan về làng nghề 

truyền thống ở Bắc Ninh. 

 1.3.2. Các làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh 

Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc bộ, nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Bắc Ninh có nhiều tiềm 

năng và thế mạnh về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên để phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

một trong những giải pháp thiết yếu đặt ra là cần có cơ chế, chính sách thúc đẩy, 

hỗ trợ phát triển các ngành nghề nông thôn, khôi phục và phát triển sản xuất ở các 

làng nghề, khuyến khích ảnh hưởng lan tỏa của các làng nghề ra khu vực lân cận, 

góp phần thay đổi nhận thức và hiểu biết về kinh doanh cho khu vực nông thôn; 

cần thiết phát triển, hình thành các làng nghề mới về những vùng thuần nông nhằm 

giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời nên có đầu tư 

quy hoạch mới để hình thành và phát triển các khu công nghiệp làng nghề, tiến tới 

di dời sản xuất của các doanh nghiệp vào khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các làng nghề phát triển bền vững, lâu dài; giữ gìn môi trường sinh thái;phát 

triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện nâng cao đời sống dân cư và thúc đẩy sản xuất, 

mở rộng thị trường khu vực nông thôn.  

 Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển chiến lược lâu dài, tỉnh Bắc Ninh 

cần nghiên cứu để hiểu biết sâu sắc về các ngành nghề, làng nghề truyền thống 

của địa phương; khảo sát phân tích thực trạng các làng nghề, trên cơ sở đó có 

những chính sách phù hợp, sát thực để đẩy mạnh phát triển và khôi phục các 

nghề và làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh. Cho đến nay đã có một số chuyên 

khảo viết về một số làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Bắc Ninh như: “Làng 

Đại Bái - Gò Đồng”; “Làng Vó và nghề đúc đồng truyền thống” của tác giả Đỗ 

Thị Hảo; “Gốm sành nâu ở Phù Lãng” của Trương Minh Hằng; “Làng tranh 
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Đông Hồ” của Nguyễn Thị Thái Lai…cùng với những biên chép của các học 

giả đi trước như: “Địa chí Hà Bắc”; “Văn hiến Kinh Bắc”; “Người nông dân 

châu thổ Bắc Kỳ”; “Sơ khảo lịch sử phát triển nghề thủ công Việt Nam”; “Tìm 

hiểu các nghề thủ công điêu khắc cổ truyền”; “Bắc Ninh thề và lực mới trong 

thế kỷ XXI”… Những tư liệu đó đã cho ra một bức tranh toàn cảnh về các ngành 

nghề và các làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh. 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi phân chia các ngành nghề và làng 

nghề truyền thống ở Bắc Ninh theo các hướng sau: 

1.3.2.1. Số lượng làng nghề 

Theo số liệu của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh hiện nay, Bắc Ninh có 62 

làng nghề được phân bố theo các đơn vị hành chính (huyện, thành phố, thị xã) 

[bảng thống kê về số lượng làng nghề, tr.186]. Từ bảng thống kê về số lượng làng 

nghề tại trang 186 của phụ lục luận án cho thấy: Về số lượng làng nghề truyền thống 

ở tỉnh Bắc Ninh là 62 làng nghề. Bảng này thể hiện huyện Yên Phong và thị xã Từ 

Sơn có số lượng làng nghề nhiều hơn các địa bàn khác. Tổng số làng nghề của hai 

huyện là 30 làng nghề, chiếm 48,4% số làng nghề trong tỉnh. Huyện Tiên Du là 

huyện có ít làng nghề nhất (bốn làng nghề), còn lại những huyện khác số lượng làng 

nghề không chênh lệch nhiều. 

1.3.2.2. Phân loại làng nghề ở Bắc Ninh 

Cho đến nay, có nhiều tiêu chí phân loại làng nghề, song theo tác giả có thể 

phân loại làng nghề theo các tiêu chí chung nhất sau đây: 

* Phân loại làng nghề theo đặc thù lịch sử văn hóa: 

Việc phân loại làng nghề là một trong những hướng tiếp cận nghiên cứu của 

các học giả nghiên cứu về làng nghề. Vì vậy trên thực tế có nhiều cách phân loại 

làng nghề khác nhau. Tựu chung lại có ba cách phân loại: phân loại theo loại hình 

sản phẩm; trình độ công nghệ và thị trường; đặc thù lịch sử văn hóa. Hướng phân 

loại theo đặc thù lịch sử văn hóa tiếp cận làng nghề sẽ phân chia làm hai loại: làng 

nghề truyền thống và làng nghề mới [83, tr.34]. 

Làng nghề truyền thống [xem danh mục thống kê 16 làng nghề truyền thống 

tại phụ lục luận án, tr.189-190]: là những làng có nghề đã hình thành từ lâu đời (trước 
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năm 1954), có đội ngũ thợ thủ công chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp, có bí 

quyết và kỹ xảo làm nghề trải qua nhiều thế hệ. Làng đã hình thành và đang tổ chức 

nghề nghiệp như phường/hội. Hiện nay, nghề nuôi sống cư dân hoặc một bộ phận cư 

dân của cộng đồng làng. Sản phẩm làm ra có tính thẩm mỹ cao và được coi là sản 

phẩm mang tính đặc trưng của vùng/miền [83, tr.34].  

Cùng với những làng nghề truyền thống, Bắc Ninh cũng tồn tại 46 làng 

nghề mới. Làng nghề mới là những làng có nghề được hình thành từ sau năm 

1954. Sau năm 1954, miền Bắc thoát khỏi chế độ phong kiến bước vào thời kỳ xây 

dựng Xã hội chủ nghĩa nên các làng nghề bắt đầu hình thành từ thời điểm này. Tuy 

sản xuất các mặt hàng thủ công truyền thống nhưng chỉ là những nghề mới du 

nhập từ bên ngoài về nên chúng tôi xếp vào loại làng nghề mới [83, tr.34-35] 

[danh mục các làng nghề mới của tỉnh Bắc Ninh, tr.190-191]. 

Nếu theo cách phân loại làng nghề truyền thống và làng nghề mới thì có thể 

đi đến nhận định sau đây: theo số liệu của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh, hiện nay 

ở Bắc Ninh có 16 làng nghề truyền thống và 46 làng nghề mới . 

* Phân loại làng nghề tỉnh Bắc Ninh theo phương thức sản xuất và loại hình sản phẩm: 

Theo cách phân loại này,ở Bắc Ninh có 12 làng nghề sản xuất theo phương 

thức thủ công; 15 làng nghề sản xuất theo phương thức thủ công mỹ nghệ; 12 làng 

nghề sản xuất theo phương thức công nghiệp và loại hình sản phẩm hàng tiêu dùng; 

16 làng nghề sản xuất theo phương thức chế biến và sản phẩm chủ yếu là lương 

thực, thực phẩm; bảy làng nghề sản xuất theo phương thức sản xuất khác [bảng 

thống kê danh sách làng nghề phương thức sản xuất và loại sản phẩm, tr.192]. 

* Phân loại làng nghề truyền thống theo các nhóm nghề cùng sản xuất theo 

một nhóm sản phẩm: 

 + Nhóm 1: Nghề dệt và các làng nghề dệt, đó là một nhóm các làng nghề 

tập trung ở thị trấn Từ Sơn và huyện Tiên Sơn bao gồm các làng: Lũng Giang, Nội 

Duệ, Đình Cả, Hoài Thượng, Hồi Quan… Các làng nghề dệt này trước hết có lịch 

sử hình thành từ lâu đời, trong sách Địa chí Hà Bắc cho biết: Dưới thời Lý - Trần - 

Hậu Lê là thời kỳ định hình và nở rộ nhiều nghề thủ công trong đó có những nghề 
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nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài. Có thể nhận định rằng, nghề dệt đã xuất 

hiện khá sớm trong đời sống kinh tế của cư dân vì những sản phẩm của nghề dệt là 

mặt hàng thiết yếu nhất cho đời sống của người dân. Sự phát triển của nhóm nghề 

dệt không chỉ có lịch sử phát triển lâu đời, mà đã có thời phát triển rực rỡ. Tư liệu 

cho biết, thời Pháp thuộc, để đáp ứng cho nhu cầu buôn bán mặt hàng tơ lụa, nhà 

nước đã mở thêm một ga tàu là ga Đình Cả để cho khách buôn bán về Nội Duệ 

mua tơ lụa, bán sợi. Gắn với nghề dệt còn có nghề trồng dâu, nuôi tằm, kéo sợi. 

Những tư liệu về buổi đầu Phật giáo vào nước ta và tín ngưỡng thờ tứ pháp đã cho 

biết từ xa xưa vùng phát triển nghề dệt cũng là vùng đất trồng dâu, có những cây 

dâu to như cây cổ thụ. Tư liệu lịch sử Phật giáo cho biết: Luy Lâu có nguồn gốc là 

Dâu; tiếng Hán phiên âm ra là Luy Lâu - một trong ba thị trấn cổ (Cổ Loa, Luy 

Lâu, Long Biên) của Việt Nam xưa, nằm trên bờ sông Dâu cách sông Đuống 05 

km về phía Bắc. Luy Lâu có nghề trồng dâu, nuôi tằm rất phát triển, tơ lụa, vải vóc 

được làm ra nhiều. Nhiều con đường thủy, bộ quan trọng của Việt Nam đều qua 

Luy Lâu. Theo lịch sử Phật giáo Việt Nam, vị trí giao thông thuận tiện đó đã khiến 

cho Luy Lâu trở thành trung tâm thương mại lớn có tính quốc tế. Sản phẩm tơ lụa 

của các làng dệt lúc đó có thể đã đóng vai trò quan trọng trong các mặt hàng buôn 

bán ở thời điểm lịch sử này. Tư liệu trong “Địa chí Hà Bắc” cho biết: “Suốt một 

dải từ Văn Giang (từ năm 1946 thuộc tỉnh Hưng Yên) qua Thuận Thành lên đến 

bờ Ngũ huyện Khê và sông Cầu là một dải nương dâu liền mạch. Sản phẩm nghề 

dệt trong tỉnh chẳng những có thể đủ dùng hàng ngày, mà các sản phẩm cao cấp 

của nó còn phục vụ cho các lễ tiết hội hè rất nhiều trên xứ Bắc đặc biệt là các hội 

quan họ”. Tư liệu trên cho thấy có một thời ở Bắc Ninh các huyện Tiên Sơn, 

Thuận Thành và cả Yên Phong đã rất phát triển nghề trồng dâu, chăn tằm, ươm tơ, 

dệt lụa. Ngày nay, qua khảo sát thực tế nghề dệt và các làng nghề dệt xưa đã biến 

đổi rất nhiều. Có những làng nghề dệt như làng Đình Cả, vào năm 2012 trong làng 

chỉ còn 100 máy dệt của các gia đình cá thể, sản phẩm đã biến đổi nhiều, chủ yếu 

là dệt loại khăn thắt lưng để xuất khẩu sang Lào. Nhưng đến năm 2013 trong làng 

không còn một máy dệt nào hoạt động. Nguyên nhân chính là do sản phẩm không 

bán ra thị trường Lào. Thị trường trong nước chưa có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm 
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này. Trường hợp làng nghề Hồi Quan xã Tương Giang lại có những biến đổi theo 

xu hướng tích cực trên các mặt, tổ chức sản xuất đã tiến tới đa dạng hơn. Tổ chức 

sản xuất theo các hộ gia đình thủ công cá thể; một số gia đình ngoài các thành viên 

trong nhà còn thuê thêm các thợ ở trong làng và các làng phụ cận đến tại nhà làm 

thêm, thường xuyên trong nhà có tới 10 thợ làm nghề. Đặc biệt xã Tương Giang đã 

chỉ đạo cho làng Hồi Quan thực hiện quy hoạch khu công nghiệp với tổng diện 

tích là 8,3ha = 290.800m
2
. Mục tiêu chính là tách riêng khu vực sản xuất với khu 

vực định cư của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình thợ 

thủ công mở rộng sản xuất, đầu tư dây chuyền và máy công nghiệp hiện đại và bán 

công nghệ. Về sản phẩm của làng nghề đã có những biến đổi rõ rệt, người dân ở 

đây không chỉ tập trung vào các loại hàng dệt, mà còn chuyển sang hàng may theo 

dây chuyền công nghệ. Trong đó, chủ yếu may quần áo trẻ em. Trước đây, các 

làng dọc theo sông Cầu đều trồng dâu, nuôi tằm, kéo tơ, làng Chân Lạc đã lập đền 

thờ bà chúa dâu tằm. Đến nay, nghề kéo tơ đã biến đổi rõ rệt, trong hàng loạt các 

làng kéo tơ chỉ còn một làng Vọng Nguyệt với quy mô sản xuất nhỏ, trong làng 

còn có ba gia đình theo nghề kéo tơ. Ngoài Vọng Nguyệt còn có các làng như: 

Đình Tổ (Thuận Thành), Tân Chi, Cảnh Hưng (Tiên Du) cũng có nghề kéo tơ 

truyền thống. Tuy nhiên, hiện nay về số lượng sản phẩm lại rất ít và có khả năng 

nghề kéo tơ sẽ không duy trì được lâu. Theo thống kê của Phòng Di sản văn hóa, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, hiện nay ở Bắc Ninh có 06 làng 

nghề dệt, se sợi và ươm tơ: làng nghề dệt Hồi Quan và làng Tiêu Long thuộc xã 

Tương Giang, thị xã Từ Sơn; làng nghề dệt Duệ Đông và làng nghề se sợi Đình Cả 

thuộc xã Nội Duệ, huyện Tiên Du; làng nghề ươm tơ Vọng Nguyệt thuộc xã Tam 

Giang; làng nghề tơ tằm Đại Mão xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành. 

 + Nhóm 2: ngành nghề và làng nghề mộc, chạm khắc gỗ. Trong tác phẩm 

“Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ” P.Gourou xếp nhóm ngành nghề mộc vào 

công nghiệp gỗ và nhận định rằng: có một sự trùng hợp đáng chú ý giữa các vùng 

ngập nước, không làm được vụ mùa với những vùng có nhiều thợ mộc. Điều đó 

không có gì là lạ, vì những người thợ đó làm việc ở ngoài làng của họ, ở những 

nơi đó, trong nhiều tháng ròng, công việc đồng ruộng không có, dân chúng buộc 
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phải tìm những công việc có lợi. Như vậy, không kể những ngoại lệ không đáng 

kể, tất cả những người thợ mộc đó đều đi làm ở các tỉnh ngoài địa bàn cư trú của 

mình. Theo P.Gourou, tỉnh Bắc Ninh có các địa phương như: Đại Vy (Tổng Đại 

Vy, huyện Tiên Du); Hà Vy (Tổng Hà Lỗ, phủ Từ Sơn). Về lịch sử nghề mộc, 

sách “Đại Việt sử ký toàn thư” tập 1 tr.208 cho biết: thời đại Lý - Trần với sự phát 

triển của Đạo Phật, việc xây dựng các công trình kiến trúc chùa, tháp là yêu cầu 

cần thiết yếu đặt ra. Vua thì sai thợ tạo hơn ngàn pho tượng Phật, và hơn ngàn bức 

tranh Phật, làm bảo phướn hơn vạn lá. Các hoàng thân quốc thích thì đua nhau xây 

đền, chùa, nghề mộc và chạm khắc gỗ cũng có cơ hội phát triển. Những dòng tư 

liệu trên đây có thể nhận thấy các làng nghề mộc ở Bắc Ninh trong đó có các làng 

ở năm xã Hương Mạc, Phù Chuẩn, Phù Khê, Tam Sơn, Tương Giang, Quỳnh Phú 

ở Gia Bình được xem là các làng có nghề mộc phát triển. Riêng làng chạm khắc gỗ 

và làng mộc ở Phù Khê đã được nhắc đến trong nhiều công trình của các học giả đi 

trước trong đó có P.Gourou. Những ý kiến của người dân Phù Khê lưu truyền 

rằng: các thế hệ tiền bối của họ đã đi xây dựng đình, đền, chùa ở nhiều nơi; đình 

Diềm cũng có sự tham gia của thợ mộc và thợ chạm khắc Phù Khê. Nếu quả thực 

là như vậy, bức cửa võng có một không hai của đình Diềm là do những người thợ 

tài ba của làng Phù Khê sáng tạo ra vào thế kỷ XVII. Tư liệu trong dân gian còn 

cho biết, khi Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, triều đình có nhu cầu xây dựng 

cung điện, thành quách nên đã tuyển chọn những nghệ nhân nghề mộc tài hoa ở 

các làng nghề mộc, trong đó có Phù Khê, về chạm khắc rồng và các hoạt tiết trang 

trí kiến trúc cung điện. Nếu quả thực là như vậy thì nghề mộc ở Phù Khê trong đó 

có cả Hương Mạc đã phát triển khá sớm. Các thợ mộc ở Phù Khê và các xã khác 

(Hương Mạc, Phù Chuẩn…) cũng tham gia xây dựng các ngôi chùa đẹp nổi tiếng 

ở xứ Kinh Bắc. Thời điểm xuất hiện các làng nghề mộc cũng được xem là xuất 

hiện sớm; trước, sau hoặc cùng thời với nghề dệt. Bởi lẽ con người trong quá trình 

sinh sống cần thiết dệt vải để phục vụ cho nhu cầu mặc và làm nhà để đáp ứng nhu 

cầu ở, lao động ra của cải vật chất để phục vụ nhu cầu ăn hàng ngày. Ăn, ở, mặc là 

nhu cầu thiết yếu cơ bản, đầu tiên cho quá trình tồn tại của con người. Nhìn chung, 

các làng nghề mộc ở Bắc Ninh đã có lịch sử ra đời và phát triển liên tục từ trước 
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tới nay, trong những năm gần đây xuất hiện thêm các làng nghề mới tiêu biểu 

như làng gỗ Đồng Kỵ. Làng nghề mộc, chạm khắc gỗ Phù Khê là một làng thủ 

công có truyền thống lâu đời và phát triển từ trước đến nay. Ngày nay nghề mộc 

ở Phù Khê đã có nhiều biến đổi: về sản phẩm đã có nhiều chủng loại khác nhau; 

loại hàng bao gồm làm nhà cửa, các đồ gia dụng… loại hàng chạm có hương án, 

long khảm, hoành phi, cửa võng, y môn, câu đối… Trong nhóm gỗ điêu khắc, 

người ta thường chia làm ba loại điêu khắc khác nhau: loại điêu khắc kiến trúc, 

điêu khắc trang trí nội thất, điêu khắc tôn giáo, tín ngưỡng trong đó chủ yếu là 

tượng tròn và đồ thờ. Về quy mô sản xuất ở Phù Khê đã xuất hiện nhiều mô hình 

sản xuất khác nhau từ các gia đình thợ thủ công cá thể, đến tập thể một số gia 

đình theo tinh thần hợp tác và chuyên môn hóa. Theo thống kê của Phòng Di sản 

văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nay tại 

Bắc Ninh có 08 làng nghề mộc mỹ nghệ (trên thực tế đây cũng là làng nghề 

chạm khắc gỗ) trong số đó làng Phù Khê là nơi có truyền thống phát triển lâu đời 

nhất và ba làng nghề mộc dân dụng, bao gồm: 

 - Làng Đồng Kỵ, xã Đồng Quang, thị xã Từ Sơn. 

 - Làng Phù Khê Đông, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn. 

 - Làng Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn. 

 - Làng Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn. 

 - Làng Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn. 

 - Làng Kim Thiều, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn. 

 - Làng Kim Bảng, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn. 

 - Làng Đồng Hương, xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn. 

 - Làng Cao Thọ, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình. 

 - Làng Khúc Toại, xã Khúc Toại, huyệnYên Phong 

 - Làng Tuyên Bá, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài 

 + Nhóm 3: các làng nghề gốm ở Bắc Ninh, trong đó tiêu biểu có làng gốm 

Phù Lãng. Bàn về lịch sử ra đời của gốm Phù Lãng còn có nhiều ý kiến khác nhau. 

Các nhà nghiên cứuTrần Anh Dũng, Trần Đình Luyện cho biết là vào khoảng thời 

Lê, thế kỷ XV - XVIII, nhà nghiên cứu Trịnh Cao Tưởng cho rằng, làng gốm Phù 
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Lãng ra đời trong khoảng thế kỷ XIII - XIV: Nhiều khả năng là nghề gốm Phù 

Lãng xuất hiện từ thời Trần. Nhưng hầu như những hiện vật được các nhà khảo cổ 

học tìm thấy vào thời điểm này hầu hết là loại hình gốm men, không có gốm sành. 

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, gốm men Phù Lãng có niên đại vào thời Lê. Sẽ 

có thêm những bình luận về sự xuất hiện nghề gốm ở Phù Lãng trong một nghiên 

cứu khác. Về kỹ thuật, nghệ thuật tạo hình, trang trí sản phẩm, gốm Phù Lãng 

không thua kém sản phẩm gốm của các địa phương khác. Loại gốm này được 

người Việt Nam ưa dùng vì tính đặc dụng của nó. Trong cuộc sống hàng ngày xưa 

cũng như nay, không có một gia đình nông dân nào ở vùng đồng bằng Bắc Bộ 

không dùng đồ dùng là gốm Phù Lãng. Văn hóa làng nghề gốm Phù Lãng ngày 

nay đã thay đổi nhiều so với trước: về không gian cảnh quan làng xã hiện nay 

trong làng không còn một căn nhà tranh nào. Quy trình kỹ thuật tạo ra sản phẩm 

đã thay đổi nhiều, ngay cả lò nung gốm cũng thay đổi cách nung và lò nung; chính 

điều đó đã làm cho sản phẩm của làng nghề có nhiều biến đổi. Từ chỗ chỉ làm 

những sản phẩm như: chum, vại, chậu… đã tiến tới sản xuất các bức tranh nghệ 

thuật gốm/gốm mỹ nghệ. Về tổ chức sản xuất đã có nhiều biến đổi rõ rệt. Có 

những cơ sở sản xuất như cơ sở gốm Nhung có hàng nghìn mẫu mã khác nhau. 

Có các gia đình và cá nhân thợ thủ công đã mở rộng cơ sở sản xuất. Hiện nay cơ 

sở sản xuất của Vũ Hữu Nhung thường xuyên có khoảng 200 công nhân. Ở Phù 

Lãng “Gốm Nhung” là cơ sở gốm mỹ nghệ đầu tiên, sau khi cơ sở này được 

thành lập một hai năm, Phù Lãng có thêm năm cơ sở khác cùng đi vào khai thác 

mảng gốm mỹ nghệ. Hiện nay, tại Phù Lãng có sáu cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ 

bao gồm: gốm Nhung; gốm Thiều; gốm Minh Ngọc (còn gọi là gốm Tịnh); gốm 

Hồng Minh (còn gọi là gốm Minh Đội); gốm Bảo Nguyên; gốm Thượng Nguyên. 

Trong sáu cơ sở sản xuất gốm này, chỉ có cơ sở Thượng Nguyên là của người 

ngoài xã; còn lại đều là của người Phù Lãng. Trước đây các lò gốm Phù Lãng tồn 

tại nhờ phương pháp gia công hàng loạt những sản phẩm có ưu thế cạnh tranh về 

chất lượng và giá thành (bền và rẻ). Ngày nay ở Phù Lãng còn có các sản phẩm 

gia công đơn chiếc, gia cố công phu được bán với giá cao. Đẩy mạnh sản xuất 

gốm mỹ nghệ hiện đại là một trong những hướng phát triển lâu dài của Phù 
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Lãng. Vì trên thực tế, mặt hàng này mang lại giá trị kinh tế khá cao. Nếu nhìn 

rộng ra và sâu sắc hơn, toàn diện hơn thì sự biến đổi của Phù Lãng đã biểu hiện 

rõ trên các phương diện của văn hóa làng nghề. Theo thống kê của Phòng Di sản 

văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nay tại 

Bắc Ninh có hai làng nghề gốm là làng Đoàn Kết và làng Phấn Trung thuộc xã 

Phù Lãng, huyện Quế Võ. 

 + Nhóm 4: các làng nghề có sản phẩm làm từ kim loại. Ở địa bàn tỉnh Bắc 

Ninh có làng Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình đang tồn tại và phát triển. Làng 

Quảng Bố (làng Vó), xã Quảng Phú, huyện Lương Tài về địa danh hành chính ở 

hai huyện khác nhau, song hai làng có nghề đúc, gò đồng lại giáp nhau. Ngoài hai 

làng gò, đúc đồng trên đây ở Bắc Ninh còn có làng đúc nhôm Mẫn Xá, xã Văn 

Môn, huyện Yên Phong và làng sản xuất thép Đa Hội, xã Châu Khê, thị xã Từ Sơn 

và nghề rèn sắt Nga Hoàng (huyện Quế Võ). Tác giả Đỗ Thị Hảo trong cuốn 

“Làng nghề Đại Bái - Gò đồng” nhận định: Điều có thể khẳng định được là trong 

nghề đồng ở nước ta, đầu tiên chắc là nghề luyện đồng, đúc đồng như truyền thống 

Đông Sơn đã có từ nhiều thế kỷ trước công nguyên. Đến một giai đoạn nhất định, 

do tình hình phát triển và nhu cầu xã hội, nghề gò đồng đã nổi bật lên mà Đại Bái 

là một trung tâm thịnh vượng, muộn nhất cũng vào thế kỷ XV, XVI. Người có 

công sáng tạo ra nghề gò đồng ấy là Nguyễn Công Truyền. Tiểu sử của ông còn 

phải được nghiên cứu xác minh thêm, trên thực tế, những người thợ thủ công và 

nghệ nhân của nghề này đều thừa nhận, Nguyễn Công Truyền là vị “Tiền tiên sư”, 

người đầu tiên sáng lập ra các nghề của họ. Làng Đại Bái có bốn xóm: xóm Tây, 

xóm Ngoài, xóm Giữa và xóm Sôn, xóm Sôn là xóm mới. Tuy vậy, xóm này cũng 

đã hình thành từ thời nhà Mạc (thế kỷ XVIII). Trước kia, mỗi xóm như vậy 

chuyên sản xuất một loại hàng nhất định. Xóm Tây chuyên về đánh mâm, xóm 

Ngoài chuyên làm nồi, xóm Giữa làm ấm siêu và xóm Sôn chuyên đánh chậu. Tất 

cả đều là gia đình các thợ thủ công gò đồng, đời đời truyền kinh nghiệm cho nhau 

trong gia đình, trong ngõ xóm. Những người làm nghề như vậy, đều tự xem là ở 

trong một phường. Ngày nay, làng Đại Bái cũng như làng Vó vẫn tiếp tục phát 

triển nghề truyền thống với những hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh 
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cùng với sự cải tiến kỹ thuật, tư trang, tự chế ra máy móc áp dụng có hiệu quả 

trong sản xuất, tạo ra những sản phẩm đa dạng, độc đáo và mở rộng thị trường tiêu 

thụ sản phẩm không chỉ trong nước, mà còn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.  

 + Nhóm 5 chế biến lương thực, thực phẩm: Một số làng nghề chế biến thực 

phẩm mỳ, bún khô, bánh, sơn mài như: làng Đình Bảng (xã Đình Bảng, thị xã Từ 

Sơn); An Ninh, Đức Lâm, Cầu Gạo, Cầu Giữa, An Tập, thôn Đoài (thuộc xã Yên 

Phụ, huyện Yên Phong); làng Tử Nê (xã Tâm Lãng, huyện Lương Tài); làng Trà 

Lâm (xã Trí Quả, huyện Thuận Thành) chế biến nông sản; một số làng nấu rượu 

như: làng Cầm (xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn), làng Quan Đình (xã Văn Môn, 

huyện Yên Phong), làng Đại Lâm (xã Tam Đa, huyện Yên Phong), làng Mỹ 

Xuyên (xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài). 

 + Nhóm 6 các nhóm làng nghề khác: Ngoài 05 nhóm nghề như đã nêu ra 

trên đây, ở Bắc Ninh còn có một số làng nghề khác khác nhau như: làng tranh 

Đông Hồ, nghề làm hương làng Chóa (xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong); nghề làm 

nón lá Môn Quảng Phú và Ngâm Mạc (xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình); nghề làm 

giấy dó Đống Cao và Dương Ổ (xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh); nghề làm 

đậu gù Trà Lâm (xã Trí Quả, huyện Thuận Thành); nghề làm bánh cuốn ở Mão 

Điền (huyện Thuận Thành); nghề mây tre đan ở Du Tràng (xã Giang Sơn, huyện 

Gia Bình)… Nhiều nghề và làng nghề vẫn tiếp tục phát triển trong diễn trình lịch 

sử cho đến nay, cũng có các làng nghề đang trong tình trạng bị mai một, tiêu biểu 

là làng tranh Đông Hồ và một số các làng nghề dệt Lũy Giang, Đình Cả, Nội Duệ. 

Mặc dù vậy, trong xu thế phát triển đa thành phần kinh tế, thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa các ngành nghề và làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh, trong đó 

có các nghề, làng nghề truyền thống và mới phát triển luôn đóng vai trò quan trọng 

trong đời sống kinh tế của người dân của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và các địa 

phương khác nói chung. 

1.3.2.3. Mô hình sản xuất ở các làng nghề 

Cũng như các làng nghề trên cả nước, hình thức tổ chức sản xuất truyền thống 

và phổ biến trong các làng nghề ở Bắc Ninh là hộ gia đình. Tuy nhiên trên thực tế, cùng 

với sự phát triển chung của trình độ sản xuất, tại các làng nghề đã có nhiều hình thức tổ 
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chức sản xuất mới ra đời và phát triển, trong đó là các mô hình doanh nghiệp tư nhân, 

công ty TNHH, hợp tác xã. Các hình thức này “cùng tồn tại và có tác động hỗ trợ nhau 

trong điều kiện mới của nền kinh tế thị trường” [33, tr.83]. 

* Mô hình sản xuất hộ gia đình: Khảo sát thực tiễn các làng nghề truyền 

thống ở Bắc Ninh, mô hình sản xuất theo hộ gia đình truyền thống vẫn chiếm tỷ lệ 

cao và mô hình này vẫn đang giữ vai trò chính trong các làng nghề. Mặc dù thực 

tế, các mô hình tổ chức sản xuất khác đã xuất hiện và hoạt động có hiệu quả. Theo 

tư liệu của Sở Nông nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, hiện nay 

Bắc Ninh có hàng trăm cơ sở sản xuất. Đây không phải là điều khác biệt của riêng 

tỉnh Bắc Ninh mà hầu hết các tỉnh đồng bằng sông Hồng có các làng nghề phát 

triển đều ở mức độ chung như vậy. Khi bàn đến mô hình sản xuất hộ gia đình, mặc 

dù về một phương diện nào đó, hình thức này vẫn mang tính truyền thống, nhưng 

trên thực thế ở các làng nghề có trình độ tổ chức sản xuất hàng hóa cao như: làng 

nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê, làng nghề gò đúc đồng ở Đại Bái, làng 

nghề dệt Hồi Quan… nhiều hộ gia đình có quy mô sản xuất, sản lượng lớn hơn 

nhiều đơn vị doanh nghiệp. Các hộ sản xuất có số lượng vốn lớn, thậm chí có hộ 

đầu tư trang thiết bị sản xuất và mở rộng các loại hình sản phẩm, các thiết bị nhà 

xưởng, kho bãi để phục vụ sản xuất, như trường hợp gia đình ông Ngô Đắc Sản ở 

làng nghề dệt Hồi Quan và gia đình ông Nguyễn Hữu Thỉnh ở làng nghề gò đúc 

đồng Đại Bái. Về hình thức hoạt động sản xuất vẫn mang tính chất gia đình, nhưng 

về quy mô được xem là một tổ chức doanh nghiệp. Việc mô hình sản xuất hộ gia 

đình đồng thời cũng là công ty TNHH, doanh nghiệp là một hiện tượng khá phổ 

biến trong các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay.  

 Trên thực tế hiện nay, theo số liệu điều tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bắc Ninh cho biết, tại các làng nghề Đại Bái, Phù Lãng, Phù Khê, Hồi Quan có 

đến trên 30% số hộ gia đình kinh doanh có tiềm năng muốn thành lập doanh 

nghiệp trong thời gian tới. Tuy nhiên, để khuyến khích các hộ thành lập doanh 

nghiệp đòi hỏi các cấp, các ngành phải thực thi những chính sách đồng bộ và hiệu 

quả. Điều cơ bản ở đây là phải đem lại được lợi ích cho cơ sở sản xuất của người 

dân làng nghề. 
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* Mô hình sản xuất hợp tác xã: Trong các làng nghề, hiện nay có 131 hợp tác 

xã đang hoạt động. Về cơ bản sau khi chuyển đổi và đi vào hoạt động theo luật hợp 

tác xã năm 2003, hầu hết các hợp tác xã đều tiến hành sản xuất và có chiều hướng 

giảm dần. Các ngành nghề chủ yếu có số hợp tác xã tham gia nhiều là sản xuất đồ 

mộc; sản xuất giấy; sản xuất các sản phẩm từ kim loại; dệt; chế biến nông sản thực 

phẩm. Tuy vậy, việc phát triển hình thức hợp tác xã trong làng nghề Bắc Ninh còn 

gặp nhiều khó khăn như: mặt bằng sản xuất chật hẹp, nguồn vốn hạn chế, tính năng 

động và linh hoạt của hợp tác xã không bằng doanh nghiệp và công ty TNHH, nhất 

là trong việc áp dụng công nghệ và chuyển đổi mặt hàng sản xuất kinh doanh. Có 

thể nhận thấy rằng, mô hình sản xuất hợp tác xã trong điều kiện phát triển nền kinh 

tế hàng hóa hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập không phù hợp với tính năng động của 

nền kinh tế thị trường. Mô hình tổ chức hợp tác xã nhìn chung chỉ phù hợp với nền 

kinh tế bao cấp vào những năm 60-70 (thời kỳ trước đổi mới). Vì vậy, trong tương 

lai, mô hình sản xuất này sẽ không phát triển mạnh, nhường chỗ cho các mô hình 

sản xuất khác như tổ chức doanh nghiệp, công ty TNHH. 

* Mô hình sản xuất doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH: Thực tế trong 

những năm gần đây, tại các làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh đã hình thành các 

mô hình sản xuất mới phù hợp với xu hướng phát triển nền kinh tế thị trường, đó 

là tổ chức doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH. Theo số liệu thống kê của Sở 

Công thương tỉnh Bắc Ninh và Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2009 

toàn tỉnh có 232 công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân đến năm 2013 toàn tỉnh có 

trên 410 công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, “trường hợp ở thị xã Từ Sơn đã có 

75 công ty TNHH” [31, tr.85]. Sự tăng nhanh về số lượng như đã nêu ra trên đây 

chứng tỏ các mô hình sản xuất này đã mang lại hiệu quả cao cho các làng nghề. 

Khảo sát thực tế tại làng gò đúc đồng Đại Bái, hiện trong làng đã có tới 50 doanh 

nghiệp tư nhân và công ty TNHH. Cơ sở sản xuất của các đơn vị này đều nằm 

trong cụm công nghiệp làng nghề của làng. Ở làng gốm Phù Lãng, mô hình sản 

xuất này cũng đã được phát triển, số lượng là 35 đơn vị. Ở làng nghề chạm khắc 

gỗ Phù Khê hiện có một số công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân. Nhìn chung, 
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qua khảo sát thực tế cho thấy, các công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân hiện 

nay ở Bắc Ninh so với số lượng các làng nghề (62 làng nghề) còn chiếm tỷ trọng 

nhỏ, nhưng trong những năm tới, hình thức này sẽ là hạt nhân cho sự phát triển 

của làng nghề Bắc Ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa.  

Bảng 1.5: Số đơn vị sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp các năm  

Hình thức tổ chức 

sản xuất 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Quý 

I/2015 

Hộ gia đình 10.496 13.773 18.769 19.113 19.840 20.150 20.174 

Hợp tác xã 173 164 147 131 154 172 193 

Doanh nghiệp tư nhân  87 91 113 156 104 153 164 

Công ty TNHH 159 171 193 254 185 245 267 

Cộng 10.715 14.199 19.222 19.672 20.283 20.735 20.798 
 

[Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh] 

* Mô hình cụm công nghiệp làng nghề 

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, các hình 

thức tổ chức sản xuất công nghiệp theo lãnh thổ như: khu công 

nghiệp tập trung, khu công nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp 

làng nghề đang hình thành phát triển. Sau khi có quyết định số 

132/2000/QĐ-TTg của Chính phủ về một số chính sách khuyến 

khích phát triển ngành nghề nông thôn, hệ thống làng nghề Việt 

Nam đã có bước phục hồi, phát triển mạnh mẽ, bắt đầu hình thành 

các cụm công nghiệp làng nghề [33, tr.97]. 

Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 4/5/2001 về xây dựng và phát triển khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề của Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Ninh là cơ 

sở pháp lý cho sự hình thành và phát triển các cụm công nghiệp làng nghề ở Bắc 

Ninh. Các cụm công nghiệp làng nghề ở Bắc Ninh được hình thành và phát triển 

bằng hai con đường chính: một là, sự tự phát từ một cụm sản xuất do các hộ tự xây 

dựng, sau đó phát triển thành cụm công nghiệp làng nghề; hai là, xây dựng mới 

cụm công nghiệp làng nghề theo quy hoạch đã được phê duyệt. Theo hướng này, 



48 

 

những cụm công nghiệp làng nghề sản xuất thép tái chế, đồ gỗ mỹ nghệ, đồ mộc 

dân dụng, đồ đồng, đồ nhôm, hàng lụa tơ tằm, giấy các loại, hàng may mặc… đã 

được quy hoạch phát triển ở các huyện Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong, Thuận 

Thành, Gia Bình. Những nơi có nhiều hộ gia đình làm nghề, với nhiều doanh 

nghiệp sản xuất như ở Từ Sơn, Yên Phong, Tiên Du, Gia Bình… đều đến thuê mặt 

bằng để sản xuất tại các cụm công nghiệp làng nghề. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang tồn tại hai loại cụm công 

nghiệp làng nghề: cụm công nghiệp làng nghề đa nghề như cụm 

công nghiệp Đồng Nguyên, Phù Chẩn, Khắc Niệm… và cụm công 

nghiệp làng nghề đơn nghề như Châu Khê (sản xuất thép), Đồng 

Quang (sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ). Ở các cụm công nghiệp làng nghề 

hiện đang có 2 mô hình quản lý khác nhau. Các cụm công nghiệp  

làng nghề do cấp xã làm chủ đầu tư (CCN thép Châu Khê, CCN đồ 

gỗ mỹ nghệ Đồng Quang, CCN Mả Ông…) đã sử dụng nguồn vốn 

ứng trước của các đơn vị trúng thầu và nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước 

để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sau đó thu từ các đơn vị 

sản xuất được thuê đất. Cách làm này phù hợp với những cụm công 

nghiệp làng nghề có quy mô nhỏ (trên dưới 10 ha) và ở các địa 

phương có nhu cầu thuê đất cao [33, tr.98]. 

Trên thực tế hiện nay, trong số 26 cụm công nghiệp làng nghề [phụ lục 4] 

cho thấy đã có 20 cụm công nghiệp làng nghề đi vào hoạt động ở các mức độ khác 

nhau, còn sáu cụm công nghiệp đã được phê duyệt nhưng chưa đi vào hoạt động. 

Một số cụm công nghiệp được hình thành nhưng chưa chú ý đến tổ chức không gian 

và kiến trúc cảnh quan công nghiệp: chủ yếu bố trí cho các cơ sở sản xuất mà ít quan 

tâm đến các công trình chức năng hỗ trợ như khu điều phối, khu giới thiệu sản 

phẩm; thiếu diện tích cây xanh, thiếu các công trình kỹ thuật hạ tầng như điện, cấp 

thoát nước (CCN Châu Khê, Đồng Quang); một số cơ sở sản xuất trong các cụm 

công nghiệp có dấu hiệu trở thành khu dân cư mới (CCN giấy Phong Khê); các 

ban quản lý thiếu kinh nghiệm do mô hình mới; việc chấp hành các chính sách 

thuế, hợp đồng lao động của các doanh nghiệp còn hạn chế. Việc quy hoạch xây 
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dựng cụm công nghiệp làng nghề đã tạo ra bước đột phá mới cho sự phát triển của 

làng nghề Bắc Ninh Sau khi đi vào hoạt động, các CCN làng nghề đã phát huy tốt 

việc sản xuất kinh doanh, đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng giá trị sản xuất công 

nghiệp của tỉnh” [33, tr.97-101].  

 Có thể khẳng định, CCN làng nghề là một mô hình phát triển công nghiệp 

mới ở Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Đây là hướng đi đúng của tỉnh 

nhằm đưa sản xuất ra khỏi khu dân cư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và bảo vệ 

môi trường. Mô hình này cần được đầu tư và phát triển cả về chiều rộng và chiều 

sâu, đồng thời khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện quy hoạch và 

công tác quản lý sau đầu tư. 

Tiểu kết 

Bắc Ninh được thiên nhiên ban tặng các điều kiện thuận lợi về giao thông 

địa hình, khí hậu… để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có kinh tế làng nghề. 

Chính vì vậy, từ rất sớm nơi đây đã hình thành nhiều làng nghề thủ công truyền 

thống nổi tiếng trong nước như: nghề dệt lụa, nghề mộc, nghề gốm, nghề gò đúc 

đồng… Từ lâu, nghề thủ công và làng nghề thủ công truyền thống ở tỉnh Bắc Ninh 

đã được nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Những công 

trình của họ đã được xuất bản thành sách, bài viết đăng tải trên các tạp chí khoa 

học, trên các báo… Bắc Ninh hiện có 62 làng nghề, tuy nhiên việc phân bố làng 

nghề ở các địa bàn (huyện/thị xã…) trong tỉnh không đồng đều. Trong đó, có 16 

làng nghề truyền thống và 46 làng nghề mới. Trong tổ chức hoạt động sản xuất, mô 

hình sản xuất ở các làng nghề hiện nay được tổ chức theo các mô hình cụ thể như: mô 

hình sản xuất hộ gia đình mô hình sản xuất hợp tác xã; mô hình sản xuất doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH; mô hình cụm công nghiệp làng nghề.  
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Chƣơng 2 

BIẾN ĐỔI VĂN HÓA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG  

QUA CẢNH QUAN LÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TINH THẦN 

 

2.1. Biến đổi về không gian, cảnh quan, nhà ở và các công trình công cộng  

2.1.1. Biến đổi về không gian, cảnh quan 

Có thể nói, trong xã hội hiện đại ngày nay, không gian cảnh quan của làng 

quê có sự thay đổi khá nhiều. Sự biến đổi này xuất phát từ cơ sở kinh tế - xã hội, 

yêu cầu phục vụ mở rộng sản xuất, giao thương buôn bán, trao đổi hàng hóa với 

các khách hàng trong nước và quốc tế.  

Trường hợp làng nghề gò đồng Đại Bái, không gian cảnh quan đường làng, 

ngõ xóm cũng có sự thay đổi đáng kể theo hai chiều hướng khác nhau [PL6,A.64, 

65, tr.227]. Trước Cách mạng tháng Tám, con đường chính giữa làng được lát gạch 

nghiêng; sau đó đến thời kỳ sau hòa hình lặp lại đến những năm 1990, đường gạch 

bị xuống cấp, do điều kiện kinh tế kho khăn nên người dân đã rải cấp phối đất lên 

các tuyến đường làng. Đến năm 2005, một số đường chính của làng được đổ bê 

tông. Đến năm 2012, 100% các con đường của làng từ đường chính đến đường ngõ 

đều được rải nhựa và bê tông, không còn đường đất trong làng. Sự phân bố dân cư 

nằm dọc đường cái lớn của làng và các đường ngõ đều gối đầu vào con đường lớn 

này đã tạo ra một hệ thống giao thông hình xương cá với một trục chính và các 

đường phụ nối tiếp thành các ngã ba, ngã tư. Đại Bái hiện nay có 13 đường ngõ, 

xóm với kích thước rộng 3,2 m được đổ bê tông dày trên 20cm. Đến năm 2005, 

chính quyền và người dân sở tại đã đồng lòng làm ra các con đường nhỏ nối liền 

giữa các con đường của các ngõ với nhau để tạo thành hình ô bàn cờ.  

  Trường hợp ở làng nghề gốm Phù Lãng [PL6,A.2, 3, tr.205 - 206], khảo sát 

quá trình biến đổi cảnh quan ở làng nghề này, cụ Phạm Văn Diệp cho biết: “Do 

quy mô dân số của làng ngày một tăng cao, diện tích đất ở có hạn nên việc mở 

rộng làng về các phía là điều tất yếu”. Làng Phù Lãng từ thời Hậu Lê (thế kỷ 

XVII), do dân số phát triển mạnh nên đã chia tách thành ba thôn nhỏ theo địa hình 

(gọi tắt là thôn Thượng, thôn Trung, thôn Hạ). Điều đó được chứng minh bằng 
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việc cả ba thôn đều có đình với tên gọi “đình Thượng, đình Trung và đình Hạ” 

[25, tr.129]. Làng Phù Lãng hiện nay là một địa phương đã có nhiều thay đổi lớn, 

kinh tế phát triển đã làm cho đời sống của người dân nâng cao, diện mạo, cảnh 

quan của làng thay đổi theo chiều hướng tiến bộ. Qua khảo sát thực địa và qua 

phỏng vấn cộng đồng cư dân làm nghề gốm tại làng đều cho biết, trong những 

năm gần đây, tìm được hướng đi mới cho làng nghề nên thu nhập trong 10 năm trở 

lại đây khá ổn định. Vì vậy, cộng đồng cư dân có điều kiện để đầu tư vào các công 

trình dân sinh công cộng như: đường làng, ngõ xóm… Ông Phạm Văn Phương - 

trưởng thôn Phù Lãng cho biết: “Hiện nay làng có 5 ngõ gồm: Ngõ Chợ, ngõ 

Giữa, ngõ Trung, ngõ Đình, ngõ Đồng. Toàn bộ đường làng ngõ xóm được bố trí 

theo hình xương cá với một trục đường lớn chạy dọc làng và các đường xóm nhỏ 

liền kề có độ rộng trên 2m trong làng đã được đổ bê tông, một số đường ngõ nhỏ 

được lát gạch sạch sẽ.”. Ông Phạm Văn Phương cũng cho biết thêm: “Do tính 

chất làm nghề cần phải mở rộng không gian sản xuất, nên trong thời gian tới, lãnh 

đạo thôn tiếp tục xin chủ trương của chính quyền các cấp để mở rộng diện tích đất 

để đáp ứng nhu cầu của người dân”.  

Trường hợp ở làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê Đông và Phù Khê 

Thượng [PL6,A.33, 34, 35, tr.217], cụ Nguyễn Văn Thao và Ông Nguyễn Văn 

Sử - trưởng thôn Phù Khê Đông cho biết: “Phù Khê hiện nay đang trong quá 

trình đô thị hóa nông thôn, đời sống của người dân nâng cao, diện mạo, cảnh 

quan của làng thay đổi nhanh”. Qua khảo sát thực địa và qua phỏng vấn cộng 

đồng cư dân làm nghề gỗ tại làng đều cho biết, kinh tế của các hộ gia đình trong 

làng đều phát triển, người dân có điều kiện để đầu tư vào các công trình dân sinh 

công cộng như: đường làng, ngõ xóm và xây dựng các quỹ phúc lợi xã hội… 

Ông Nguyễn Văn Sử - trưởng thôn Phù Khê Đông cho biết: “Các đường làng 

ngõ xóm đã được bê tông hóa 100%, tổng số quãng đường được bê tông hóa trên 

20 km. Năm 2013, hệ thống cống cấp thoát nước trong hai thôn Phù Khê  Thượng 

và Phù Khê Đông đều được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 2 tỷ VNĐ. Hệ 

thống điện chiếu sáng dân sinh đã được lắp đặt đến các xóm nhỏ của làng. Thêm 

vào đó là hệ thống cây xanh được trồng ở một số diện tích đất trống ở các xóm”. 
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2.1.2. Biến đổi về nhà ở và các công trình công cộng 

 Đối với các làng quê nói chung và làng nghề truyền thống nói riêng, nhà ở 

và các công trình công cộng là một trong những thành tố quan trọng và được cộng 

đồng cư dân các làng quê đặc biệt quan tâm. Song quy mô kiến trúc của nhà ở và 

các công trình công cộng ở các làng quê có sự khác nhau, ở phạm vi các làng nghề 

truyền thống cũng không nằm ngoài đặc điểm trên. Đối với các làng nghề truyền 

thống tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là các làng nghề phát triển thì nhà ở và các công 

trình công cộng được người dân chú ý cả về quy mô lẫn hình thức thể hiện. Dưới 

đây là một số trường hợp dẫn ra là cơ sở minh chứng cho nhận định trên. Trước 

hết là làng Đại Bái, trước đây kiến trúc nhà ở của người dân hoàn toàn là nhà ngói, 

nhà tranh vách đất, các công trình công cộng nhỏ hẹp và ít được chú ý đến như: 

trường học, hợp tác xã, nhà kho, bến bãi, khu cụm công nghiệp làng nghề… 

Nhưng hiện nay, qua khảo sát và số liệu thống kê đến quý I năm 2015 của thôn 

Đại Bái cung cấp những thông tin về quá trình biến đổi về nhà ở trong khung thời 

gian từ năm 2010 - quý I/2015 như sau: 

Bảng 2.1: Thống kê về tình hình nhà ở từ năm 2010 - 2015 tại làng Đại Bái 

Năm 

Loại nhà 

Nhà 2 tầng 

trở lên 

Nhà 

mái bằng 

Nhà 

cấp 4 

Nhà 

tranh tre 
Tổng số 

2010 500 165 234 01 900 

2011 570 190 210 0 970 

2012 687 268 175 0 1.130 

2013 800 285 115 0 1.200 

2014 835 298 103 0 1.236 

Quý I/2015 856 304 97 0 1.257 

[Nguồn: Tổng hợp Báo cáo tính hình kinh tế - xã hội thôn Đại Bái từ năm 2010 - 2015] 

 Trong tổng số 1.257 ngôi nhà ở làng Đại Bái tại quý I năm 2015 có nhiều 

nhà kiến trúc khá đẹp được xây theo kiểu châu Âu từ 4 đến 5 tầng với giá trị 

xây dựng lên tới hàng tỷ đồng…, số còn lại là nhà mái ngói khang trang, không 

có nhà tranh vách đất. Hiện nay, việc sản xuất gò đúc đồng của làng Đại Bái 

được đưa về tập trung sản xuất tại cụm công nghiệp làng nghề ở phía đầu làng. 
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Đây là sự thay đổi khá lớn và mang tính sản xuất tập trung, chuyên môn hóa 

cao hơn so với trước đây… 

 Các công trình công cộng được đầu tư xây dựng khá khang trang như: trạm 

y tế, trường học, nhà văn hóa, sân chơi của làng và của các xóm, sân vận động… 

Ông Nguyễn Văn Được - Trưởng thôn Đại Bái cho biết: “Bình quân đầu tư mỗi 

công trình phúc lợi công cộng lên tới hàng trăm triệu, tiêu biểu là nhà văn hóa và 

trạm y tế có mức đầu tư của nhà nước là gần 1 tỷ đồng; khu trường học được nhà 

nước đầu tư trên 10 tỷ đồng. Các công trình này mới được đầu tư tiền vào 05 năm 

trở lại đây (2010 - 2014)…”. 

 Khảo sát nghiên cứu ở làng gốm Phù Lãng cho thấy, cùng với sự biến đổi 

về cảnh quan không gian của làng, hệ thống cơ sở vật chất của người dân như nhà 

ở, các công trình phụ kiện kèm theo và các công trình công cộng cũng biến đổi khá 

rõ trong thời gian qua. Ông Phạm Văn Phương cho biết: “Trước năm 1990, ở làng 

vẫn còn có trên 10 nhà ở vách đất lợp mái dạ thuộc diện khó khăn về kinh tế, 

nhưng sau hơn 20 năm cả làng không còn một hộ gia đình nào nằm trong diện 

này”. Theo số liệu cung cấp của ông Phạm Văn Phương - Trưởng thôn Phù Lãng 

và thực tế khảo sát tại địa phương cho thấy, kinh tế của các hộ gia đình tương đối 

ổn định, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5%. Hệ thống nhà ở của người dân hầu như được 

xây dựng mới trong 15 năm trở lại đây, nhiều ngôi nhà đã được cải tạo, sửa chữa 

lại. Các công trình phụ kiện của các hộ gia đình đều được cải tạo và xây mới: trên 

87% các hộ gia đình có nhà vệ sinh tự hoại; có bếp nấu ăn riêng và có diện tích đất 

dành cho sản xuất nghề gốm… [2, tr.5]. 

Bảng 2.2: Thống kê về tình hình nhà ở từ năm 2010 - 2015 tại làng Phù Lãng 

 

Năm 

Loại nhà 

Nhà 2 tầng 

trở lên 

Nhà 

 mái bằng 

Nhà  

cấp 4 

Nhà 

 tranh tre 

Tổng số  

2010 35 94 236 0 365 

2011 75 107 213 0 395 

2012 95 125 200 0 420 
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Năm 

Loại nhà 

Nhà 2 tầng 

trở lên 

Nhà 

 mái bằng 

Nhà  

cấp 4 

Nhà 

 tranh tre 

Tổng số  

2013 117 158 180 0 455 

2014 135 163 164 0 462 

Quý I/2015 142 169 158 0 469 

[Nguồn: Tổng hợp Báo cáo tính hình kinh tế - xã hội thôn Phù Lãng từ năm 2010 - 2015] 

 Song song với nhà ở dân sinh, các công trình phúc lợi xã hội cũng được 

người dân chú trọng xây dựng, tu bổ, đó là nhà văn hóa thôn, các công trình tôn 

giáo tín ngưỡng như đình, chùa…Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Phù Lãng 

cho biết, trong vòng 05 năm trở lại đây, nhân dân đã đầu tư hàng chục tỷ đồng vào 

việc xây dựng, tu bổ các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng quỹ đền ơn đáp 

nghĩa, quỹ khuyến học, xây dựng quỹ mở rộng và phát triển nghề gốm… 

 Trường hợp ở làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê cho thấy, cùng với sự biến 

đổi về cảnh quan không gian của làng, hệ thống cơ sở vật chất của người dân như 

nhà ở, các công trình phụ kiện kèm theo và các công trình công cộng cũng được 

nâng cấp trong thời gian qua. Ông Nguyễn Văn Sử - trưởng thôn Phù Khê Đông cho 

biết: “Hiện nay, trong làng chỉ còn 5 hộ gia đình thuộc diện chính sách”. Thực tế 

khảo sát tại địa phương và theo số liệu thống kê cho thấy, kinh tế của các hộ gia 

đình tương đối ổn định, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn gần 0,04%. Hệ thống nhà cửa của 

người dân hầu như được xây dựng mới trong khoảng 10 năm trở lại đây.  

Bảng 2.3: Thống kê về tình hình nhà ở từ năm 2010 - 2015 tại làng Phù Khê 

 

Năm 

Loại nhà 

Nhà 2 tầng 

trở lên 

Nhà  

mái bằng 

Nhà  

cấp 4 

Nhà 

 tranh tre 

Tổng 

số  

2010 170 240 153 0 563 

2011 205 306 125 0 636 

2012 287 323 75 0 685 

2013 394 338 55 0 787 

2014 405 356 47 0 808 
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Năm 

Loại nhà 

Nhà 2 tầng 

trở lên 

Nhà  

mái bằng 

Nhà  

cấp 4 

Nhà 

 tranh tre 

Tổng 

số  

Quý I/2015 412 363 41 0 816 

[Nguồn: Tổng hợp Báo cáo tính hình kinh tế - xã hội thôn Phù Khê từ năm 2010 - 2015] 

 Bên cạnh đó, trong quá trình khảo sát thực tế và phỏng vấn người dân 

cho thấy, các công trình phụ kiện của các hộ gia đình đều được cải tạo và xây 

mới: trên 98,5% các hộ gia đình có nhà vệ sinh tự hoại; 100% các hộ gia đình 

có bếp nấu ăn riêng và có diện tích đất hoặc đi thuê để sản xuất nghề gốm… 

Song song với nhà ở dân sinh, các công trình phúc lợi xã hội cũng được người 

dân chú trọng xây dựng, tu bổ, đó là nhà văn hóa thôn, các công trình tôn giáo 

tín ngưỡng như đình, miếu, chùa... Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của 

xã Phù Khê cho biết, trong vòng 10 trở lại đây, nhân dân đã đầu tư trên 20 tỷ 

VNĐ vào việc xây dựng, tu bổ các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng quỹ 

đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, xây dựng quỹ mở rộng và phát triển nghề 

chạm khắc mộc… 

 Từ những tập hợp phân tích về tình hình nhà ở của ba làng nghề truyền 

thống trên đây cho thấy, sự biến đổi không đồng đều về hệ thống nhà ở mỗi làng 

nghề. Làng nghề Đại Bái và làng nghề Phù Khê có tốc độ biến đổi nhanh hơn về 

nhà ở so với làng nghề Phù Lãng. Đặc biệt ở hai làng nghề này có nhiều ngôi nhà 

được xây dựng nhiều tầng, trong số đó có nhiều ngôi nhà với diện tích và quy mô 

to nhỏ khác nhau được thiết kế theo cấu trúc: Phía trước (tầng một) là cửa hàng 

giới thiệu và bán sản phẩm, phía sau là xưởng sản xuất của gia đình và trên các 

tầng gác là nhà ở cũng có trường hợp tầng gác hai là cửa hàng. Trường hợp ở 

thôn Phù Khê Đông và Phù Khê Thượng có một số gia đình đã đầu tư xây dựng 

nhà cao tầng kiên cố với diện tích mặt bằng rộng để bày bán sản phẩm gỗ từ tầng 

một đến tầng hai. Theo hướng phát triển như vậy, ở Đại Bái và Phù Khê đã hình 

thành theo trục đường làng thành các phố nhỏ của làng buôn bán sầm uất và có 

nhiều khách đến mua hàng. Ông Nguyễn Văn Sử - trưởng thôn Phù Khê Đông 
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cho biết: “Trước năm 1986, tại làng chưa có các cửa hàng bày bán sản phẩm 

như hiện nay. Việc xây dựng nhà ở và các cửa hàng buôn bán sản phẩm mới 

được hình thành từ sau đổi mới, song việc xây dựng này mới chỉ phát triển trong vòng 

10 năm trở lại đây khi nghề chạm khắc gỗ mang lại lợi ích kinh tế cho người dân”. 

Trong khi đó, nhìn chung ở làng nghề gốm Phù Lãng, tốc độ biến đổi về nhà ở chậm 

hơn, chưa có các ngôi nhà vừa có chức năng là nơi ở, vừa có chức năng là nơi giới 

thiệu và bán sản phẩm. Tỷ lệ nhà cấp bốn còn tương đối nhiều và tình hình này 

cũng phù hợp với sự phát triển của làng nghề gốm Phù Lãng hiện nay. 

 Từ nghiên cứu về tình hình phát triển nhà ở và các công trình công cộng ở 

các làng nghề truyền thống, có thể đi đến nhận định chung cho sự biến đổi về 

nhà ở và các công trình công cộng của các làng nghề khác như làng nghề dệt Hồi 

Quan, xã Tương Giang; làng nghề giấy Dương Ổ, làng nghề tranh Đông Hồ… 

Nhà ở và các công trình công cộng biến đổi tỷ lệ thuận với sự phát triển của nghề 

thủ công của làng. Từ cơ sở nền tảng đổi mới đó, đời sống văn hóa của cộng 

đồng cư dân làng nghề được nâng cao rõ rệt. Nhà cửa ngày càng khang trang, các 

công trình công cộng đủ điều kiện đáp ứng mọi nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 

các tầng lớp cư dân làng nghề. 

 2.2. Biến đổi về di tích ở làng nghề truyền thống 

Nghiên cứu khảo sát thực tiễn về hệ thống di tích liên quan tôn giáo, tín 

ngưỡng ở các làng nghề có thể nhận thấy rằng, đây là một loại hình văn hóa vật thể 

có sự biến đổi với tốc độ nhanh. Sở dĩ có tốc độ biến đổi nhanh như vậy, xuất phát 

từ một số yếu tố cơ bản sau đây: 1/Quan niệm của người dân làng nghề cho rằng, sở 

dĩ đời sống của người dân phát triển, nghề thủ công phát triển là luôn có sự trợ 

giúp/phù hộ độ trì của các thần linh, trong đó có Thành hoàng làng và tổ nghề. Xuất 

phát từ quan niệm như vậy, nên khi đời sống của cộng đồng cư dân làng nghề phát 

triển, trước tiên người dân quan tâm đến việc bảo quản, tu bổ, xây dựng lại, xây 

dựng thêm các đơn nguyên kiến trúc ở các công trình thờ tự. 2/Đời sống kinh tế của 

cư dân làng nghề phát triển mạnh, do đó họ có khả năng đóng góp tiền của cho việc 

tu bổ, xây dựng các công trình thờ tự. 3/Sự quan tâm của Đảng và nhà nước về việc 
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bảo tồn di sản văn hóa dân tộc trong những năm gần đây đã tạo ra những tiền đề cơ 

bản thuận lợi cho việc đầu tư tu bổ, xây dựng các di tích lịch sử văn hóa.  

Trường hợp một số công trình di tích ở làng nghề Đại Bái là ví dụ điển hình 

cho nhận định trên. Trước hết là đình làng Đại Bái [PL6,A.66, tr.228], theo các 

nguồn tư liệu cho biết, ngôi đình này được xây dựng từ lâu với quy mô kiến trúc 

không lớn. Trải qua diễn trình lịch sử, công trình kiến trúc này bị xuống cấp trầm 

trọng, bên cạnh đó trong xu hướng phát triển công trình di tích này không đáp ứng 

được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng. Vì vậy, năm 2003, dân 

làng Đại Bái đã khởi công xây dựng lại ngôi đình làng từ vật liệu bằng vật liệu bền 

vững (bê tông cốt thép sơn giả gỗ). Trải qua quá trình của lịch sử, không gian cảnh 

quan của di tích đình làng Đại Bái hiện nay có sự thay đổi khá lớn so với trước 

năm 1986. Cụ Nguyễn Xuân Sầm cho biết, “Trước đây hồ nước trước cửa đình 

khá lớn, có lối dẫn nước ra ngoài cánh đồng. Hiện nay, hồ nước trước đây đã bị 

lấp chia thành đất thổ cư cho các hộ dân... Xung quanh di tích đều có cộng đồng 

cư dân sinh sống, họ là người địa phương và một số ít là người ở nơi khác đến đây 

lập nghiệp”. Ngoài ra, chính quyền và cư dân nơi đây đã mở rộng thêm con đường 

chạy cắt ngang phía trước đình làng rộng khoảng 5m, con đường lúc đó rộng 

khoảng 3m chỉ để người dân đến di tích thực hành nghi lễ. Bên cạnh sự biến đổi về 

không gian cảnh quan, kiến trúc là sự biến đổi của bố cục tổng thể kiến trúc hiện 

khá rõ trong việc sắp đặt lại vị trí của các đơn nguyên kiến trúc. Trước đây, cổng 

đình được xây dựng ở vị trí chính giữa trục thần đạo, nhưng hiện nay được đặt hơi 

chếch sang phía bên phải. Cũng theo cụ Sầm,trước đây ở phía trong cổng đình có 

đặt một bức bình phong có kích thước lớn, cao khoảng trên 2m và dài khoảng gần 

4m, nhưng sau này (vào năm 1965) đã bị phá hủy và chưa có điều kiện để xây 

dựng lại. Mặt ngoài của bức bình phong có đắp hình tượng hổ vàng trấn giữ. Mặt 

trong trung tâm và bốn góc có bốn con dơi ngậm chữ Thọ. Sân đình thường là nơi 

diễn ra các hoạt động mang tính chất cộng đồng làng xã, đây là một khoảng không 

gian thoáng đãng và góp phần tạo nên hồn thiêng cho di tích… Nhưng hiện nay, 

khu đặt bia được dựng tại vị trí bên phải hướng sân đình, nơi đó đặt hai tấm bia đá 
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thời Hậu Lê ghi chép về việc xây dựng, sửa chữa, trùng tu cùng với những người 

đã có công xây dựng đình. Đối với khu đặt bia, cần phải xây dựng nhà bia với quy 

mô và kiến trúc sao cho phù hợp với công trình di tích đình làng. Đình làng Đại 

Bái, từ xưa đến nay vẫn có bố cục mặt bằng chữ Đinh khép kín, gồm tòa Đại đình 

với bố cục ba gian, hai chái nối với hai gian hậu cung nhỏ ở phía sau. Nhưng do 

quá trình tu bổ, sửa chữa đã làm bố cục này đã thay đổi, giữa hai đơn nguyên kiến 

trúc này có một khoảng trống ở giữa với chiều rộng hơn 1m. Khoảng không gian 

này được xem là sân thiên tỉnh, như vậy ánh sáng tự nhiên sẽ được tận dụng tối đa 

cho cả hai đơn nguyên kiến trúc. Có thể nhận rõ được sự biến đổi trong đình làng 

Đại Bái qua hệ thống đồ thờ và đặc biệt là các đồ thờ bằng đồng do chính các nghệ 

nhân và thợ thủ công trong làng làm ra. Tiêu biểu có đỉnh đồng khảm tam khí, ngũ 

khí, bát hương đồng, lục bình, hoành phi câu đối, cây đèn, chiêng. Mặc dù trước 

đây, đồ thờ trong di tích đã có loại làm từ chất liệu đồng nhưng khác hẳn so với 

hiện nay như đúc mới, gò mới, kỹ thuật mới (tam khí, ngũ khí), chất liệu, kiểu 

dáng của các đồ thờ. Bên cạnh những biến đổi về di tích và đồ thờ, lễ hội đình làng 

Đại Bái cũng có sự biến đổi khá rõ nét. 

 Đền thờ tổ nghề của làng Đại Bái [PL6,A.67, tr.228], là một công trình kiến 

trúc được xây dựng từ sớm, có thể cùng với sự ra đời của làng nghề đúc đồng, việc 

tôn thờ tổ nghề là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của cư dân làng 

nghề Đại Bái. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của làng nghề, kiến trúc ngôi đền 

đã bị xuống cấp trầm trọng. Vì vậy, cộng đồng cư dân làng nghề đã thống nhất về 

việc xây dựng lại đền thờ tổ nghề. Đền thờ tổ nghề được xây dựng vào năm 2009. 

Theo cụ Sầm: “Trước năm 1990, ngôi đền thờ chỉ là một ngôi nhà nhỏ 03 gian 

hình chữ Nhất, gian giữa là nơi đặt bàn thờ tổ nghề, hai gian cạnh là nơi đặt các 

đồ thờ phục vụ cho việc giỗ tổ. Nhưng hiện nay, ngôi đền đã được xây dựng lại với 

quy mô lớn hơn nhiều so với ngôi đền trước đây”. Ngôi đền hiện nay có bố cục 

mặt bằng hình chữ Nhị gồm một tòa tiền tế và một tòa thượng cung. Kiến trúc ngôi 

đền được xây theo kiểu dáng mái đao với vật liệu hiện đại như: khung bê tông, gạch, 

ngói được sử dụng với công năng bao che, vật liệu gỗ rất ít được sử dụng vào công 
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trình. Bà Trần Thị Thu - Bí thư chi bộ thôn Đại Bái cho biết: “Công trình đền thờ 

được xây dựng với tổng số vốn từ nguồn hóa hội hóa là 1,2 tỷ đồng”. 

 Đồ thờ trong đền thờ tổ nghề có thể nhận diện được sự biến đổi rõ rệt. Cụ 

Phạm Văn Bá, sinh năm 1934, người trông coi đền cho biết: “Trước đây có một số 

đồ thờ bằng chất liệu đồng như đỉnh đồng, bát hương, đèn đồng thì đến nay đồ thờ 

bằng đồng chiếm số lượng lớn trong đồ thờ ở di tích. Có thể nhận thấy sự biến đổi 

về số lượng, chất liệu đa dạng hơn ngoài vật liệu đồng còn có sự tham gia của 

chất liệu vàng, bạc được sử dụng trong công đoạn khảm trên bề mặt của đồ thờ. 

Các đồ thờ có nhiều kiểu dáng khác nhau như: đỉnh đồng, hạc đồng, ngai, bài vị, 

hoành phi, câu đối, chấp kích…”. Theo người dân địa phương cho biết, các sản 

phẩm này được các hội đồng niên dâng cúng và tiêu chuẩn của các đồ thờ này phải 

được cộng đồng đánh giá cao về mặt chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật cũng như kiểu 

dáng sản phẩm. Lễ giỗ tổ nghề sẽ được trình bày trong chương 2 của luận án này.  

 Tác giả Đỗ Thị Hảo cho biết: “Chùa Đại Bái chính thức được xây dựng từ 

bao giờ không rõ. Chỉ biết là nó được trùng tu vào năm Phúc Thái thứ 3 và 4 (đời 

vua Lê Thần Tông, 1646 và 1647) do công sức của cha con ông Nguyễn Công 

Thận và Nguyễn Công Hiệp” [19, tr.31]. Qua trao đổi với các cụ cao niên trong 

làng cho biết, chùa này có kiến trúc như chùa Dầu ở Thuận Thành và được mang 

tên là chùa Diên Phúc. Chùa dựng theo kiểu Nội công ngoại quốc, có nhà thập 

điện, lầu chuông hai tầng, có nhà tả hữu vu mỗi bên đến 10 gian. Tượng Phật ở 

chùa này nghe nói có dáng dấp như tượng Phật chùa Bút Tháp (Thuận Thành). 

Quang cảnh chùa sầm uất, không khí thanh u, người xưa cho rằng, chùa Diên Phúc 

đứng đầu trong các ngôi chùa của huyện. Có câu thơ chứng minh sự đánh giá này: 

Diên Phúc tự, Gia Bình đệ nhất. 

 Nhưng hiện nay, không gian và quy mô kiến trúc của ngôi chùa đã không 

còn được như xưa, không gian chùa bị thu hẹp lại, xung quanh là đất của những hộ 

dân sinh sống; bản thân công trình kiến trúc cũng được xây dựng, tu bổ mới, những 

dấu vết cổ xưa còn hiện hữu là quá ít, chủ yếu là qua ký ức và những câu chuyện 

của các bậc cao niên trong làng kể lại. Nếu như trước đây, ngôi chùa có bố cục mặt 

bằng kiến trúc “Nội công ngoại quốc” thì hiện nay chỉ có bố cục kiến trúc hình chữ 
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“Đinh”, gồm: Tiền đường, thượng điện và phía sau có một dãy nhà tổ, nhà mẫu và 

nhà ni… Toàn bộ các công trình kiến trúc này đều được sử dụng bằng các vật liệu 

xây dựng hiện đại như khung bê tông, gạch và ngói mới. Về phần tượng thờ trong 

chùa hầu hết là được tô mới và làm lại trong những năm gần đây.  

 Một số di tích ở làng nghề gốm Phù Lãng trong những năm qua cũng có sự 

biến đổi mạnh mẽ. Qua quá trình khảo sát tại địa phương cho thấy, trước năm 1945, 

ở làng Phù Lãng có ba đình (đình Thượng, đình Trung, đình Hạ), bốn chùa (chùa 

Cao, chùa Hạ, chùa Thấp, chùa Trung). Đây là những di tích lớn được xây dựng vào 

thế kỷ XVII - XVIII. Đến năm 1948, các ngôi đình này không còn tồn tại. Đến nay, 

cộng đồng cư dân trong làng đã khôi phục lại được một ngôi đình và hai ngôi chùa 

trên nền xưa đất cũ. Dưới đây là diện mạo của ngôi đình và hai ngôi chùa của làng 

Phù Lãng để thấy được sự biến đổi của các công trình kiến trúc thờ tự. 

 Di tích đình làng Phù Lãng mới được xây dựng lại tại thôn Trung vào năm 

2012 [PL6,A.4, tr.206]. Đình ngoảnh hướng Tây Nam. Theo cụ Phạm Văn Diệp, 

sinh năm 1930: “Trước năm 1948, ở làng Phù Lãng có ba ngôi đình có quy mô 

kiến trúc to lớn, với hệ thống cột chắc khỏe cùng nhiều mảng chạm tinh xảo. Ngôi 

đình có bố cục hình chữ “Đinh” gồm năm gian đại đình và ba gian hậu cung. 

Gian giữa đại đình lát đá xanh, là nơi thực hành nghi thức tế lễ, các gian bên là 

không gian để họp hành, dự hội. Hậu cung là nơi đặt ban thờ thành hoàng của 

làng. Song hiện nay, ngôi đình đã được xây dựng lại với quy mô như trước đây 

bằng tổng kinh phí 5,1 tỷ VNĐ, trong có sự đóng góp của một số người Phù Lãng 

làm việc ở các tỉnh/thành. Ngoài ra, người dân trong làng cũng có sự đóng góp 

tích cực vào việc xây dựng lại ngôi đình làng”. Hiện nay, ngôi đình có bố cục mặt 

bằng hình chữ “Đinh” (丁) gồm: đại đình và hậu cung. Kiến trúc ngôi đình làng 

được xây theo kiểu dáng mái đao với các loại vật liệu truyền thống và hiện đại 

như: bộ khung và vì kèo là chất liệu gỗ; lợp ngói mũi hài; đá xanh được bó vỉa 

quanh thềm và sử dụng trang trí rồng chầu trước cửa đình; cốt nền, hệ thống tường 

bao được dụng bằng vật liệu gạch, bê tông cốt thép. Ông Phạm Văn Phương - 

trưởng thôn Phù Lãng cho biết, công trình đình làng được xây dựng với tổng số vốn 
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xã hội hóa là trên 5,1 tỷ đồng. Đây là một công trình khá khang trang với diện mạo 

kiến trúc theo phong cách truyền thống. Điều đặc biệt ở đây là từ xưa đến nay, tổ 

nghề gốm được phụng thờ ở đình làng với tư cách vừa là tổ khai nghề, vừa làthành 

hoàng của làng, do vậy dân làng không xây dựng công trình thờ phụng riêng. Khi xây 

dựng lại ngôi đình làng, cộng đồng cư dân lại đặt ngai thờ tổ nghề với một vị trí trang 

trọng. Trong hậu cung của ngôi đình, ở ban thờ trung tâm có hai ngai thờ: ngai thờ 

Thành hoàng làng là đức thánh Tam giang được đặt ở vị trí trong cùng và cao hơn ngai 

thờ tổ nghề. 

Đồ thờ trong di tích đa dạng và phong phú, đặc biệt là các đồ thờ bằng gốm 

là sản phẩm có kỹ thuật cao của chính các nghệ nhân làng nghề chế tác như: bát 

hương, lọ hoa, cây đèn, lọ lục bình có kích thước lớn, cao khoảng trên 1,7m, thể 

hiện rõ được bản sắc văn hóa của sản phẩm làng nghề. Người dân trong làng quan 

niệm rằng, những đồ thờ bằng gốm được đưa vào di tích để trình báo với thành 

hoàng và tổ nghề về sự phát triển của làng nghề và sự tiến bộ của các thế hệ thợ 

thủ công trong làng. 

  Di tích chùa Cao có tên chữ là Vĩnh Phúc tự được xây dựng lại vào năm 

1979 - 1980 và trùng tu lại vào năm 1990 với tổng diện tích khoảng trên 15.000m
2
, 

quay hướng Đông Nam và cho đến nay, các đơn nguyên nguyên, hạng mục của 

chùa vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Không gian và quy mô kiến trúc của 

ngôi chùa đã không còn được như xưa, cụ thể: không gian chùa bị thu hẹp lại, 

xung quanh có những hộ dân sinh sống; hình ảnh ngôi chùa xưa chỉ còn là ký ức 

và những câu chuyện của các bậc cao niên trong làng kể lại. Các cụ cao niên trong 

làng cho biết: “Phật điện chùa Cao có nhiều tượng, toàn những pho cao lớn, ngất 

ngưởng. Hành lang nằm vuông góc với chùa chính, phía sau hành lang là nhà tổ, 

nhà khách, nhà tràng…” [25, tr.136]. Hiện nay, chùa chỉ có bố cục kiến trúc gồm: 

tiền đường gồm ba gian, hai chái, thượng điện gồm ba gian rộng và phía sau có 

một dãy nhà tổ, nhà mẫu và nhà ni…  

 Ngoài ra, trong làng còn có di tích chùa Trung có tên chữ là Phúc Long tự, 

ngôi chùa này ngoảnh hướng Tây Nam [PL6,A.5, tr.207]. Trước năm 1960, ngôi 

chùa có quy mô lớn và là một trong những trung tâm đào tạo Phật giáo ở miền Bắc 
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nước ta. Cũng giống như chùa Thượng, chùa Trung là công trình tôn giáo bị phá 

hủy vào giai đoạn trước năm 1950. Từ năm 1989 đến năm 2008, chùa Phúc Long 

được cộng đồng cư dân và nhà chùa đóng góp được bảy tỷđồng để dựng lại trên 

nền đất xưa với tổng diện tích 14.300m². Về vị trí, ngôi chùa nằm ở đầu thôn Phù 

Lãng Trung. Chùa được dựng trên nền đất cao, thoáng, xung quanh là hồ nước và 

có một số hộ dân sinh sống xung quanh. Chùa có bố cục mặt bằng tổng thể hình 

chữ “Công” (工), gồm tiền đường, thiêu hương và thượng điện. Ngoài ra, trong 

chùa còn một số công trình khác như: nhà tổ, nhà mẫu, nhà khách, nhà tăng… Tuy 

mới được xây dựng, song diện mạo kiến trúc của ngôi chùa này vẫn mang tính 

truyền thống, vật liệu xây dựng chủ yếu là gỗ tạo tạo các cấu kiện trên bộ vì kèo; 

gạch xây tường bao quanh các đơn nguyên kiến trúc; đá sử dung làm chân tảng, 

cột đá và ke bó vỉa xung quanh thềm di tích; ngói được sử dụng để lợp trên hệ mái 

bao che; bê tông cốt thép được dùng trong việc xử lý móng của các đơn nguyên 

công trình kiến trúc. Có thể nói, bằng việc sử dụng các mang tính hiện đại để xây 

dựng các đơn nguyên kiến trúc của ngôi chùa đã tạo ra sự bền vững theo thời gian, 

đó cũng là xu thế biến đổi trong việc xây dựng các công trình kiến trúc. Chúng vừa 

mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện đại trong giai đoạn hiện nay. 

 Bên cạnh đó, ở làng Đại Bái còn có ngôi đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

đây là công trình mới được xây dựng và khánh thành vào năm 1997. Đến năm 

2012, ngôi đền này được sửa chữa lại một vài bộ phận.  Ngôi đền được xây dựng 

bằng vật liệu hiện đại có độ bền cao với thời gian, toàn bộ khung kết cấu chịu lực 

được làm bằng bê tông cốt thép. Đền thờ có bố cục hình vuông với diện tích 

khoảng 40m
2
, ngoảnh mặt về hướng Đông Nam. Đền có bộ mái chồng diêm hai 

tầng tám mái, phía dưới là hệ thống cột, vì kèo có chức năng chịu lực chính cho 

công trình, bên cạnh đó hệ thống tường gạch có chức năng bao che, kết cấu nền 

móng được xử lý bằng bê tông cốt thép, xung quanh hiên đền thờ được bó vỉa đá 

xanh. Về mặt bài trí, trung tâm đền thờ là ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp 

đặt như sau: trên cùng là tượng Hồ chủ tịch, phía ngoài là bát hương, cây đèn, đỉnh 

hương, hạc thờ, đài nước, nhang án, hoành phi câu đối… Phía trước hai bên ban 
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thờ có đặt trống, chuông, không gian ở giữa là nơi cộng đồng cư dân tổ chức thực 

hành nghi thức, nghi lễ vào các ngày lễ trong năm. Nhìn một cách tổng thể, tuy 

mới được xây dựng, song kiến trúc của ngôi đền vẫn mang phong cách kiến trúc cổ 

truyền của người Việt. 

Các di tích ở làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê trong những năm qua đã có 

những thay đổi rõ rệt. Ngôi làng này được chia tách thành hai thôn Thượng và 

Đông với số lượng 15 di tích có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Ở làng Phù 

Khê Thượng có tám di tích và công trình thờ tự gồm: một ngôi đình làng, một ngôi 

miếu, một ngôi chùa và năm nhà thờ họ. Ở làng Phù Khê Đông có bảy di tích và 

công trình thờ tự gồm: một ngôi đình làng; một ngôi miếu; một ngôi chùa; một 

ngôi đền thờ tổ nghề và ba nhà thờ họ. Các công trình di tích này đều được cộng 

đồng cư dân của hai thôn Thượng và Đông chung sức xây dựng với quy mô lớn, 

bề thế, đẹp về cảnh quan và kiến trúc. Ông Nguyễn Văn Hùng, phó Chủ tịch 

UBND xã Phù Khê phụ trách khối văn hóa - xã hội cho biết: “Theo báo cáo của hai 

thôn Thượng và Đông thì việc xây dựng các công trình thờ tự quy mô lớn, khang 

trang sạch sẽ với tổng kinh phí lên tới khoảng trên 20 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh 

phí được xã hội hóa toàn phần”.  

Đình làng Phù Khê Thượng nằm tiếp giáp với đình Phù Khê Đông, đình 

ngoảnh hướng Tây Nam và được xây dựng lại vào những năm đầu của thế kỷ XX. 

Ngôi đình thờ Thành hoàng làng là thánh Tam Giang (Trương Hống và Trương 

Hát). Đình được trùng tu sửa chữa lớn vào năm 1997 với tổng kinh phí khoảng 

150 triệu đồng. Ngôi đình hình chữ nhất (一) gồm ba gian,hai chái, gian giữa là nơi 

thờ tự, hành lễ, hai gian cạnh là nơi để người dân ngồi dự và họp hành. Tuy mới 

được tu bổ lại song ngôi đình vẫn giữ được nét kiến trúc cổ truyền từ vật liệu xây 

dựng cho đến kiểu dáng kiến trúc. Toàn bộ hệ thống vì kèo chịu lực đều được làm 

bằng gỗ lim, xung quanh ba phía được xây tường gạch bao che, phần móng được 

đổ bê tông cốt thép, phần nền được gia cố vững chắc bằng vật liệu đá kè và bó vỉa. 

Hệ thống hiện vật trong đình làng đều được làm mới với kỹ thuật chạm và tạo tác 

tinh xảo như: ngai thờ, bài vị, nhang án, lọ hoa, bát bửu, chấp kích, ngựa thờ, 

hoành phi, câu đối…  



64 

 

Trong làng Phù Khê Thượng còn có một ngôi miếu. Theo các cụ cao niên 

trong làng, đây là di tích có trước đình làng Phù Khê Thượng. Ngôi miếu thờ thần 

hoàng làng là thánh Tam Giang (Trương Hống và Trương Hát). Nhưng do quy mô 

nhỏ, lại bị xuống cấp nên năm 2004 dân làng Phù Khê Thượng xây dựng lại ngôi 

miếu này với tổng kinh phí lên tới trên 3 tỷ đồng. Miếu ngoảnh hướng Đông Nam 

với bố cục mặt bằng tổng thể kiến trúc “Tiền chữ nhất, hậu chữ đinh” (丁), bao gồm: 

tiền tế, trung tế, hậu cung. Tiền tế là ngôi nhà gồm năm gian, hai dĩ; trung tế gồm ba 

gian, hai dĩ; hậu cung gồm hai gian rộng. Toàn bộ các đơn nguyên kiến trúc của 

ngôi miếu đều được làm bằng gỗ lim, các bộ vì kèo chắc khỏe với kiểu dáng 

“Thượng giá chiêng, hạ chồng rường bẩy hiên”. Trên các bộ vì kiến trúc và các bộ 

phân khác như: cửa ra vào, hệ mái đều được chạm trổ khá đặc sắc với các đề tài 

trang trí rồng cuốn mây, phượng vũ, tứ quý, hoa lá cách điệu… Điều cơ bản đây là 

các sản phẩm mà do chính những nghệ nhân và thợ thủ công trong làng làm ra. Các 

đồ thờ trong di tích này đều được làm khá tinh xảo gồm: ngai thờ, bài vị, hoành phi 

câu đối, cửa võng, ngựa thờ… 

Di tích đình làng Phù Khê Đông nằm tiếp giáp với đình Phù Khê Thượng, 

đình ngoảnh hướng Tây Nam và được xây dựng lại vào những năm cuối của thế 

kỷ XIX [PL6,A.36, tr.218]. Ngôi đình thờThành hoàng làng là thánh Tam Giang 

(Trương Hống và Trương Hát). Đến năm 1948, đình làng được hạ giải với chủ 

trương tiêu thổ kháng chiến, đến năm 1960 đình làng được dựng lại với quy mô 

như cũ. Đến năm 2003, đình được xây dựng lại với tổng kinh phí khoảng 495 

triệu đồng/130m
2
. Đây là một trong hai công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng 

có quy mô lớn nhất làng. Ngôi đình có bố cục hình chữ “Đinh” (丁) gồm hai đơn 

nguyên Đại đình và Hậu cung. Đại đình là ngôi nhà gồm ba gian, hai chái lớn; 

hậu cung gồm có hai gian nhỏ. Toàn bộ các cấu kiện kiến trúc đều được thay mới 

bằng gỗ lim, phần chân cột được kê bằng hệ thống chân tảng đá xanh với kích 

thước lớn, các mảng chạm trang trí được làm lại theo các đề tài của các mảng 

chạm cũ. Đề tài thể hiện chủ yếu là hình rồng, vân mây và hoa lá. Phần mái được 

làm khá chi tiết từ các hoành, ván dong cho đến ngói lót và ngói lợp đều được 
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người dân lụa chọn cẩn thận. Phần móng và nền được gia cố bằng bê tông cốt 

thép, dải đá tảng kè và bó vỉa. Các đồ thờ trong đình làng đều được làm mới với 

kỹ thuật chạm rất tinh xảo như: ngai thờ, bài vị, nhang án, lọ hoa, bát bửu… Có 

những hiện vật có giá trị cao về nghệ thuật như bức cửa võng ở gian giữa Đại 

đình; ngựa thờ, lọ hoa gỗ… 

Để tỏ lòng ngưỡng mộ và tôn vinh hai vị tổ nghề Lỗ Ban và Nguyễn An, cộng 

đồng cư dân của làng Phù Khê đã cùng nhau chung sức xây dựng ngôi đền thờ tổ 

nghề tại vị trí bên phải chùa và trước cửa miếu làng Phù Khê Đông [PL6,A.38, 

tr.218]. Trước đây, tổ nghề được thờ ở đình làng cùng với Thành hoàng của làng. 

Trong những năm gần đây, nghề chạm khắc gỗ Phù Khê phát triển với tốc độ mạnh 

mẽ, tuy nhiên so với làng nghề gỗ Đồng Kỵ thì làng nghề gỗ Phù Khê Đông phát triển 

theo một xu hướng khác. Trên thực tế, làng nghề này còn bảo lưu được nhiều yếu tố 

của một làng nghề truyền thống, đặc biệt là kỹ thuật chạm rồng đã nổi tiếng từ lâu. 

Xuất phát từ đời sống kinh tế - xã hội trong những năm gần đây đã có nhiều đổi mới, 

có nhiều gia đình thợ thủ công có điều kiện kinh tế cao. Vì vậy, cộng đồng cư dân 

làng nghề thống nhất xây dựng đền thờ tổ nghề ở một khu đất mới. Việc làm này đã 

thể hiện sự tri ân và tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với tổ nghề. Cụ Thao và ông Sử 

cho biết: “Ngôi đền thờ được khởi công xây dựng vào cuối năm 2012 và khánh thành 

vào tháng 6 năm 2013 trên diện tích đất rộng khoảng 10.000m
2 

với tổng kinh phí là 

3,5 tỷ VNĐ. Công trình đền thờ được xây dựng với quy mô to lớn, với diện tích mặt 

bằng là 150m
2
, ngoảnh hướng Tây Nam”. Công trình này được xây dựng theo kiểu 

kiến trúc, các vật liệu truyền thống và hiện đại.  

Đền thờ tổ nghề có bố cục mặt bằng tổng thể kiến trúc hình chữ “Đinh” 

(丁), bao gồm: Đại Bái và Hậu cung. Hệ mái của ngôi đền được làm theo kiểu 

chồng diêm hai tầng tám mái và được lợp bằng hai lớp ngói lót và ngói dải 

cùng với hệ thống đầu đao chắc khỏe ở bốn góc của công trình. Nhà tiền tế là 

công trình kiến trúc được xây dựng với quy mô lớn và sử dụng nhiều vật liệu 

xây dựng nhất. Đơn nguyên này gồm ba gian với kích thước rộng, các bộ vì kèo 

gỗ lim có kích thước lớn được làm theo kiểu “thượng giá chiêng, hạ kẻ hiên”. 
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Trên các bộ vì kèo thể hiện các hoa văn trang trí là hình rồng, phượng và xen 

kẽ là vân mây, lá lật. Công trình kiến trúc này do chính bàn tay của các nghệ 

nhân người làng Phù Khê Đông thi công xây dựng và trang trí. Đền thờ tổ nghề 

được xem là sản phẩm đặc sắc, là một biểu tượng tiêu biểu, lòng tự hào của 

người dân làng nghề. Trong không gian đền thờ có bài trí một số đồ thờ tập 

trung ở gian giữa như hoành phi, câu đối, đỉnh hương, cây đèn, hạc thờ, nhang 

án, lục bình gỗ có kích thước lớn và được tạo tác công phu với kỹ thuật cao… 

Hầu hết, những đồ thờ trong đền đều được làm bằng chất liệu gỗ và đồng. Theo 

ý kiến của các cụ cao niên trong làng và lãnh đạo thôn Phù Khê Đông, các đồ 

thờ này đều được các nghệ nhân, thợ có tay nghề giỏi trong làng làm ra để cung 

tiến vào đền thờ tổ nghề từ khi xây dựng xong nhà thờ Tổ nghề. Đến nay, số 

lượng đồ thờ được làm bằng chất liệu gỗ quý được cung tiến vào đền thờ khá 

đầy đủ và có giá trị cao về mặt kỹ thuật, kinh tế...  

Những tư liệu khảo sát về hệ thống di tích có liên quan đến tôn giáo, tín 

ngưỡng của một sốlàng nghề truyền thống đã nêu ra trên đây, rõ ràng trong nhiều 

năm trở lại đây hệ thống di tích trong các làng nghề đều được người dân trùng tu 

hoặc xây dựng lại ở một góc độ nào đó đã thấy sự biến đổi khá rõ nét ở các công 

trình kiến trúc nêu trên. Qua nghiên cứu cụ thể các di tích ở ba làng nghề có thể 

nhận định rằng, trong xu thế phát triển ngành nghề thủ công, đời sống kinh tế phát 

triển mạnh mẽ, người dân quan tâm đến việc tu bổ, xây dựng lại các di tích thờ tự 

để thờ Thành hoàng thờ tổ nghề thờ Phật với ước vọng các vị thần linh phù hộ độ 

trì cho người dân làm ăn phát đạt. 

2.3. Biến đổi tín ngƣỡng thành hoàng và tổ nghề 

2.3.1. Biến đổi tín ngưỡng Thành hoàng 

Nghiên cứu khảo sát ở một số làng nghề như: Đại Bái, Phù Khê, Phù Lãng, 

Đông Hồ, Đại Lâm, Vọng Nguyệt… có thể đưa ra một số nhận định chung về tín 

ngưỡng và sự biến đổi trong văn hóa tín ngưỡng của người dân trong các làng 

nghề. Điều cơ bản nhất ở đây là sự biến đổi về quan niệm của cộng đồng cư dân 

làng nghề trong việc “ứng xử” với các thần linh được phụng thờ. Qua việc nghiên 
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cứu sự biến đổi của các công trình kiến trúc thờ tự tại một số làng nghề nêu trên 

cho thấy, trong những năm gần đây, người dân làng nghề luôn quan tâm đến việc 

tu bổ, tôn tạo, xây dựng lại kiến trúc thờ tự. Những gia đình thợ thủ công trong 

làng nghề đều nghĩ rằng, sở dĩ họ có cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất và tinh thần 

như hiện nay chính là nhờ công lao của thành hoàng làng, tổ nghề.Người dân làng 

nghề đã tự ý thức được điều đó, khi trong các gia đình có những sự kiện quan 

trọng như: sinh con, cưới hỏi, khao vọng, tang ma, xây dựng nhà cửa, mở cửa 

hàng… đều sửa lễ để cầu cúng thần linh phù hộ. Có thể nêu ra trường hợp như ở 

làng nghề gốm Phù Lãng và làng nghề đúc đồng Đại Bái, theo người dân của hai 

làng cho biết, vào giờ sang canh (12h đến ngày 30 tháng Chạp âm lịch), đại diện 

các gia đình đều mang lễ ra đền thờ tổ nghề, sau đó xin lửa từ đền thờ mang về 

nhà cho vào lò đúc/lò nung với mong muốn thần linh sẽ phù hộ cho gia đình quanh 

năm làm ăn thuận lợi, lò nung đỏ lửa, lò đúc luôn được đốt khuôn, đun đồng. Về 

tín ngưỡng, ở các làng nghề có một số loại hình tín ngưỡng như: tín ngưỡng thờ 

thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ tổ nghề, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên… Ở đây, 

chúng tôi tập trung vào việc khảo sát quá trình tồn tại và biến đổi của tín ngưỡng 

thờ cúng thành hoàng làng, tổ nghề ở một số làng đã lựa chọn nghiên cứu.  

Trường hợp ở làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái, căn cứ vào thần phả, sắc 

phong và bài vị lưu giữ tại đình làng Đại Bái, nơi đây phụng thờ các vị đại vương 

(là ba người con của vua Lạc Long Quân) và cha con Nguyễn Công Thận, Nguyễn 

Công Hiệp. Tam vị thành hoàng làng: là ba người con được sinh ra từ cha Lạc 

Long Quân và người mẹ xứ sở Âu Cơ sinh ra cùng với các vị Vua Hùng - Tổ tiên 

của người Việt sau này. Qua khảo sát tại địa bàn và được các cụ cao niên cho biết, 

dân làng Đại Bái tôn thờ ba người con của vua Lạc Long Quân làm thành hoàng 

của làng với ý nghĩa nhớ về cội nguồn dân tộc, cầu mong được phù trợ bảo vệ cho 

dân làng khỏi bị tai ương. Việc phụng thờ các nhân vật này tại đình làng từ bao giờ 

thì đến nay chưa có nguồn tư liệu nào khẳng định rõ, song ít nhất người dân nơi 

đây thờ cúng các vị thần này vào thời Hậu Lê. Điều này có thể căn cứ vào nội 

dung và niên đại của đạo sắc phong niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783) có 
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đoạn viết như sau: Sắc Đại Việt thị Linh ứng đại vương tam vị: 1/Phù Dư Tinh 

Dựng; 2/Hà Hải, Tú Chung; 3/Phái Tòng, Bách Nhũ. Kỳ sinh Nam thiên chi tổ vũ, 

khải nhất phương tư trị Bắc cảnh sở tông trừ hãn, âm phù quốc mạch bảo an… 

(Tạm dịch: Sắc cho ba vị đại vương 1/Phù Dư Tinh Dựng; 2/Hà Hải, Tú Chung; 

3/Phái Tòng, Bách Nhũ thuộc dòng dõi Lạc Long Quân linh thiêng ở Đại Việt. Là 

tinh khí tạo thành, do núi sông hun đúc. Gốc từ trăm trứng mà ra, lập ra cơ đồ ở 

cõi trời Nam…). 

Làng nghề Đại Bái còn thờ phụng những người có công lao trong việc phát 

triển làng và nghề ở Đại Bái ở giai đoạn sau này. Theo các tài liệu lưu giữ tại địa 

phương cho biết, ngoài việc phụng thờ các vị tiền và hậu tiên sư ở đền thờ tổ nghề, 

tại đình làng thờ phụng hai cha con ông Nguyễn Công Thận, nguyễn Công Hiệp. 

Cộng đồng cư dân ghi nhớ việc ông Thận và ông Hiệp đã có công xây dựng ngôi 

chùa làng Đại Bái. Cha con ông được chứa Trịnh đem làng Đái Bái phong cho làm 

đất thực ấp và ông đã miễn thuế cho dân làng nhiều lần. Đồng thời, ông cho xây 

dựng cầu cống bằng đá xanh, điển hình là cầu Bái Giang. Để tỏ lòng ngưỡng mộ và 

tôn vinh những người có công lao với làng, hai cha con ông đã được phụng thờ tại 

đình và tôn vinh là thành hoàng làng - lớp tín ngưỡng phụng thờ thứ hai sau tam vị 

đại vương. Như vậy, ở đây có sự biến đổi về mặt tín ngưỡng phụng thờ, đó là việc 

người dân làng Đại Bái đã suy tôn hai vị tổ nghề thành các vị thành hoàng của 

làng. Người dân tôn thờ các vị thần linh với ước nguyện cầu mong được sự chở 

che cho cuộc sống của mình. 

Trường hợp ở làng nghề gốm Phù Lãng, theo các nguồn tư liệu nghiên 

cứu, câu chuyện truyền thuyết được lưu giữ tại các thôn chia tách từ làng Phù 

Lãng xưa cho biết: nơi đây thờ phụng thành hoàng làng là Trương Hống, Trương 

Hát. Hai vị thành hoàng này được hai tác giả Nguyễn Quang Thắng và Nguyễn Bá 

Thế viết trong cuốn Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam như sau: 

Trương Hống, Trương Hát là hai anh em ruột, cả hai đều là danh tướng 

đời Triệu Quang Phục (thế kỷ VI). Hai ông đã theo Triệu Việt Vương 

đánh đuổi quân nhà Lương xâm lược nước ta. Năm 571, Lý Phật Tử tranh 
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quyền, khiến Triệu Việt Vương căm giận quyên sinh. Trương Hống, 

Trương Hát bỏ vào ở ẩn nơi núi Phù Long. Lý Phật Tử thấy không dùng 

được hai anh em ông, âm mưu cho người ám sát. Biết tin, hai ông cùng 

uống thuốc độc tự vẫn ở núi Phù Long, quyết không chết vì tay Lý Phật 

Tử [71, tr.897]. 

 Đến thời Hậu Lý, thánh Tam giang đã hiển linh phù giúp cho Lý Thường 

Kiệt đánh giặc Tống trên sông Như Nguyệt… Câu chuyện cũng nói lên sự ngưỡng 

mộ, tình cảm của nhân đối với hai vị thánh này. 

   Trong hệ thống thần của xứ Bắc, vùng phía Bắc sông Cầu thờ Cao Sơn, Quý 

Minh (thần núi), phía Nam sông Cầu và vùng ven sông thờ Trương Hống, Trương 

Hát (thần sông). Và theo hai tác giả Tô Nguyễn và Trịnh Nguyễn trong cuốn Kinh 

Bắc - Hà Bắc cho rằng: “Đây là một ảnh xạ của thần rắn ông Cộc, ông Dài” [82, 

tr.48]. Và chính việc thờ thần giữa đôi bờ Bắc và Nam sông Cầu đều nằm trong hệ 

thống tín ngưỡng thờ thần núi, thần sông đối lập, theo quan niệm và tư duy dân gian 

đã có từ hàng ngàn năm trước. Việc người dân Phù Lãng thờ thần sông là có cơ sở 

thực tế, vì trên thực tế làng nghề gốm Phù Lãng có vị trí địa lý nằm ven sông Cầu, 

trước đây con sông này đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho làng nghề phát triển từ 

việc nhập nguyên liệu, bán sản phẩm của làng nghề đều dựa vào vận tải đường thủy. 

Chính vì vậy, cộng đồng cư dân làng nghề đã ý thức về thần sông và lập điện thờ, 

thực hành các nghi thức nghi lễ để cầu mong cho thần linh phù hộ cho họ trong mọi 

hoạt động của nghề nghiệp được thuận lợi. Đây cũng chính là sự thể hiện tư duy liên 

tưởng, mộc mạc chất phác bắt nguồn từ thực tế cuộc sống của cư dân các làng quê 

Việt nói chung và làng nghề Phù Lãng nói riêng. Đến thời điểm hiện nay, từ quan 

niệm linh hoạt của người dân làng nghề, bên cạnh việc phụng thờ hai vị thủy thần, 

người dân nơi đây đã đưa tổ nghề là Lưu Phong Tú (trước đây được thờ ở một ngôi 

miếu nhỏ trong khuôn viên đình làng) vào thờ trong hậu cung của đình làng hiện 

nay. Như vậy, nhìn vào hiện trạng của điện thờ đã thấy rõ sự biến đổi rõ rệt trong 

nhận thức của người dân, mặc dù họ không đồng nhất về mặt tinh thần thờ phụng 

nhưng lại thống nhất ở chỗ là việc tôn vinh các vị thần và tổ nghề đã có công với 

làng nghề với nhiều góc độ khác nhau. 
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Trường hợp ở làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê, qua khảo sát cho thấy, 

làng này thờ thành hoàng là thánh Tam giang (Trương Hống, Trương Hát). Đây là 

hai vị thủy thần được các làng ở hai bên bờ sông Cầu và sông Cà Lồ thờ phụng 

(theo các nguồn tư liệu trong dân gian và các bản thần tích ở một số di tích cho 

biết có 372 làng thờ phụng). Về lai lịch của hai vị thành hoàng làng này đã được 

đề cập trong mục viết về tìn ngưỡng thờ thành hoàng làng ở làng nghề gốm Phù 

Lãng. Hai thôn Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông cũng nằm trong vùng ảnh 

hưởng của tín ngưỡng thờ thánh Tam giang. Cũng giống như làng gốm Phù Lãng 

trước đây, từ xa xưa việc vận chuyển vật liệu gỗ của người dân làng Phù Khê cũng 

phụ thuộc vào đường thủy, đặc biệt là việc đóng bè gỗ được khai thác từ các vùng 

rừng núi xuôi theo các dòng sông về tới các làng quê vùng đồng bằng. Làng Phù 

Khê hiện nay tuy không ở vị trí tiếp giáp với dòng sông nhưng việc nhận định về 

quá trình vận chuyển gỗ theo đường sông đã được các cụ cao niên trong làng 

khẳng định. Cụ Phạm Văn Hà, sinh năm 1933, người thôn Phù Khê Thượng cho 

biết: “Trước đây, gỗ được vận chuyển theo đường sông về vùng đất này, sau đó từ 

bờ sông gỗ được vận chuyển về làng nghề bằng xe trâu”. Cũng chính vì lý do trên 

mà người dân Phù Khê cũng chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ thần sông và nét 

văn hóa này vẫn tồn tại cho tới ngày nay, mặc dù hiện nay việc vận chuyển bằng 

đường thủy không còn vai trò chủ đạo như trước kia. 

2.3.2. Biến đổi tín ngưỡng tổ nghề 

Bên cạnh biến đổi trong tín ngưỡng thờ cúng thành hoàng làng, tại các làng 

nghề truyền thống ở Bắc Ninh cũng có sự biến đổi tín ngưỡng thờ tổ nghề. Qua 

quá trình khảo sát thực địa cho thấy, việc biến đổi này đang diễn ra ở những mức 

độ và quy mô khác nhau. 

Trường hợp ở làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái, bên cạnh việc phụng thờ các 

vị thành hoàng làng, Đại Bái còn có tín ngưỡng thờ phụng các vị tổ nghề nghiệp 

đồ đồng. Đây là một trong những làng nghề gò đồng nổi tiếng ở nước ta và sự tích 

về Minh Không cũng được nhiều người dân biết đến, song đó không phải là vị tổ 

nghề của làng này. Trải qua nhiều thế kỷ trao truyền, cộng đồng cư dân địa 
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phương đã ghi nhận Nguyễn Công Truyền chính là vị tổ nghề đầu tiên và các vị 

các vị hậu tiên sư khác của làng nghề.  

Cho đến nay có nhiều chi tiết trong tư liệu về tổ nghề Nguyễn Công Truyền 

chưa được trùng khớp với nhau. Dưới đây là hai nguồn tư liệu chính nói về nhân 

vật này. Theo sắc phong, thần phả (bản sao) của làng cho biết, tổ nghề Nguyễn 

Công Truyền sinh năm 989 tại làng Đại Bái, ông mất ngày 29-9 (â.l) năm 1069, là 

con của ông Nguyễn Công Tiến, xuất thân trong một gia đình nho học, năm 995 

khi ông sáu tuổi thì theo cha mẹ vào Thanh Hóa để sinh sống. Năm 25 tuổi làm 

quan Đô úy của triều đình nhà Lý và được phong chức là Điện tiền tướng quân. 

Cuối mùa Xuân năm 1018, ông về Đại Bái thăm bản quán. Khi bố lâm bệnh mất 

tại Thanh Hóa, ông xin từ quan đưa mẹ về quê cũ phụng dưỡng và từ đó ông bắt 

sáng chế nghề gò đồng. Sau đó, dân làng học theo nghề và dần dần trở thành nghề 

chính. Sau khi mất, triều đình phong kiến đã phong ông là Dực bảo trung hưng 

linh phù chi thần và sau đó gia phong là Đoan Túc tôn thần. 

Cuốn Bắc Ninh toàn tỉnh dư địa chíđề cập đến những thông tin chưa đồng 

nhất khi nhắc đến đền thờ Đại Bái tiên sư. Sách chép là đền thờ Nguyễn Công 

Truyền, người làng Đại Bái, làm quan đến chức Hiệu úy, khoảng năm Hồng Đức, 

ông đi theo đoàn sứ bộ sang Trung Quốc, khi về được phong Phấn lực tương quân, 

những ông từ chối và trở về quê tạo nghề cho dân. Sau khi mất, ông được suy tôn 

tiên sư và lập miếu thờ cúng. 

Qua quá trình đọc tư liệu và khảo sát, tiếp cận các cụ cao niên trong làng để 

tìm kiếm thông tin nhưng chưa có cơ sở khoa học chắc chắn để khẳng định là 

nguồn thông tin nào đáng tin cậy. Các nguồn tư liệu cổ còn lại cho đến này đều 

cho biết, phần lớn các ngành nghề đều hình thành và phát triển vào thời Hồng 

Đức, người dân sang Trung Quốc học và đem nghề về truyền dạy tại quê hương. 

Tuy nhiên trên thực tế, câu chuyện về học nghề gò đúc đồng ở Trung Quốc cũng 

không có cơ sở để khẳng định. Vấn đề ở đây là xuất phát từ đặc trưng nghề nghiệp 

của người Việt cổ, ngay từ thời đại đồ đồng, những di tích khảo cổ học nổi tiếng 

thuộc thời đại này như: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn đã thể hiện rõ 
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chủ nhân của nền văn hóa này đã phát hiện ra đồng và kỹ thuật luyện đúc đồng. Tuy 

nhiên, trong quá trình tồn tại và phát triển của nghề đúc đồng, ảnh hưởng và tiếp thu 

văn hóa giữa hai dân tộc Việt - Hoa là điều tất yếu có thể xảy ra. 

Nghiên cứu về các vị tổ nghề được xác định là hậu tiên sư ở làng Đại Bái 

cho thấy rõ sự biến đổi và tích hợp văn hóa tín ngưỡng trong việc phụng thờ 

những người có công với nghề nghiệp của người dân. Trong lịch sử làng nghề, ở 

đây không chỉ duy nhất tôn thờ một vị tổ nghề mà trong quá trình tồn tại của làng 

nghề những người thuộc hậu thế của vị tiền tiên sư Nguyễn Công Truyền cũng 

được người dân suy tôn và thờ phụng. Như vậy, từ một vị tổ nghề về sau đã phối 

thờ thêm năm vị tổ nghề, qua đó thể hiện quá trình nhận thức về những người có 

công đóng góp cho dân làng không phải là bất biến. Để minh chứng cho nhận định 

trên, có thể tìm thông tin trong sách Hà Bắc ngàn năm văn hiến về các vị hậu tiên 

sư gồm: Nguyễn Viết Lai, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Viết Thái, Phạm Ngọc Thanh, 

Nguyễn Công Tâm. Trong sách có đoạn chép: sau khi làm quan về làng, các ông 

chú ý tổ chức lại việc sản xuất để chuyên môn hóa ngành nghề, đã thành lập 

phường sản xuất… Cộng đồng cư dân làm nghề đã tỏ lòng ngưỡng mộ và phát huy 

nghề nghiệp của cha ông. Khi nghề đồng phát triển thì đồng nghĩa với việc tín 

ngưỡng thờ phụng cũng được quan tâm ở mức độ cao hơn. Trong truyền thống và 

hiện đại, tín ngưỡng thờ tổ nghề và thành hoàng làng luôn hòa nhập, đan xen và 

hòa quyện với nhau, song chúng lại có tính độc lập và phân định tương đối. 

Các nguồn tư liệu viết về tiểu sử tổ nghề gốm làng Phù Lãng đều thống 

nhất cho rằng: Lưu Quang Tú chính là vị tổ truyền nghề làm gốm cho cư dân Phù 

Lãng. Căn cứ vào truyền thuyết tại địa phương, hai tác giả Tô Nguyễn và Trịnh 

Nguyễn viết: “Trong dịp đi sứ Trung Quốc vào thời Lý, ông Đào Trí Tiến cùng 

Hứa Vĩnh Cảo, Lưu Phong Tú học được nghề gốm ở Thiều Châu. Về nước, ông 

Cảo truyền nghề ở Bát Tràng, ông Tú truyền nghề ở Phù Lãng, còn ông Tiến 

truyền nghề ở Thổ Hà” [13, tr.113].  

 Hiện nay, những truyền thuyết này đã ăn sâu vào tâm thức của người dân 

làng nghề, đặc biệt là thế hệ các cụ cao niên trong làng. Người dân làng nghề gốm 
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Phù Lãng đã tôn vinh Lưu Phong Tú với tư cách vừa là tổ nghề, lại vừa là thành 

hoàng của làng thông qua việc đưa tổ nghề vào thờ trong hậu cung của đình làng. 

Tuy nhiên, lớp tín ngưỡng sớm là thành hoàng Tam giang (Trương Hống, Trương 

Hát) đặt ở vị trí trung tâm của thần điện. Qua đó có thể lý giải là tại sao trong những 

năm gần đây làng Phù Lãng tổ chức hội làng và lễ giỗ tổ nghề vào cùng một thời 

điểm. Điều cơ bản là việc người dân lựa chọn thời điểm tổ chức lễ hội đều gắn với 

các vị thành hoàng làng và tổ nghề. Lễ hội diễn ra từ ngày mồng 5 đến hết ngày 

mồng 7 tháng Giêng (â.l), ngày mồng 5 là tưởng niệm ngày sinh của đức thánh Tam 

Giang và ngày mồng 7 là ngày mất của tổ nghề. 

  Căn cứ vào câu chuyện lưu truyền trong dân gian tại làng Phù Khê trước đây, 

khởi thủy người dân làng nghề không thờ vị tổ nghề nào, nhưng đến thời Hậu Lê thế 

kỷ XVII - XVIII (khi tách thành hai thôn Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông), dân 

làng Phù Khê đã tôn thờ hai nhân vật Lỗ Ban và Nguyễn An là các vị tổ của nghề 

mộc nói chung. Dưới đây là lai lịch tóm lược của hai vị tổ nghề này qua tư liệu biên 

chép và qua lời kể của một số bậc cao niên trong làng. Theo nhóm tác giả Đặng Đức, 

Trương Duy Bính, Trương Minh Hằng, Hoàng Cường đã dẫn cuốn sách Lược truyện 

thần tổ các ngành nghề [17, tr.35] của tác giả Vũ Ngọc Khánh để nói về vị tổ nghề Lỗ 

Ban như sau:  

Đây là một nhân vật huyền thoại, sống từ thời hồng hoang của xã hội 

loài người. Với đức tính thông minh mà Lỗ Ban đã lĩnh được ý của nữ 

thần sáng chế vật dụng như cưa, đục để hành nghề và truyền nghề cho 

muôn đời sau”. Có thực chăng một nhân vật Lỗ Ban (?) và nếu có thì 

cũng không có liên hệ trực tiếp nào với làng thợ Phù Khê. Người Phù 

Khê tôn thờ Lỗ Ban có lẽ cũng chỉ là suy tôn một vị tổ nghề theo truyền 

thuyết dân gian… như một số các làng nghề chạm khác thờ vọng ông 

mà thôi [17, tr.245]. 

 Theo tư liệu lưu truyền trong dân gian, tổ nghề Nguyễn An là một kiến trúc 

sư giỏi, nổi tiếng tài hoa, sinh sống dưới thời Trần - Hồ, song vào cuối thế kỷ XIV 

ông đã bị giặc Minh bắt sang Trung Quốc lúc 16 tuổi và là một trong những người 
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thiết kế và chỉ huy việc xây dựng quần thể Cố cung ở Bắc Kinh và xây dựng hệ 

thống cống đập trên sông Hoàng (Hoàng Hà). Ông đã hành nghề và mất tại Trung 

Quốc. Câu chuyện về Nguyễn An bị bắt sang Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại 

với câu chuyện về tổ nghề đúc đồng Nguyễn Công Truyền. Nếu như Nguyễn Công 

Truyền là người đã sang Trung Quốc học nghề đúc đồng để mang về dạy cho dân 

trong nước thì ngược lại tổ nghề Nguyễn An là người có tay nghề giỏi bị bắt sang 

Trung Quốc tham gia thiết kế công trình Cố cung ở Bắc Kinh. Cho đến nay, vẫn 

chưa xác định được tổ nghề Nguyễn An quê gốc ở đâu và có mối quan hệ như thế 

nào với làng Phù Khê. Việc thờ phụng tổ nghề Nguyễn An cũng xuất phát từ ý nghĩ 

tôn vinh người có công sáng tạo và lưu truyền nghề mộc này. Qua việc phụng thờ 

hai vị tổ nghề này cho thấy, qua quá trình lịch sử cộng đồng cư dân đã tiếp thu và 

sáng tạo ra các giá trị văn hóa, từ chỗ chưa xác định đến chỗ tìm kiếm và lựa chọn, 

trong đó có việc tôn thờ các vị tổ nghề để lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Hình 

tượng Lỗ Ban trong những câu chuyện truyền thuyết của Trung Quốc như sự tôn 

sùng Thần nghề, còn hình tượng Nguyễn An được thể hiện khá rõ trong một thời kỳ 

lịch sử nhất định, cụ thể là thời Trần - Hồ. Đây là thời kỳ nước ta bị giặc Minh xâm 

lược, vì vậy câu chuyện về Nguyễn An - một thợ mộc giỏi bị bắt về Trung quốc để 

xây dựng cung điện là điều có thể xảy ra. Đến nay, tín ngưỡng thờ tổ nghề mộc của 

làng Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông đã trở thành nét đặc trưng văn hóa độc đáo 

của cộng đồng cư dân nơi đây. 

2.4. Biến đổi về lễ hội và phong tục 

 2.4.1. Biến đổi về lễ hội  

 Xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay của người dân nói chung và cư dân 

làng nghề nói riêng cùng với những quan niệm về thần linh chính là nguyên nhân 

quan trọng dẫn đến sự biến đổi về tín ngưỡng, mà lễ hội là một biểu hiện cao nhất 

của tín ngưỡng từ xưa đến nay. Các lễ hội cũ đã được khôi phục, các nội dung 

được sáng tạo như: thay đổi nghi lễ, các trò chơi, trò diễn và diễn xướng nghệ 

thuật… trong lễ hội làng sẽ kéo theo sự thay đổi không nhỏ trong đời sống văn hóa 

của cộng đồng làng. Sự thay đổi trên có thể nhận thấy trong mối quan hệ và quan 
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niệm giữa các thế hệ; trong tinh thần cộng đồng làng; thể hiện những quy định của 

chính sách với việc tổ chức lễ hội và thực hành các nghi lễ. Quá trình biến đổi của 

lễ hội có thể nhận diện được qua việc khảo sát nghiên cứu những trường hợp cụ 

thể của các làng nghề. Hiện nay, lễ hội đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn 

hóa cộng đồng làng. Ở đây, luận án xem xét sự biến đổi của lễ hội của các làng 

nghề thông qua cấu trúc cơ bản như: biến đổi về thời gian tổ chức, lịch lễ hội; về 

công việc chuẩn bị cho lễ hội, các nghi thức trong lễ hội, các trò chơi trò diễn 

trong lễ hội, biến đổi về thành phần tham dự lễ hội và ý thức cộng đồng. 

 Nghiên cứu lễ hội ở làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái cho thấy, thời gian tổ 

chức lễ hội: là yếu tố quan trọng hàng đầu của các hội làng và có sự thay đổi theo 

những giai đoạn nhất định. Đối với lễ hội đình làng Đại Bái theo tư liệu hồi cố của 

cụ Trần Văn Đệ - sinh năm 1922, cụ Phạm Văn Uyên -sinh năm 1939, cụ Lê Văn 

Hòa -sinh năm 1936 cho biết: “Trước đây lễ hội được tổ chức từ ngày mồng 10 đến 

ngày 17 tháng Tư (â.l) mới kết thúc. Nhưng hiện nay, lễ hội này chỉ được tổ chức từ 

ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng Tư (â.l) và năm năm mới tổ chức hội chính một 

lần, còn các năm thường là hội lệ”. Qua trao đổi với người dân trong làng, họ cho 

biết, hiện nay lễ hội chỉ được tổ chức trong 3 ngày. Điều này cũng phù hợp với tinh 

thần chung của quy chế tổ chức lễ hội được nhà nước ban hành năm 2001, đó cũng 

là xu thế chung của các lễ hội truyền thống hiện nay. 

Lịch lễ hội là việc phân bổ trình tự thời gian diễn ra các công việc trong 

hội, từ việc họp bàn, chuẩn bị, diễn trình và kết thúc lễ hội. Đối với lễ hội ở làng 

Đại Bái do thời gian được rút ngắn nên lịch trình cũng có sự giản tiện theo thời 

gian quy định [PL.5, tr.199-200]. Qua bảng so sánh lịch lễ hội xưa và nay cho thấy 

đã có nhiều những biến đổi rõ rệt. Về nghi lễ, lễ hội hiện nay không tổ chức một 

số nghi lễ như: rước nước, rước thần, rước văn. Thời gian thực hành đại tế được 

rút ngắn lại so với trước đây (từ 3h xuống còn 1h30”). Về tục hèm trong lễ hội đã 

được nhiều tư liệu nhắc đến như một đặc trưng tiêu biểu của lễ hội là trò chạy gà 

trắng, ném cây bông và một số trò chơi dân gian chưa được phục hồi. Việc chuẩn 

bị lễ hội, ban tổ chức lễ hội là bộ máy chức dịch địa phương, các bậc tiên chỉ trong 
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làng có trách nhiệm tổ chức họp bàn để phân công nhiệm vụ và triển khai lễ hội 

trước đây của làng. Hiện nay, trước ngày lễ một tháng, tại đình diễn ra cuộc họp 

gồm các thành viên chính quyền địa phương, ban quản lý di tích, chi hội cựu chiến 

binh, hội người cao tuổi, hội phụ nữ và đoàn thanh niên cùng gặp mặt để bàn về 

chương trình tổ chức lễ hội, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, 

cá nhân. Cuộc họp bầu ra ban tổ chức lễ hội, một trưởng ban do cụ chi hội trưởng 

Hội người cao tuổi có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý đảm nhiệm. Ban 

tổ chức có nhiệm vụ viết báo cáo trình với ban văn hoá phường về việc xin mở 

hội, phường báo lên phòng văn hoá thông tin huyện cấp giấy phép cho địa phương 

mở hội.  

 Nhân lực trong lễ hội, qua quá trình khảo sát và phỏng vấn, hồi cố tại địa 

phương, khi được hỏi, cụ Nguyễn Xuân Sầm, sinh năm 1943 - nghệ nhân trong 

làng Đại Bái cho biết những thông tin như sau: xưa kia việc chọn chủ tế thường 

chọn người có chức sắc trong làng như các bậc tiên chỉ, thứ chỉ, kỳ mục. Trước khi 

mở hội, lý trưởng, phó lý và các giáp họp ở đình làng do cụ tiên chỉ chủ trì bàn 

việc về nghi lễ rước thần, nghi lễ tế thần, chọn người trong đội tế. Những người 

được chọn vào trong đội tế phải là người ít nhiều đều biết chữ, có đức độ, không 

có tang và phải sống chay tịnh trước đó hàng tuần. Người được chọn vào đội tế 

thường từ trên 49 tuổi, nhà không có tang, ngoại hình không có khuyết tật, không 

có bệnh, sống có nề nếp, văn hoá, đạo đức và có uy tín trong làng, được mọi người 

quý mến và tin cậy. Ngày xưa, Giáp nào đăng cai tổ chức, phân công đội hình 

rước, người cầm cờ, cầm quạt lọng, cầm chấp kích, bát bửu, đồng thời chịu trách 

nhiệm chính trong việc biện lễ và phục vụ lễ trong năm. Theo quy định của làng, 

người đi rước kiệu thánh phải kén những nam thanh niên khỏe mạnh, con nhà tử tế, 

để rước kiệu thánh, số lượng là 16 người, độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi.  

 Đồ thờ phục vụ cho lễ hội, cụ Sầm cũng cho biết thêm: “Vào sáng mồng 10 

tháng Tư (â.l), dân làng chuyển các đồ thờ có liên quan đến lễ rước thần như: 

Kiệu, tàn, lọng, bát bửu, ngựa… ra sân đình, nếu trời có mưa to thì các đồ thờ 

cũng không được cất vào trong đình. Theo truyền thống thì cả làng quan niệm 
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rằng: Điều này có ý nghĩa là nước gột rửa bụi bẩn, đó cũng là sự may mắn đối với 

dân làng… Các đồ thờ này chỉ được đưa vào khi tế lễ xong”. 

 Trang phục cho các thành viên tham gia, theo ông Trần Văn Đạt, sinh năm 

1942, thành viên trong ban quản lý di tích làng Đại Bái: “Xưa kia, vào ngày cử lễ, 

ban tế nam gồm: 15 người, chủ tế có trách nhiệm lễ thần, lễ phục: Khăn xếp, áo the, 

quần trắng đi guốc mộc và các thành viên phụ thế cũng có trang phục như ông chủ 

tế. Nhưng hiện nay trang phục của ông chủ tế và các quan viên tế có sự thay đổi 

như sau: mũ áo, quần, hia đều màu đỏ và có thêu kim tuyến. Hai người bồi tế đứng 

sau chủ tế, hành lễ theo chủ tế, lễ phục: Mũ, áo, hia màu xanh, quần màu trắng. 

Đông xướng và ông tây xướng phụ trách xướng nghi thức trong lúc tế, đứng đối 

diện nhau bên cạnh hương án, lễ phục: Áo, hia xanh, quần màu trắng. Tám ông tế 

tước, là những người đứng hai bên phụ trách việc dâng hương, dâng rượu, chuyển 

chúc, đọc chúc, lễ phục: Áo, mũ, hia màu xanh, quần màu trắng. Sáu ông chấp sự 

trang phục giống như ông tiến tước. Ông từ đứng trong Hậu cung có trách nhiệm 

đặt lễ vật nhận từ các ông chấp sự, lễ phục: Khăn xếp, áo the màu đen, quần trắng”. 

Ngày nay, trong việc thực hành nghi lễ tế thần có thêm ban tế nữ gồm có 15 người, 

có đội hình giống như ban tế nam, tuổi từ 49 đến 65, mặc lễ phục áo, mũ màu vàng, 

quần trắng chân đi hia. Bên cạnh đó, mọi người dân trong làng từ già đến trẻ đều ăn 

mặc chỉnh tề để đi dự hội, dọn dẹp đường làng thôn xóm, đình được trang hoàng 

lộng lẫy bằng cờ và các phướn, hàng ngày luyện tập đánh trống, rước cờ, tế lễ, gia 

đình nào cũng treo cờ đỏ sao vàng.  

 Hiện nay việc tổ chức lễ hội do ban tổ chức lễ hội điều hành, lễ vật cúng 

thần do dân làng đóng góp. Đồ cúng gồm có xôi gà, khảo oản, hoa quả, bánh 

trưng, rượu, trà, hương, đèn được đặt trên hai chiếc bàn lễ ở gian lòng thuyền. Cụ 

Nguyễn Văn Minh -sinh năm 1937 cho biết: “Trước đây, lễ vật dâng cúng thần 

được phân công theo từng giáp, mỗi giáp phải cúng thủ lợn mâm xôi. Thủ được 

lấy từ một con lợn khỏe mạnh do người dân trong làng nuôi, thịt được đưa vào 

làm cỗ khao làng, còn xôi được nấu từ một giống lúa nếp do người dân cấy trong 

năm đó, đến ngày hội làng các giáp đem mổ và đem thủ lợn cùng mâm xôi dâng 

cúng thần hoàng làng”. 
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 Về tài chính chuẩn bị lễ hội, cụ Sầm cho biết, khi xưa quỹ tổ chức lễ hội 

được lấy từ ruộng công của đình, từ quỹ chung của làng và phần còn lại thì do 

người dân trong làng đóng góp. Nhưng hiện nay, tài chính tổ chức lễ hội được lấy 

ra từ nguồn thu của đình, từ lễ hội năm trước trích lại và phần còn lại do nhân dân 

công đức, ủng hộ… Bên cạnh đó, biến đổi trong nghi thức của lễ hội làng nghề 

cũng diễn ra theo mức độ khác nhau. Trường hợp lễ hội làng Đại Bái được tác giả 

Đỗ Thị Hảo mô tả như sau: 

“Hội làng anh trước em sau 

Yêu nhau điếu thuốc miếng trầu trao tay” 

Ba làng của xã Đại Bái năm nào cũng mở hội. Hàng năm hội Bưởi Nồi 

mở vào ngày mồng 10 tháng Tư (â.l), hội Đoan Bái mở vào ngày 7 

tháng Giêng (â.l), hội Ngọc Xuyên mở vào ngày 6 tháng Hai (â.l). Trong 

những ngày hội nhộn nhịp, làng nào cũng tổ chức các trò vui, đấu vật, 

thả chim, leo cầu, chơi đu.v.v.. buổi tối có biểu diễn chèo ở sân đình, 

ban ngày tế Thành hoàng làng [19, tr.33]. 

Bên cạnh đó, trong sách Bắc Ninh phong thổ tạp ký chép: xã này thờ tam vị 

đại vương, con vua Lạc Long Quân, đình chùa tiếp giáp nhau, vào đám bắt đầu từ 

mồng 10 tháng Tư (â.l). Lệ vào đám, to thì kéo dài nửa tháng, nhỏ thì vài ngày. 

Hôm mở hội, đinh tráng trong xã mười bốn, mười lăm đến mười tám người cầm 

một cái trống khẩu đi trước, hai hàng đinh tráng theo sau, đi từ chùa đến đình. Hai 

hàng người đi cong queo lượn vòng hình rồng cuốn, tục gọi là Múa rồng.  

Múa rồng là một hình thức văn nghệ dân gian quen thuộc và phổ biến ở 

nước ta, thường được sử dụng trong các lễ tiết nông nghiệp để biểu lộ tín ngưỡng 

cầu mưa. Sách Bắc Ninh phong thổ ký đã giải thích nguyên nhân điệu múa này có 

liên quan đến việc tưởng nhớ tới tam vị đại vương con của vua Lạc Long Quân có 

nguồn gốc loài rồng. Bên cạnh đó, tại làng có có trò chạy gà trống trắng và trò 

ném cây bông. Sau năm 1960, hai trò chơi này chưa được phục dựng lại, do vậy 

những tư liệu điều tra hiện nay cũng chưa cho biết thông tin chính xác về hai trò 

chơi này. Qua khảo cứu các nguồn tư liệu, sách Bắc Ninh phong thổ ký có chép 
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như sau: Hàng năm đến ngày mồng 10 tháng Tư vào đám. Trước đây một tháng, 

mua con gà trống màu trắng nhốt lồng, đợi đến ngày vào đám thì mang cái lồng gà 

ấy đến đình làm lễ. Lễ xong thả con gà ấy ra ngoài nhang án. Từ đó về sau, con gà 

trắng ngày ra đồng kiếm ăn, tối về đình ngủ dưới nhang án, nhân đó người ta gọi là 

thần Bạch Kê. Hiện nay, lệ ấy có thay đổi. Vào đám khoảng năm sáu ngày, khi 

hành lễ và khi rã đám, người ta mưa hai chiếc thuyền giấy thả xuống sông. Con gà 

trống trắng lúc tế xong thì đem ngay về giết thịt ăn. Do thờ phụng tam vị đại 

vương, khi vào đám phải dùng gà trắng để làm lễ thì dân làng mới yên ổn. 

Xung quanh chuyện con gà trống trắng, dân làng thường kể những mẩu 

chuyện ly kỳ để tăng thêm phần huyền diệu cho trò chạy gà. Người dân thường trầm 

trồ về sự thông minh đặc biệt của con gà bởi được ban phép màu của thành hoàng. 

Do được nuôi trong hậu cung đình làng nên con gà này rất biết đứng đúng vị trí của 

mình, biết nhúng chân vào chậu để rửa… trước ngày 10/4, gà đứng quay đầu ra chầu, 

sau ngày đó lại biết quay đầu chầu vào hậu cung đến ngày 16/4 lại chầu quay đầu ra 

ngoài để chờ định đoạt số phận của mình. Gà được làm thịt vào ngày 17/4, thân gà 

đem chia cho mọi người, còn đầu gà thì phải đem chôn ở phía sau hậu cung. 

Ngoài việc tổ chức trò chạy gà, người dân Đại Bái còn tổ chức trò diễn ném 

cây bông. Theo tư liệu điền dã của tác giả Đỗ Thị Hảo và của tác giả luận án thì 

trò diễn này chưa được ghi chép vào bất kỳ một tài liệu nào hiện nay. Trò ném cây 

bông được tiến hành vào ngày 17 tháng Tư là ngày rã đám. Cây bông là một cây 

tre, hai đầu được vót thành những chùm phôi xum xuê. Cây bông được đặt ngay 

dưới một cây đèn cao chừng 1m50 để trên hương án. Các quan viên chức sắc trong 

tổng (tương đương với cấp xã hiện nay) tề tựu xung quanh để xem các đào nương 

múa hát. Nội dung bài hát là các bài ca trù cầu chúc thần linh và trưng bày nguyện 

vọng phong đăng hòa cốc. Trai tráng của 04 xóm tập trung tại sân đình. Sau khi 

hát lễ xong, ba hồi chiêng trống nổi lên, hai ông cai đám cầm cây bông ném vút ra 

ngoài và mọi người tranh nhau cướp. Thanh niên xóm nào cướp được cây bông thì 

mang chạy về xóm ngõ của mình. Những người khác cố đuổi theo để tranh lại, chỉ 

khi nào đưa được cây bông vào một ngõ xóm nào đó thì mọi người không có 



80 

 

quyền đuổi theo để cướp. Xóm nào cướp được cây bông đều được xem là bằng 

chứng về điều lành cho người dân trong xóm quanh năm. Họ tổ chức ăn mừng, 

chèo hát, suốt cả đêm ấy. Người ta còn đồn rằng, cây bông tuy to nặng, khi ném 

bất chợt từ trong ra ngoài sân đình mà không va chạm và gây thương tích cho ai. 

Bởi có lẽ thanh niên trong xóm đã có sự chuẩn bị về mọi mặt trước đó. Theo một 

số cụ cao niên trong làng cho biết, trước đây có lần cây bông ném ra trúng phải 

một người bị ngã ở sân. Khi hỏi ra mới biết là gia đình người này đang chịu tang. 

Từ đó, những người đang chịu tang thì không được phép ra dự trò ném cây bông 

tại đình làng mình. 

Bên cạnh đó, trước đây ở làng Đại Bái còn có trò chơi Chồng giếng dành 

cho thiếu nhi, trò chơi đòi hỏi phải luyện tập các cơ bắp và có tinh thần gan dạ. 

Tác giả Đỗ Thị Hảo cho rằng:  

Một nhóm gồm năm em cùng nắm tay nhau, dang rộng và khoanh lại 

thành một vòng tròn, cùng ngồi xổm xuống đất. Năm em khác cũng 

năm tay nhau như vậy đứng vòng tròn trên vai mấy em kia. Các em 

thường chồng nhau thành ba tầng hoặc bốn tầng, sau đó các em đứng 

thẳng lên tạo thành hình trụ cao ngất ngưởng với 20 em nắm tay nhau. 

Trò chơi này khá ngoạn mục, song có phần nguy hiểm nên lâu nay 

không được tổ chức lại [19, tr.35]. 

 Theo tư liệu khảo sát của tác giả luận án cho thấy, sau một thời gian dài 

không được diễn ra, từ năm 2010 đến nay trò chơi này được người dân trong làng 

phục hồi theo trí nhớ của các cụ cao niên trong làng Đại Bái. Cách thức chơi có 

nhiều chi tiết giống với cách mô tả của tác giả Đỗ Thị Hảo, song các em tham gia 

trò chơi lại chồng thành một cổ giếng với năm cạnh, tầng trên cùng thì năm em luồn 

các cánh tay và bám chặt lấy vai nhau để tạo thành một chiếc thành giếng với đế 

choãi, thân thu và nhỏ dần về phía miệng. Trước đây, trò chơi diễn ra trong sáu ngày 

(từ ngày 11 đến ngày 17 tháng Tư â.l), nhưng hiện nay trò chơi này diễn ra trong hai 

ngày (từ ngày mồng 10 đến ngày 11 tháng Tư â.l).  

  Khảo sát nghiên cứu sự biến đổi của lễ hội làng Phù Lãng cho biết:“Thời 

gian và lịch trình các hoạt động trong lễ hội được tổ chức từ ngày mồng 6 đến 
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ngày 16 tháng Giêng (â.l)” [24, tr.118-119]. Song trong quá trình khảo sát thực tế, 

các bậc cao niên cho biết, xa xưa lễ hội được tổ chức vào ngày mồng 5 tháng 

Giêng để kỷ niệm ngày mất của thánh Tam Giang. Nhưng từ năm 1911 đến trước 

cách mạng tháng Tám, lễ hội được tổ chức từ ngày mồng 6 đến ngày 16 tháng 

Giêng (â.l), chính hội vào ngày mồng 7 tháng Giêng để kỷ niệm ngày mất của tổ 

nghề Lưu Phong Tú. Song từ năm 2012 đến nay, lễ hội này được tổ chức từ ngày 

mồng 5 đến ngày mồng 7 tháng Giêng (â.l) và quy định ba năm mới tổ chức hội 

chính một lần, các năm thường là hội lệ, song những năm có sự kiện quan trọng thì 

làng cũng tổ chức hội lớn. Cụ Phạm Văn Diệp (sinh năm 1929, người dân trong 

làng) cho biết, “Sở dĩ làng chọn tổ chức hội vào những ngày này là vì để kỷ niệm 

ngày sinh của Thành hoàng làng Tam Giang (ngày mồng 5 tháng Giêng â.l) và 

ngày mất của tổ nghề Lưu Phong Tú (ngày mồng 7 tháng Giêng â.l)”. Qua trao đổi 

với một số người dân trong làng, họ cho biết, hiện nay lễ hội chỉ được tổ chức 

trong ba ngày theo đúng tinh thần quy chế tổ chức lễ hội năm 2001.  

Lịch lễ hội là việc phân bổ trình tự thời gian diễn ra các công việc trong hội, 

từ việc họp bàn, chuẩn bị, diễn trình và kết thúc lễ hội. Lễ hội ở làng Phù Lãng do 

thời gian được rút ngắn nên lịch trình cũng có sự thay đổi để cho phù hợp với thời 

gian quy định [PL.5, tr.200-202]. Thông qua bảng so sánh lịch lễ hội xưa và nay có 

thể nhận thấy những biến đổi trong lịch trình lễ hội của làng Phù Lãng như: biến đổi 

về thời gian tổ chức lễ hội; trong từng thời gian cụ thể, các hoạt động trong lễ hội 

cũng có một số thay đổi, cụ thể là việc lễ tế Thành hoàng và tế tổ nghề có sự thay 

đổi so với trước. Tuy nhiên, thông qua sự giải thích của cụ Diệp và một số người 

dân trong làng có thể nhận thấy sự lựa chọn làm lễ tế Thành hoàng và tế tổ cũng có 

tính hợp lý của nó. Từ đó cho thấy lễ hội luôn có sự biến đổi ở một cấu trúc nào đó 

mà sự biến đổi này là do chính cộng đồng lựa chọn phù hợp. 

Ban tổ chức lễ hội xưa là bộ máy chức dịch địa phương, các bậc tiên chỉ 

trong làng có trách nhiệm tổ chức họp bàn để phân công nhiệm vụ và triển khai lễ 

hội của làng. Cụ Phạm Văn Diệp cho biết: “Việc chuẩn bị ban tổ chức lễ hội hiện 

nay được diễn ra như sau: Vào khoảng sau ngày Rằm tháng Chạp của năm trước, 
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tại đình diễn ra cuộc họp gồm các thành viên đại diện cho các tổ chức xã hội thuộc 

chính quyền địa phương để bàn về chương trình tổ chức lễ hội, đồng thời phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân. Cuộc họp bầu ra ban tổ chức lễ hội, một 

trưởng ban do trưởng thôn đảm nhiệm, một phó trưởng ban do hội trưởng hội làng 

nghề đảm nhiệm. Ban tổ chức có nhiệm vụ viết báo cáo trình với ban văn hoá xã về 

việc xin mở hội và UBND xã làm văn bản báo phòng văn hoá thông tin huyện cấp 

giấy phép cho địa phương mở hội”. Nhân lực trong lễ hội của làng Phù Lãng cũng 

có nhiều thay đổi, song có những yếu tố được cộng đồng cư dân nơi đây gìn giữ và 

trao truyền qua nhiều thế hệ. Theo cụ Phạm Văn Uyên, “Việc chọn chủ tế: Trước 

năm 1945, việc chọn chủ tế thường chọn người có học thức, có chức sắc và được 

cộng đồng cư dân trong làng kính trọng và yêu quý. Trước khi mở hội, lý trưởng, 

phó lý và các giáp, phe họp để chọn người vào đội tế. Những người được chọn vào 

trong đội tế phải là người ít nhiều đều biết chữ, có đức độ, gia đình không có bụi, 

con cái có nếp có tẻ, không bị di tật và phải sống chay tịnh trong một tháng. Hiện 

nay, việc chọn chủ tế trong lễ hội vẫn được thực hiện theo phong tục xưa để lại”. 

Theo quy định của làng từ xưa đến nay, người được chọn vào đội tế từ 53 tuổi đến 

65 tuổi. Bản thân và gia đình không có tang, ngoại hình không có khuyết tật, còn 

đủ vợ chồng, con cái đầy đủ, đạo đức, được mọi người quý mến và tin cậy. Cụ 

Phạm Văn Diệp cho biết: “Ngày xưa, Giáp/phe nào được làng ủy thác cho việc tổ 

chức, phân công đội hình rước. Giáp/phe đó có trách nhiệm huy động các xuất 

đinh vào đội hình rước như: người rước cờ thần, cầm quạt lọng, rước nghi trượng, 

rước kiệu thành hoàng…, đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị lễ 

vật dâng cúng thần hoàng làng trong những ngày tổ chức lễ hội”. Cụ Phạm Văn 

Uyên cho biết: “Theo quy định của làng, người đi rước kiệu thánh phải chọn thanh 

niên nam giới khỏe mạnh, độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi, bố mẹ song toàn, nhà không có 

tang, không bị dị tật, không có điều tiếng xấu trong làng… Nhưng hiện nay, do lễ 

hội mới được tổ chức vào một thời gian cố định nên việc thực hành nghi thức rước 

Thành hoàng làng và Tổ nghề chưa vẫn có điều kiện phục hồi”. Ông Phạm Trọng Tuệ, 

sinh năm 1955 - Chủ tịch hội Gốm Phù Lãng cho biết: “Lễ hội năm 2015, làng sẽ tổ 
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chức nghi thức rước Thành hoàng đúng theo tư liệu hồi cố của một số cụ cao niên 

trong làng kể lại”. 

 Đồ thờ phục vụ cho lễ hội, theo lời kể của cụ Phạm Văn Diệp và qua tư liệu 

của tác giả Trương Minh Hằng, xưa kia, vào sáng mồng 6 tháng Giêng, dân làng 

chuyển các đồ thờ có liên quan đến lễ rước thần như: kiệu, tàn, lọng, bát bửu, 

ngựa… ra sân đình để chuẩn bị cho nghi thức rước thần và các đồ thờ này chỉ được 

đưa vào khi tế lễ xong.  

 Trang phục cho các thành viên tham gia, cụ Phạm Văn Diệp cho biết thông 

tin như sau: “Xưa kia, vào ngày cử lễ, ban tế nam gồm: 15 người, nhưng hiện nay, 

ban tế nam gồm 17 người. Về trang phục, các thành viên trong đội tế xưa đều đội 

khăn xếp, mặc áo the, quần trắng, chân đi hia vải, riêng chủ tế được mặc trang 

phục khác màu (màu đỏ). Nhưng hiện nay, các thành viên trong đội tế mặc trang 

phục có sự thay đổi, chủ tế lễ phục: mũ áo, quần, hia đều màu đỏ và có thêu kim 

tuyến. Hai người bồi tế đứng sau chủ tế, hành lễ theo chủ tế, lễ phục: Mũ, áo, hia 

màu xanh, quần màu trắng. Hai người xướng tế, đứng đối diện nhau bên cạnh 

hương án, lễ phục: Áo, hia xanh, quần màu trắng. Tám người tế tước, là những 

người đứng hai bên phụ trách việc dâng hương, dâng rượu, chuyển chúc, đọc 

chúc, lễ phục: Áo, mũ, hia màu xanh, quần màu trắng. Bốn người chấp sự trang 

phục giống như người tiến tước. Ông từ đứng trong Hậu cung có trách nhiệm đặt 

lễ vật nhận từ các ông chấp sự, lễ phục: Khăn xếp, áo the màu đen, quần trắng”. 

Ngày nay, trong việc thực hành nghi lễ tế thần có thêm ban tế nữ gồm có 19 

người, có đội hình giống như ban tế nam, tuổi từ 53 đến 65, mặc lễ phục áo, mũ 

màu vàng, quần trắng chân đi hia.  

 Về lễ vật cúng thần, cụ Phạm Văn Uyên cho biết: “Lễ vật dâng cúng 

Thành hoàng làng là một “Ông Ỷ” đen tuyền được phân cho một gia đình thuộc 

một giáp trong làng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng trong một năm. Đến ngày lễ 

hội thì rước lợn ra dâng trước cửa đình. Sau đó, làng mang thịt để nguyên con 

đặt trên mâm gỗ lớn và dâng cúng Thành hoàng làng trong thời gian diễn ra 

nghi thức đại tế. Đi kèm với việc này là nghi thức tế “mao huyết”, đó là việc 

dùng một đĩa tiết lớn và một nhúm lông gáy của “Ông Ỷ” để cúng tế thành 
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hoàng. Sau khi đại tế kết thúc, chủ tế làm lễ xin hạ bát tiết đó rồi đem đổ ở  phía 

trước bức bình phong cổ và đồng thời xin hạ thịt lợn để làng làm cỗ mừng hội... 

Hiện nay, việc tổ chức lễ hội do ban tổ chức lễ hội điều hành, lễ vật cúng thần do 

dân làng đóng góp. Đồ cúng không còn tế lợn đen mà chuyển sang cúng xôi gà, 

oản, hoa quả, bánh trưng, rượu, trà, hương, đèn được đặt trên hai chiếc bàn lễ ở 

trong và ngoài hậu cung”. Theo quy định hiện nay, năm nào tổ chức hội lớn, 

chính quyền địa phương cùng với các đoàn thể sắm hai lễ thủ lợn, mâm xôi dâng 

cúng Thành hoàng và tổ nghề. Ngoài ra, một số hội đồng niên trong làng cũng 

sắm lễ vật này dâng vào đình làng. 

 Về tài chính chuẩn bị lễ hội, theo cụ Phạm Văn Diệp: “Xưa tiền để tổ chức hội 

làng được thu từ nhiều nguồn khác nhau như: Thu hoa lợi từ việc cho canh tác đất 

công, một số người giàu có công đức, đóng theo các xuất đinh của làng...”. Nhưng hiện 

nay, ông Phạm Trọng Tuệ, sinh năm 1955 - Chủ tịch hội Gốm Phù Lãng và ông Phạm 

Văn Phương, sinh năm 1959 - Trưởng thôn cho biết: “Việc huy động và sử dụng tài 

chính cho việc tổ chức lễ hội năm sau được lấy ra từ quỹ thu của đình từ lễ hội năm 

trước và sự đóng góp của người dân làng nghề và những con em lập nghiệp xa quê”.  

Qua nghiên cứu khảo sát và trao đổi với một số cụ cao niên trong làng cho 

thấy, các nghi thức, nghi lễ trong lễ hội của làng Phù Lãng có nhiều biến đổi so 

với trước, một số nghi lễ có quy mô lớn bị mất, chưa có điều kiện phục hồi. Cụ 

Phạm Văn Diệp cho biết: “Lễ rước nước từ sông Cầu về đình, lễ rước thần từ miếu 

về đình làng, việc tổ chức các trò chơi dân gian… đến nay chưa phục dựng lại 

được”. Theo sự hồi cố của mình, cụ Diệp cho biết: “Đó là hai nghi lễ thu hút được 

người dân ở trong làng và các làng lân cận đến tham dự, đặc biệt là nghi lễ rước 

Thành hoàng làng đi quanh làng Phù Lãng”. Bên cạnh đó, qua trao đổi với một số 

cụ cao niên trong làng cho thấy, thời gian thực hành các nghi thức, nghi lễ cũng 

biến đổi, trường hợp lễ nhập tịch xưa được tổ chức vào khoảng 6h tối, nhưng hiện 

nay tổ chức vào 5h chiều. Trước đây, lễ đại tế được tiến hành trong ba tuần hương 

(khoảng ba giờ đồng hồ) và bắt đầu từ 8h sáng, hiện nay lễ đại tế chỉ tiến hành 

trong một tuần hương (khoảng hơn một giờ đồng hồ) và bắt đầu từ 7h 30” sáng. 
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Động tác tế cũng thay đổi, trước đây chủ tế thực hành nghi lễ thì chân bước hình 

chữ “Ắ” và đi từng bước một rồi dừng lại, nhưng hiện nay chủ tế bước hai bước 

một mới dừng lại. Nếu trước đây, việc tế thần phải dùng đến đội bát âm trong việc 

thực hành nghi lễ thì hiện nay thay vào đó là đội kèn trống và có sự hỗ trợ của hệ 

thống âm thanh loa đài. Nếu trước đây, trong ngày hội có nhiều trò chơi dân gian 

được tổ chức như: đấu vật, tổ tôm điếm, chọi gà, pháo đất, đập niêu, bắt vịt… thì 

hiện nay các trò chơi này chưa được cộng đồng cư dân phục hồi trong ngày hội và 

thay vào đó là các hoạt động văn hóa hiện đại như: bóng đá, bóng chuyền, cầu 

lông, thể dục dưỡng sinh... 

Qua khảo sát tại thực địa cho thấy, nghi lễ cầu đảo là một nghi lễ cổ truyền 

được người dân Phù Lãng gìn giữ đến năm 1945 với tên gọi là tín ngưỡng cầu 

mưa. Tương truyền, nghi lễ này được thực hiện trên một gò đất cao với tên gọi là 

gò đảo do một vị sư trụ trì tại chùa Vĩnh Phúc (chùa Cao) dựng lên. Trên gò đảo 

có dựng một cây hương bằng gạch để làm ban thờ cho việc tế cầu đảo. Xưa kia, 

nghi thức này được thực hiện vào tháng Ba (â.l), thời tiết khắc nghiệt, hạn hán kéo 

dài nên đại diện chức dịch trong làng đến để thực hành nghi lễ cầu mưa. Cụ Phạm 

Văn Diệp cho biết những thông tin về lễ cầu đảo như sau: “Lễ cầu mưa được bắt 

đầu từ nghi thức rước nước tại sông Cầu rồi đưa lên đỉnh núi Cáng, nơi có ngôi 

chùa Cao với độ cao khoảng 100m. Nước đựng vào chóe phía ngoài có phủ vải 

điều. Đi trước là cờ thần, tiếp đến là các quân kiệu, nghi trượng, theo sau đoàn 

rước là các chức dịch với trang phục khăn xếp, áo the… chỉnh tề để lên núi thực 

hành cúng tế, đọc văn trong nghi lễ cầu đảo. Cụ Diệp và một số cụ cao niên trong 

làng cũng cho biết thêm rằng, khi thực hành nghi lễ cầu đảo xong thì khoảng hai 

đến ba ngày trời sẽ đổ mưa. Từ khi chùa Cao bị tàn phá, gò đảo cũng bị phá hủy 

theo, do đó nghi thức này không còn được duy trì. Hiện nay, cộng đồng cư dân 

làng Phù Lãng cũng chưa có điều kiện để phục hồi lại nghi lễ đặc sắc này và nó 

chỉ còn tồn tại trong ký ức của các bậc cao niên trong làng”. 

 Khảo sát lễ hội làng Phù Khê sẽ góp thêm tư liệu minh chứng cho sự biến đổi 

của lễ hội làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh. Trước hết là thời gian tổ chức lễ hội, 
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đối với lễ hội ở hai ngôi đình của làng Phù Khê Đông và Phù Khê Thượng theo tư 

liệu hồi cố của các bậc cao niên trong làng cho biết, trước đây lễ hội được tổ chức từ 

ngày 12 đến ngày 17 tháng Giêng (â.l). Nhưng hiện nay lễ hội này chỉ được tổ chức 

từ ngày 11 đến ngày 15 tháng Giêng (â.l), chính hội vào ngày 12 tháng Giêng (â.l) 

và năm năm mới tổ chức hội chính một lần, còn các năm thường là hội lệ.  

Lịch trình lễ hội ở các làng quê luôn luôn có sự biến đổi, điều này phù hợp 

với tính tất yếu khách quan của thời đại mới và lịch trình lễ hội của hai làng Phù 

Khê Thượng và Phù Khê Đông cũng không nằm ngoài quy luật biến đổi đó [PL.5, 

tr.202-203].  

Công việc chuẩn bị, ban tổ chức lễ hội ở làng Đại Bái trong quá khứ, ban tổ 

chức lễ hội là bộ máy chức dịch địa phương, các bậc tiên chỉ trong làng có trách 

nhiệm tổ chức họp bàn để phân công nhiệm vụ và triển khai lễ hội của làng. Hiện 

nay, trước ngày lễ hội nửa tháng, tại đình diễn ra cuộc họp gồm đại diện các đoàn 

thể trong làng cùng gặp mặt để bàn về chương trình tổ chức lễ hội, cử người vào ban 

tổ chức lễ hội, ban khánh tiết, đội rước, đội phục vụ cho lễ hội… 

 Nhân lực trong lễ hội, qua khảo sát và phỏng vấn, hồi cố tại địa phương, khi 

được hỏi, cụ Nguyễn Văn Thao, sinh năm 1933 - người làng Phù Khê cho biết như 

sau:“Việc chọn chủ tế: Theo cụ Thao cho biết, xưa kia chủ tế ở hai làng Phù Khê 

Đông và làng Phù Khê Thượng được chọn thường là người có chức sắc trong 

làng, đó là các bậc tiên chỉ, thứ chỉ, kỳ mục. Trước khi mở hội khoảng 10 ngày, lý 

trưởng, phó lý và ba giáp (của mỗi làng) họp ở hai ngôi đình làng do lý trưởng 

chủ trì bàn việc về nghi lễ rước và tế thần, chọn người vào hàng ngũ tế”. Đội tế: 

Cụ Trương Văn Hòa - 82 tuổi cho biết: “Theo quy định từ xưa của làng, người 

được chọn vào đội tế từ trên 49 tuổi, nhà không có bụi, ngoại hình không có 

khuyết tật, không có bệnh, sống có nề nếp, văn hoá, biết chữ, đạo đức và có uy tín 

trong làng, được mọi người quý mến và tin cậy”. Đội rước: Ngày xưa, giáp nào 

được làng cho đăng cai tổ chức, phân công đội hình rước kiệu, người cầm cờ, cầm 

quạt lọng, cầm chấp kích, bát bửu, đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc biện 

lễ và phục vụ lễ trong năm. Theo quy định của làng, người đi rước kiệu thánh phải 
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kén những nam thanh niên chưa vợ, có sức khỏe, con nhà tử tế, để rước kiệu thánh, 

số lượng lên tới hàng trăm người, từ 17 tuổi đến 30 tuổi và lấy theo hàng ngũ đồng 

niên. Theo cụ Thao cũng, “Hiện nay, việc tuyển chọn chủ tế, các thành viên tế và 

đội rước vẫn theo phong tục cũ của địa phương”.Đồ thờ phục vụ cho lễ hội: cụ Hòa 

cho biết: “Vào sáng 11, dân của hai làng làng chuyển các đồ thờ có liên quan đến lễ 

rước thần như: Kiệu, tàn, lọng, bát bửu, ngựa… ra ngoài sân miếu và bày theo hàng 

vị trí cố định”. 

 Về trang phục cho các thành viên tham gia, cụ Nguyễn Văn Thao cho biết: 

“Xưa kia, vào ngày cử lễ, ban tế nam gồm: 17 người, ông chủ tế có trách nhiệm lễ 

thần, lễ phục: Khăn xếp, áo the, quần trắng đi guốc mộc và các thành viên khác 

trong đội tế cũng có trang phục như chủ tế. Nhưng hiện nay, trang phục của chủ tế 

và các quan viên tế có sự thay đổi như sau: chủ tế đội mũ, mặc áo, quần, đi hia 

màu đỏ và có thể hiện hoa văn trang trí. Hai người bồi tế đứng sau chủ tế, hành lễ 

theo chủ tế, lễ phục: Mũ, áo, hia màu xanh, quần màu trắng. Đông xướng và tây 

xướng phụ trách xướng nghi thức trong lúc tế, đứng đối diện nhau bên cạnh 

hương án, lễ phục: Áo, hia xanh, quần màu trắng. Mười tế tước là những người 

đứng hai bên phụ trách việc dâng hương, dâng rượu, chuyển chúc, đọc chúc, lễ 

phục: Áo, mũ, hia màu xanh, quần màu trắng. Ông từ đứng trong Hậu cung có 

trách nhiệm đặt lễ vật nhận từ các ông chấp sự, lễ phục: Khăn xếp, áo the màu 

đen, quần trắng”. Lễ vật cúng thần, theo các cụ cao niên trong làng,hiệnnay, việc 

tổ chức lễ hội do ban tổ chức lễ hội điều hành, lễ vật cúng thần do dân làng đóng 

góp. Đồ cúng gồm có xôi gà, khảo oản, hoa quả, bánh trưng, rượu, trà, hương, đèn 

được đặt trên hai chiếc bàn lễ ở gian lòng thuyền. Nhưng trước đây, lễ vật dâng 

cúng thần được phân công theo từng giáp, mỗi giáp phải dâng cúng một mâm xôi và 

một con gà. Việc làm lễ vật xôi gà được làng quy định khá cầu kỳ, công việc này 

được cụ Thao kể lại như sau: gạo nếp là loại gạo nếp cái hoa vàng được phơi đủ 

nắng và chọn lựa khá cẩn thận, rồi đem cất. Khi chuẩn bị lễ hội, người dân của 

thuộc giáp nào được phân công nhiệm vụ thì họ đem sát gạo đó rồi đem ngâm và 

cho vào nồi đất nấu. Người thổi xôi phải cực kỳ khéo tay, khi nước sôi thì phải đảo 
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đều và giữ mức lửa ổn định để làm sao khi chín thì xôi có độ dẻo nhất định. Gà thịt 

phải là loại gà sống được nuôi trong vòng một năm, gia đình nào có vinh hạnh được 

làng giao cho công việc này thì họ hết lòng chăm sóc vật tế thần hoàng làng. Trong 

quá trình nuôi dưỡng thì người phụ nữ không được phép đến gần khu vực nuôi gà. 

Đến ngày thịt, gà có trọng lượng khoảng 1,5kg đến 2kg. Gà thịt phải được làm sạch 

sẽ, không để tỳ vết, không được làm rách da gà… Khi gà làm xong, gà được đưa 

vào nồi để luộc, trong quá trình luộc cần phải có kỹ thuật không để thịt chín quá và 

thâm thịt. Khi luộc xong, gà được đặt lên mâm xôi, rồi rước ra đình làng để tham gia 

cuộc thi xôi gà và trình cúng Thành hoàng tại hậu cung. 

 Về tài chính chuẩn bị lễ hội, cụ Thao cũng cho biết: “Khi xưa quỹ tổ chức lễ 

hội được lấy từ việc thu theo suất đinh và hoa lợi của ruộng công đình để tổ chức 

lễ hội. Nhưng hiện nay, tài chính tổ chức lễ hội được lấy ra từ nguồn thu của đình, 

từ lễ hội năm trước trích lại và phần còn lại do nhân dân đóng góp theo lệ làng. 

Từ năm 2012 đến nay, làng thu mỗi xuất đinh là 20.000VNĐ/người để chi cho việc 

tổ chức hội làng”.  

Trong nghi thức của lễ hội cũng có sự biến đổi, theo cụ Trần Văn Liêm, 75 

tuổi, người thôn Phù Khê Thượng, “Các nghi thức, nghi lễ trong lễ hội của hai làng 

Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông có nhiều biến đổi so với trước, một số nghi lễ có 

quy mô lớn bị mất, chưa có điều kiện phục hồi”. Cụ Liêm cũng cho biết: “Nghi thức 

rước thành hoành làng từ miếu về đình, đây là nghi lễ thu hút được người dân ở 

trong làng và các làng lân cận đến tham dự, và một số trò chơi dân gian như: chọi 

gà, đấu vật, bắt vịt, đi cầu kiều… đến nay dân làng chưa phục dựng lại”. Bên cạnh 

đó, thời gian thực hành các nghi thức, nghi lễ cũng biến đổi, trường hợp lễ nhập tịch 

xưa được tổ chức vào khoảng 7h tối, nhưng hiện nay tổ chức vào 4h chiều. Trước 

đây, lễ đại tế được tiến hành trong ba tuần hương, một đăng (hay nến) (khoảng 

3h30”) và bắt đầu từ 7h sáng, hiện nay lễ đại tế chỉ tiến hành trong một tuần hương, 

một tuần đăng (khoảng hơn 1h30”) và bắt đầu từ 8h sáng. Về động tác tế cũng thay 

đổi, trước đây chủ tế thực hành nghi lễ đi từng bước một rồi dừng lại, nhưng hiện 

nay chủ tế bước ba bước một mới dừng lại. Nếu trước đây, việc tế thần có đội bát 
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âm hòa nhạc trong việc thực hành nghi lễ thì hiện nay thay vào đó là đội kèn trống 

và có sự hỗ trợ của hệ thống âm thanh loa đài. Đồng thời, cụ Thao nhận xét: “Trước 

đây, vào ngày chính hội người dân tham dự lễ rước Thành hoàng làng và tham gia 

các trò chơi dân gian rất nhiều, nhưng hiện nay trong hội có nhiều trò chơi mới 

thay thế thu hút giới trẻ bởi việc cá độ thắng thua như: cua cá, ném vòng, quay sổ 

số, phi tiêu…”. 

2.4.2. Biến đổi về phong tục  

 Phong tục tập quán là một thành tố của di sản văn hóa phi vật thể, tồn tại 

lâu dài trong đời sống văn hóa của cộng đồng làng xã. Cùng với sự biến đổi trong 

tín ngưỡng, lễ hội, phong tục tập quán của các làng nghề cũng có sự biến đổi khá 

rõ nét. Những quy định trong hương ước của các làng nghề về phong tục được 

biểu hiện thông qua tín ngưỡng và lễ hội. Ở đó cộng đồng làng phải tuân theo và 

thực hành qua các thế hệ. Trải qua thời gian, phong tục cũng được thay đổi, trước 

hết là những quy định của làng về các lĩnh vực trong đời sống của người dân trong 

làng. Trong mỗi làng nghề lại tồn tại những phong tục riêng và sự biến đổi theo xu 

thế chung của sự phát triển làng nghề nói riêng và các làng quê nói chung. Khảo 

sát nghiên cứu phong tục ở làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái như Tục trọng lão. 

 Hiện nay, tục lệ này vẫn được duy trì nhưng có sự điều chỉnh về tên gọi 

cũng như độ tuổi và cách thức. Tên gọi Lềnh được thay thế bằng quan đám; tuổi 

49 được đứng vào thực hiện việc tế Thành hoàng làng. Tên gọi vào lão xưa kia 

được thay thế bằng việc nhập giới hội người cao tuổi, người nhập giới phải đóng 

quỹ và có sửa lễ nhỏ dâng cúng tại đình và chùa. Tục lệ đóng oản vẫn được duy trì 

và có phần được làm trang trọng hơn so với trước đây.  

 Tục cưới hỏi, ở làng Đại Bái xưa có những nét riêng so với các làng khác ở 

lân cận. Người dân trong làng Đại Bái không được lấy vợ, chồng nơi khác. Theo tác 

giả Đỗ Thị Hảo viết trong cuốn làng Đại Bái gò đồng, “việc này không rõ và không 

có sự lý giải gì về vấn đề này” [19, tr.50]. Phỏng vấn cụ Nguyễn Xuân Sầm lại cho 

biết, đó là việc cất dấu bí quyết nghề nghiệp của làng. Con trai đi lấy vợ thì được 

nhận của hồi môn là một chiếc búa và một cái đe. Ngày rước dâu, đi sau cụ già cầm 
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hương là một ông già, một bà già cầm búa, cầm đe cùng với một thiếu nữ vác đôi 

chiếu, rồi tiếp đó mới đến quan viên họ nhà gái phù tá cô dâu về nhà chồng. Lễ nộp 

treo bằng sản phẩm đồ đồng gồm: đôi mâm đồng đẹp về kiểu dáng do chính gia 

đình làm chứ không được đi mua. Qua khảo sát tại làng Đại Bái hiện nay, những tục 

lệ này đã bị mai một đi khá nhiều và thay thế vào đó những quy định mới của xã hội 

hiện đại. Người dân chỉ còn giữ được tục lệ trao búa và đe cho người con trai sau 

khi cưới vợ. 

Tiếp đến là tục kết chạ, xưa kia làng Đại Bái kết nghĩa với hai làng bên 

cạnh là Ngọc Xuyên và Đoan Bái, ba làng giao hiếu với nhau, những ngày lễ tết, 

hội hè thường mang quà bánh đến cho dân ba làng tiến cúng thần linh và mở tiệc 

chung vui. Đưa lễ vật, quà tặng về làng Bưởi Nồi (Đại Bái), còn làng Ngọc Xuyên 

thường mang những gánh dưa sang tặng, làng Đoan Bái thường mang những gánh 

vải (chưa rõ nguyên nhân nguồn gốc thế nào). Đại Bái cũng kết nghĩa với những 

địa điểm ở ngoài xã mình hoặc ngoài huyện Gia Bình như trường hợp kết nghĩa 

với làng Nghi Khúc, với làng Quảng Bá ở tổng Quảng Bá, huyện Lương Tài. 

Những ngày hội kết chạ như thế, các làng kia rước Thành hoàng làng mình đến 

đình Đại Bái hoặc ngược lại. Họ trao đổi phân hành trong các cuộc hành lễ: cho 

quan viên xã này được đến tế ở xã kia. Các thể thức và ước thực trong quan hệ kết 

chạ giữa làng Đại Bái và các làng kia không được ghi chép và hiện nay không ai 

còn nhớ rõ. Cụ Nguyễn Xuân Sầm cho biết, hiện nay, không còn tục kết chạ 

nhưng việc đi lại giữa các làng vẫn được duy trì bằng việc đại diện người dân các 

làng Đại Bái, Ngọc Xuyên, Đoan Bái… sang tham dự lễ hội và cứ năm năm thì 

thực hiện việc tế giao hảo giữa các làng. 

 Bên cạnh những phong tục tốt đẹp, ở làng Đại Bái còn có những tập tục gắn 

với nghề nghiệp gò đồng để tạo nên tinh thần gắn bó với quê hương, niềm tin bền 

vững với ngành nghề sản xuất chuyên môn trên mảnh đất làng.  

 Điều đầu tiên cần phải đề cập đến là lòng ngưỡng mộ, lòng biết ơn của 

nhân dân đối với vị tổ sư của nghề gò đồng. Nhiều hình thức, quy ước rất chặt chẽ 

chứng minh cho niềm thành kính ấy. Điều này được thể hiện qua các khía cạnh 

sau: Dân làng trân trọng ngày giỗ tổ và bảo vệ ngôi đền thờ vị tiền tiên sư. Có một 
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lệ rất đặc biệt là lễ thắp hương của những người đồng niên sinh sống trong và 

ngoài làng. Đã trở thành quy ước chung: cứ 49 tuổi, người nào cũng có nhiệm vụ 

thắp hương tại đền thờ tổ. Các lớp đồng niên thay nhau thắp hương và làm lễ tại 

nơi đây từ sáng sớm. Nếu ai không về được thì có thể nhờ người đồng niên cùng 

tuổi thắp hương hộ giúp. Đây là một tục lệ tốt đẹp của địa phương đã được bảo 

tồn, gìn giữ từ xưa đến nay. Việc dâng đồ khéo tay, vào các ngày lễ chính Xuân 

Thu nhị kỳ, ngày giỗ tổ nghề Nguyễn Công Truyền (29/9 â.l). Đó là ngày vui của 

dân làng nghề. Người ở nơi xa về dự hội thường là mang theo những vật phẩm gò 

đồng, chạm bạc do mình sáng chế để dâng lên ban thờ trình báo với tổ nghề về 

thành quả lao động của bản thân và gia đình. Cụ Sầm cho biết, tục lệ này hiện nay 

không còn mà thay thế vào đó là việc đọc bài văn tế tổ kết quả tình hình về hoạt 

động của làng nghề trước ban thờ tổ nghề. Tục làm cỗ soạn trong ngày hội, theo 

quy định của làng ngày xưa mỗi xóm phải làm hai mâm lễ, ngoài ra còn có xôi gà, 

quà bánh theo mùa. Sau khi cúng tế xong, cỗ soạn để lại dâng kính các cụ Trùm. 

Họ là người đứng đầu các họ lớn, là những người chủ trì các xóm, các phường 

nghề và thường hay chủ trì vai trò làm chủ tế trong lễ hội. Theo lệ làng thì các lý 

dịch, chức sắc, tư văn… không được tham dự vào những mâm cỗ ấy mà họ chỉ 

được ăn mâm xôi gà do các xóm dâng cúng Thành hoàng làng. Qua khảo sát 

thông tin hồi cố tại địa phương năm 2013 cho thấy, tục lệ này đã được thay thế 

bằng cỗ xôi gà của làng và của các xóm, sua khi lễ xong thì phân phát cho các cụ 

cao niên và những người có trách nhiệm trong lễ hội. Xưa kia, để tỏ lòng tôn 

kính, dân làng kiêng kỵ không được đặt tên con trùng với tên của Thành hoàng 

làng là Truyền. Đồng thời, họ dặn con cháu là phải học và theo nghề cũ chứ 

không ai dám nói là truyền nghề. Do vậy, mà người dân làm nghề chỉ tôn tiên sư 

tổ nghề là thầy còn những người thợ thủ công có giỏi đến mức tột đỉnh thì cũng 

không dám nhận mình là thầy, mà họ chỉ nhận mình là kẻ bày vẽ dìu dắt người 

học nghề của tổ tiên. Qua phỏng vấn các cụ cao niên trong làng, tục này vẫn 

được người dân làm nghề coi trọng và gìn giữ. Tục lệ ăn tết cùng của làng Đại 

Bái là việc dân làng tưởng nhớ đến ông Nguyễn Công Hiệp do bận bịu việc quân 

nên về làng ăn tết quá muộn, nên ông đã bỏ tiền ra tặng ba tiền cho những người 
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từ 18 tuổi trở lên trong làng. Sự việc này tạo ra sự hồ hởi trong dân và dần dần 

trở thành tục lệ riêng của làng, nhất là khi nghe được tin ông mất, dân làng đã lập 

đền thờ và lấy ngày 30 tháng Giêng (â.l) là ngày tết cùng của làng. Hiện nay, tục 

lệ này vẫn được công đồng cư dân nơi đây giữ gìn và truyền tụng nhau. Tục khai 

nghiệp của các gia đình làm nghề gò đồng, đó là ngày mồng 6 tháng Hai (â.l) 

hàng năm. Vào ngày này, mọi gia đình đều chọn lấy một giờ để mở hàng, tục gọi 

là giờ khai nghiệp trong một năm mới. Sở dĩ họ chọn ngày này là vì sau lễ tết 

cùng tưởng nhớ đến ông Nguyễn Công Hiệp - một trong những vị Thành hoàng 

của làng thì mọi công việc mới được thực hiện lại như thường nhật, thời gian cả tháng 

Giêng trước đó người dân dành thời gian đi thăm bà con hàng xóm xa gần và thăm dò 

nguyên liệu. Qua khảo sát cho thấy, tục lệ này vẫn được dân làng giữ gìn và duy trì 

khá tốt và đã trở thành phong tục tốt đẹp của làng Đại Bái hiện nay. 

 Phong tục tập quán ở làng Phù Lãng cũng có những biến đổi rõ rệt trên 

nhiều phương diện khác nhau. 

Trước hết là tục trọng lão, các cụ cao niên cho biết, trước Cách mạng 

tháng Tám năm 1945, tục trong lão được làng đề cao từ việc vinh danh đức hạnh 

đến vị trí ngồi ở chốn đình chung. Theo cụ Phạm Văn Diệp, ở đình làng Phù 

Lãng xưa, quan lại, chức dịch ngồi ở bên trái gian giữa Đại đình còn các cụ cao 

tuổi ngồi ở phía bên phải gian giữa Đại đình để họp bàn, xử kiện, phạt vạ hay dự 

tế lễ thần vào ngày hội. Hiện nay, tục trọng lão ở đây vẫn được duy trì, đó là việc 

kính trọng những người cao tuổi, đặc biệt là các nghệ nhân làm nghề của làng. 

Khi làng có việc quan trọng, lãnh đạo chính quyền địa phương đều mời các cụ 

cao niên về đình để họp bàn xin ý kiến tư vấn. Vào ngày lễ hội, các cụ cao niên 

được đề cao, họ hướng dẫn cho các thế hệ sau thực hiện các nghi thức, nghi lễ 

đối với Thành hoàng làng và tổ nghề, tổ chức một số trò chơi dân gian. Trong khi 

thực hành nghi thức tế, các cụ cao niên đều ngồi theo vị trí tuổi tác được làng 

quy định trong quy ước làng văn hóa. 

 Tiếp đến là tục cưới hỏi, việc cưới hỏi là bước đánh dấu quan trọng trong 

cuộc đời của một con người. Việc tổ chức lễ cưới ở làng Phù Lãng từ xưa đến 

nay cơ bản cũng mang đặc điểm chung của các làng quê thuộc vùng Hà Bắc xưa. 
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Theo một số cụ cao niên trong làng Phù Lãng cho biết, trước năm 1945, làng quy 

định người dân đến tuổi lập gia đình không được lấy người ngoài làng. Bởi theo 

quan niệm của người dân thời đó, nếu lấy chồng, vợ ở nơi khác thì nghề truyền 

thống của làng sẽ bị truyền ra ngoài. Song từ năm 1986 đến nay, việc cưới hỏi 

của con em trong làng đã có nhiều thay đổi, họ được tự do lấy người ngoài làng  

(lân cận hay các vùng miền khác) để mở rộng cơ sở sản xuất và phát triển nghề 

nghiệp ở các nơi khác…  

  Tang ma, theo tư liệu điền dã tại địa phương và tư liệu của tác giả Trương 

Minh Hằng [25, tr.125-126], ở làng Phù Lãng xưa có hai cách lo việc tang ma: lo 

ma sống và lo ma chết. Thứ nhất là việc lo ma sống, khi bố mẹ còn sống mà cao 

tuổi già yếu, con cháu đã phải chuẩn bị để lo ma bằng các công việc như: tổ chức 

tập khiêng, tế sống, tế tam kỳ lộ… Thứ hai là việc lo ma chết, đây là công việc 

được tiến hành khi cha mẹ nằm xuống. Việc này tùy theo hoàn cảnh giàu hay 

nghèo của từng gia đình để mà lo liệu quy mô tổ chức lớn hay nhỏ. Hiện nay, 

việc lo ma sống không còn nữa, song việc tổ chức đám ma cho người chết được 

chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện theo quy định của nhà nước. 

Người dân không tổ chức ăn uống nhiều, chủ yếu tập trung và việc thực hiện 

nghi lễ đối với người quá cố.  

 Những tập tục gắn với nghề gốm, như đã trình bày ở phần cưới hỏi, xưa kia 

người dân làng nghề ở làng không truyền nghề cho người dân ở các làng khác. 

Con trai và con gái trong các gia đình đều được ông, cha truyền nghề và họ chỉ kết 

hôn với người trong làng. Nhưng hiện nay, theo ý kiến của ông Phạm Văn Bảy, 53 

tuổi, chủ cửa hàng Gốm Bảy Xá, Trưởng ban Đối ngoại hội nghề Gốm Phù Lãng 

cho biết, tục lễ này đã phá bỏ với mục tiêu để phát triển nghề của làng sang các 

làng quê, vùng miền khác. 

 Về việc đặt tên cho những thành viên mới của làng: từ xưa đến nay, người 

dân trong làng vẫn giữ gìn việc kiêng kỵ không đặt tên con cháu trùng với tên 

Thành hoàng làng và tổ nghề như: Trương, Hống, Hát, Lưu, Phong, Tú. Đồng 

thời, người dân cũng hạn chế việc sử dụng những từ trên khi nói.  



94 

 

 Về tục khai nghiệp của các gia đình làm nghề gốm: Trước đây, các gia đình 

làm nghề thường chọn sau ngày 20 tháng Giêng (â.l) hàng năm. Vào ngày này, 

mọi gia đình đều chọn lấy một giờ để mở lò trong một năm mới sau khi dân làng 

tổ chức lễ hội xong. Nhưng hiện nay, việc người dân làm nghề thường chọn ngày 

mở cửa lò và mở cửa hàng vào sau ngày Rằm tháng Giêng (â.l) hàng năm. 

 Về tục dâng đồ khéo, trước đây vào ngày chính hội, các gia đình làm nghề 

gốm đều chọn một sản phẩm gốm đẹp, thường là những chiếc bình gốm trang trí 

đẹp với kỹ thuật tinh xảo để dâng cúng Thành hoàng và tổ nghề gốm. Nhưng hiện 

nay, việc dâng đồ khéo chưa được làng phục hồi lại. Song theo ý kiến của một số 

người dân trong làng (cụ Phạm Văn Diệp, ông Phạm Trọng Tuệ, sinh năm 1958 - 

Chủ tịch hội Gốm Phù Lãng, ông Phạm Văn Phương - Trưởng thôn Phù Lãng), 

trong lễ hội năm tới, làng sẽ xin ý kiến dân để phục hồi lại việc dâng đồ gốm khéo 

tay vào ngày lễ hội. 

 Phong tục tập quán ở làng Phù Khê sẽ góp thêm nguồn tư liệu để minh 

chứng cho sự biến đổi ở một số tục lệ, cụ thể như trọng lão của hai thôn Phù Khê 

Thượng và Phù Khê Đông, theo cụ Thao,trước năm 1945, khi đàn ông đến tuổi 49 thì 

phải làm thủ tục trình làng và xin làng để tham gia vào các công việc chung, đặc biệt 

là việc tổ chức lễ hội (thành lập ban khánh tiết), tang ma và những sự vụ quan trọng 

của làng… Theo lệ làng, những người đến tuổi 70 thì phải tổ chức khao làng ăn uống 

trong một ngày, phải mua trâu mổ lợn, gà và các thứ thực phẩm khác để làm cỗ. Hiện 

nay, qua quá trình khảo sát và phỏng vấn cộng đồng cư dân trong hai thôn Đông và 

Thượng của làng Phù Khê, có thể thấy: Làng vẫn giữ được phong tục trình làng ở tuổi 

49 để thay nhau gánh vác việc chung, những người đến tuổi 70 tổ chức khao thọ, khi 

đến tuổi 80, 90 tổ chức lễ mừng đại thọ và thượng thọ. Theo ông Nguyễn Văn Sử - 

Trưởng thôn Phù Khê Đông, hàng năm cả hai thôn có khoảng trên 30 người tổ chức 

khao, mùng thọ. Năm 2014, hai thôn có khoảng 20 người khao thọ 70 tuổi; 12 người 

mừng thọ 80 tuổi… 

 Tục sinh nở và cưới hỏi, qua khảo sát điền dã tại địa phương cho biết, ở 

Phù Khê không có gì đặc biệt và cũng giống với phong tục của làng Phù Lãng. 

Song điều đặc biệt chú ý là người dân kiêng không đặt tên đứa trẻ mới sinh là Hoa, 
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Giang và họ cũng không sử dụng những từ này trong khi giao tiếp mà người ta 

thường gọi chệch Hoa thành Huê, Giang thành Dương. Trong cưới hỏi, xưa ở làng có 

tục kéo dây ba lần để xin tiền của đám trẻ mục đồng… 

Tục kết chạ, Phù Khê Đông luôn coi Phù Khê Thượng là gốc khởi phát của 

mình, vì vậy, hai làng này luôn coi nhau là anh em trong một gia đình. Theo cụ 

Thao cho biết, trước đây con em của hai làng chỉ được kết nghĩa anh em chứ 

không được phép lấy nhau, vì các họ của thôn Phù Khê Đông đều được tách từ các 

dòng họ của Phù Khê Thượng. Bên cạnh đó, do tính mở trong nghề nghiệp thủ 

công truyền thống mà làng Phù Khê xưa còn kết nghĩa với các làng xung quanh 

như: Mai Đông, Hương Mạc… Cho đến nay, phong tục này vẫn được người dân 

duy trì, song việc cấm kết hôn của con em giữa các làng đã được phá bỏ và thay 

vào đó là việc tự do hôn thú.  

 Những tập tục gắn với nghề chạm khắc gỗ, theo cụ Thao và ông Sử - Trưởng 

thôn Phù Khê Đông và cụ Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1933, người thôn Phù Khê 

Thượng, đối với nghề chạm khắc gỗ ở Phù Khê không có điều gì cấm kỵ đối với việc 

truyền nghề và giữ nghề. Người dân làm nghề cũng cho biết thêm, ai có nhu cầu học 

nghề, dù trai hay gái đều có thể đến để được các nghệ nhân, người thợ giỏi truyền 

nghề chạm khắc gỗ. Đối với người dân Phù Khê, khi mở cửa hàng, mở xưởng vào 

đầu năm, người thợ thủ công cũng nhờ các thầy cúng chọn ngày tốt/đẹp để gia đình 

làm lễ mở xưởng, khai máy và cửa hàng… Vào ngày giỗ tổ nghề mộc, người dân Phù 

Khê Đông và Phù Khê Thượng đều làm lễ vật xôi gà và một mâm cỗ thịnh soạn với 

nhiều món ngon để dâng cúng tổ nghề. Ngoài ra, vào ngày này một số gia đình làm 

nghề có thu nhập tốt, họ đã mang một số sản phẩm tinh xảo là các đồ thờ cúng để 

trình làng và dâng lên tổ nghề. Họ quan niệm rằng, trước là để tặng cho làng, sau là để 

dâng tổ nghề chứng giám cho thành quả lao động và phù hộ cho gia đình họ làm 

nghề gặp nhiều may mắn trong năm tới. 

Tiểu kết 

Nghiên cứu những biến đổi văn hóa làng, trong đó có biến đổi văn hóa vật 

thể và phi vật thể gồm: không gian cảnh quan làng nghề, nhà ở, di tích lịch sử văn 
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hóa, phong tục, lễ hội… Trong các làng nghề nêu trên, không gian cảnh quan và 

nhà ở đều có những biến đổi rõ rệt, đường làng được mở rộng, cây xanh được 

trồng ở nhiều vị trí khác nhau trong làng, đặc biệt việc chăm sóc và giữ gìn những 

cây cổ thụ, nhà ở của người dân được xây dựng mới với số lượng lớn, chủ yếu là 

nhà có số lượng từ hai tầng trở lên. Bên cạnh đó, các công trình dân sinh công 

cộng cũng được cải tạo và làm mới như: điện, trường học mầm nom, nhà văn hóa, 

khu vui chơi… để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng cư dân trong các 

làng nghề. Các công trình di tích liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng được người 

dân của ba làng nghề đặc biệt chú ý, thể hiện qua việc cộng đồng cư dân đóng góp 

tiền của để tu bổ, xây dựng mới lại các công trình di tích bị xuống cấp nghiêm 

trọng, trường hợp như việc người dân làng Phù Khê Thượng xây dựng lại ngôi đình 

làng… Ngoài ra, những thành tố văn hóa phi vật thể của làng cũng có những biến 

đổi mạnh mẽ, biểu hiện rõ trong việc tổ chức và thực hành lễ hội, những phong tục 

tập quán của làng… cũng có những biến đổi phù hợp với đời sống mới hiện nay. 
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Chƣơng 3 

BIẾN ĐỔI VĂN HÓA LÀNG NGHỀ  

TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 

 

3.1. Biến đổi về hình thức tổ chức sản xuất 

  Tổ chức sản xuất trong các làng nghề truyền thống là một trong những yếu tố 

quan trọng quyết định đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, số lượng sản 

phẩm, đồng thời ở một góc độ nào đó, hình thức tổ chức sản xuất còn ảnh hưởng 

đến tiến độ tạo ra sản phẩm và giá thành của sản phẩm. Vì vậy, từ trước đến nay tiếp 

cận nghiên cứu làng nghề thì mô hình tổ chức sản xuất cũng được xem là một tiêu 

chí cần thiết để nghiên cứu và nhận định về mức độ phát triển của một làng nghề cụ 

thể. Tuy nhiên, trên thực tế, mô hình tổ chức sản xuất ở các làng nghề lại là một yếu 

tố biến đổi nhanh. Bởi lẽ khi xã hội phát triển, đặc biệt là quá trình đẩy mạnh CNH, 

HĐH ở nước ta trong những năm gần đây đã tạo ra nhiều cơ hội để các làng nghề 

truyền thống (trong đó có làng nghề truyền thống và làng nghề mới) có điều kiện 

tái cấu trúc mô hình tổ chức sản xuất. Chính sự biến đổi nhanh về mô hình tổ chức 

sản xuất đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại của các làng nghề trong 

điều kiện nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ về mặt hàng và giá cả. 

Xuất phát từ nhận thức trên, tác giả luận án tập trung khảo sát nghiên cứu ba làng 

nghề ở tỉnh Bắc Ninh, xem xét sự biến đổi văn hóa nghề và trước hết là biến đổi về 

hình thức tổ chức sản xuất. 

Nghiên cứu hình thức tổ chức sản xuất ở làng gò, đúc đồng Đại Bái có thể 

nhận định đây là làng nghề có sự biến đổi mạnh mẽ. Theo tư liệu của các tác giả 

nghiên cứu đi trước, trước đây, làng Đại Bái có bốn xóm: xóm Tây, xóm Ngoài, 

xóm Giữa và một nền đất mới dựng là xóm Sôn. Xóm này chỉ được coi là mới so 

với các xóm lâu đời khác của làng, trên thực thế xóm Sôn được hình thành từ thời 

nhà Mạc. Mỗi xóm như vậy chuyên sản xuất một loại hàng nhất định như: Xóm 

Tây chuyên về đánh mâm; xóm Ngoài chuyên làm nồi; xóm Giữa làm ấm siêu; 

xóm Sôn chuyên đánh chậu. Các gia đình làm nghề trong mỗi xóm đều tuân thủ 

nghiêm ngặt những quy tắc thành văn và bất thành văn của làng nghề. Mỗi xóm 
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một mặt hàng, mỗi gia đình một cơ sở sản xuất riêng biệt; không xóm nào, không 

một gia đình nào có hiện tượng sản xuất chồng chéo, lấn sân sang thị trường của 

xóm khác. Tất cả các gia đình thợ thủ công gò đồng đời đời truyền kinh nghiệm 

cho nhau trong phạm vi gia đình, ngõ xóm. Những người tiếp nối nghề nghiệp của 

cha ông để lại đều tự xem là ở trong một “phường”. Các phường, xóm nhóm họp 

theo địa bàn cư trú có sự chuyên môn hóa cao, mỗi phường sản xuất một mặt hàng 

nhất định. Ngoài ra còn có thêm những phường chuyên môn mua bán để cung cấp 

nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm làm nghề. Người ta gọi đó là phường hàng 

chợ. Phường hàng chợ tiêu biểu thời bấy giờ chính là chợ Bưởi. Đứng đầu mỗi 

một làng nghề, phường hội là các vị hội trưởng có tay nghề cao, có uy tín đối với 

cộng đồng. Họ là người đại diện cho các lớp thợ đứng ra điều hành công việc 

chung của làng nghề. Bên cạnh đó họ còn có trách nhiệm phải giải quyết những mâu 

thuẫn, tranh chấp trong sản xuất và điều hòa mối quan hệ giữa các phường hội. 

Đến những năm 60 của thế kỷ XX một hình thức tổ chức sản xuất tập trung 

được hình thành ở nhiều địa phương đó là hợp tác xã thủ công nghiệp. Hợp tác xã 

được thiết lập dựa trên cơ sở tập thể hóa tư liệu sản xuất với phương thức sản xuất 

tập thể, mỗi xã viên thực chất là người làm công thông qua hình thức ghi công tính 

điểm, phân phối theo lao động, nêu cao chủ nghĩa "cào bằng". Nhưng thực chất 

chế độ phân phối này mang nặng tính chủ quan nên đã triệt tiêu sức lao động dẫn 

đến sản xuất trì trệ. Hình thức tổ chức này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn 

nhanh chóng bị thay thế bởi những hình thức khác phù hợp hơn với yêu cầu của 

đất nước thời kinh tế mở. 

Bảng 3.1: Các hình thức tổ chức sản xuất tại Đại Bái 

TT Giai đoạn Hình thức tổ chức 

1 Trước năm 1945 Gia đình, phường hội 

2 Từ 1945 - 1986 Phường hội, hợp tác xã 

3 Từ 1986 -nay Gia đình, Công ty TNHH 

Ngày nay, dưới tác động của cơ chế thị trường, được sự quan tâm của Đảng 

và Nhà nước; các làng nghề truyền thống đang dần tìm cho mình những bước đi 
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mới với các mối quan hệ thương mai lớn, mở rộng quy mô sản xuất. Chính vì vậy 

phương thức quản lý theo kiểu phường hội thủ công kiểu cũ và hợp tác xã đã mất 

dần vai trò của mình. Thay vào đó là phương thức quản lý mới phù hợp với nhiều 

mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh như: hộ gia đình, tổ hợp sản xuất, doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH. Dưới đây là các mô hình sản xuất của làng nghề. 

Hình thức sản xuất theo hộ gia đình, các thành viên trong gia đình đều có 

chung một cơ sở kinh tế, có chung tài sản dùng trong sinh hoạt và đối với tư liệu 

sản xuất (công cụ, đất đai, nhà xưởng…). Lao động trong phạm vi gia đình với 

mục đích đóng  góp một phần sức lực của mình vào sản lượng chung của cả gia 

đình. Người đàn ông là trụ cột trong gia đình đồng thời đóng vai trò là người thợ 

cả có tay nghề cao nhất đảm nhận phần lớn những công việc cần nhiều sức lực và 

kỹ thuật để hoàn thiện sản phẩm. Những thành viên khác trong gia đình tùy vào độ 

tuổi và năng lực được phân công những công việc phù hợp. Tất cả cùng ra sức trao 

truyền và lĩnh hội những kinh nghiệm, kiến thức nghề nghiệp từng ngày từng giờ 

để danh tiếng làng nghề ngày một vững mạnh. Tại làng Đại Bái mô hình sản xuất 

này chiếm tới hơn 85% trong tổng số các mô hình sản xuất kinh doanh hiện nay. 

Theo khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất của gia đình anh Nguyễn Công 

Nam 45 tuổi; anh cho biết gia đình anh tính đến nay đã trải qua tám đời làm nghề 

gò đúc đồng. Tuy nhiên cũng như phần lớn các hộ gia đình trong làng, gia đình 

anh là gia đình hạt nhân, tức là chỉ có hai thế hệ cùng sinh sống dưới một mái 

nhà (cha mẹ và con cái). Hiện gia đình anh có ba thành viên cùng tham gia vào 

sản xuất các mặt hàng từ đồ gia dụng đến thủ công mỹ nghệ. Anh là người giữ 

vai trò chủ chốt trong toàn bộ các khâu từ pha chế nguyên liệu, lên khuôn và 

hoàn thiện sản phẩm. Vợ và con trai anh cùng tham gia vào phụ giúp và học việc; 

bên cạnh đó công việc chính của vợ anh là trông coi cửa hàng và bán các sản 

phẩm do gia đình mình làm ra tại nhà. Những khi nhận được đơn đặt hàng lớn, 

gia đình anh có thuê thêm nhân công lao động phụ giúp những khâu nặng nhọc. 

Đa số những nhân công này là người địa phương, biết nghề nhưng không mở cơ 

sở sản xuất mà chỉ làm thuê nhận tiền công theo ngày.  
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Như vậy, mô hình sản xuất theo hộ gia đình là một vòng tròn khép kín từ 

khâu tạo tác ra sản phẩm tới tiêu thụ sản phẩm đều do các thành viên trong gia 

đình đảm nhận. Nhưng hình thức tổ chức này có quy mô nhỏ nên khi vận hành 

trong nền kinh tế thị trường đã bộc lộ nhiều nhược điểm: vốn đầu tư cho kinh 

doanh ít, lực lượng lao động mỏng mang tính chất nhỏ lẻ nên hầu như không nhân 

được những đơn đặt hàng lớn. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường chưa đủ mạnh để 

làm thay đổi tư duy tiểu nông của người thợ thủ công trong làng nghề Đại Bái. 

Chính vì vậy, hình thức tổ chức sản xuất này vẫn chiếm tỉ trọng lớn so với các mô 

hình sản xuất khác trong làng. Khảo sát nghiên cứu mô hình sản xuất theo hộ gia 

đình ở làng Đại Bái và theo ý kiến của bà Trần Thị Thu - Bí thư chi bộ thôn cho 

biết: “Nếu như trước đổi mới, mô hình sản xuất theo hộ gia đình chiếm tỷ lệ 100% 

thì đến nay mô hình sản xuất này chỉ còn 85%/tổng số các hộ gia đình thợ thủ 

công ở làng Đại Bái. Trước đây, các hộ gia đình làm nghề, họ còn tham gia làm 

ruộng, chiếm tỷ lệ 100%, nhưng đến nay, trong làng có 52% các hộ gia đình 

không còn làm ruộng và họ chỉ tập trung chủ yếu sang làm nghề”. Ông Nguyễn 

Hữu Thỉnh cho biết: “Hiện nay, trong làng có 35% hộ gia đình đã thuê nhân công 

làm việc tại nhà, đặc biệt là vào thời điểm gia đình nhận được hợp đồng lớn để 

đảm bảo tiến độ giao trả hàng đúng thời hạn”. Với mô hình tổ chức sản xuất cần 

phải thuê thêm người lao động sẽ dẫn đến xuất hiện mối quan hệ ứng xử giữa 

người làm với chủ nhà. Anh Nguyễn Văn Tú, sinh  năm 1976, là người làm thuê 

trong gia đình anh Nguyễn Công Nam cho biết: “Tôi không phải là người ở làng 

Đại Bái, tôi ở làng đúc đồng Quảng Bố (làng Vó) tiếp giáp làng Đại Bái. Tôi 

thường xuyên đến làm việc ở nhà chú Nam và được trả với mức lương là 5 triệu 

đồng/tháng. Tôi làm việc ở đây cũng thấy rất thoải mái, chú Nam đối với tôi rất 

tốt, tận tình chỉ bảo công việc cho tôi tiến bộ”. Mô hình sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm của các hộ gia đình hiện nay so với trước kia đã có nhiều biến đổi. Nếu như 

trước đây sản phẩm do gia đình làm ra thường mang đi các chợ ở vùng lân cận để 

bán, nhưng hiện nay nhiều hộ gia đình đã có cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm 

tại nhà. Mặc dù trên thực tế hiện nay, ở làng Đại Bái có nhiều gia đình đã không tổ 
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chức sản xuất tại nhà mà chuyển vào sản xuất tại cụm công nghiệp làng nghề, chỉ 

có một vài công đoạn nhỏ, đặc biệt là kỹ thuật gò đồng vẫn được người thợ thực 

hiện tại gia đình. 

Hình thức sản xuất theo việc liên kết các hộ gia đình: là sự cộng tác tự 

nguyện của một số hộ gia đình cùng sản xuất chung một nghề, chung một loại sản 

phẩm nhất định trên cơ sở cùng có lợi. Trong sản xuất các sản phẩm thủ công, 

công tác chính là sự liên kết hỗ trợ nhau về vốn, các khâu của quá trình sản xuất, 

giúp các hộ gia đình chủ động về nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ. Ông 

Nguyễn Hữu Thỉnh, nghệ nhân làng nghề cho biết: “Tại thôn Đại Bái đã bắt đầu 

xuất hiện hình thức tổ chức sản xuất loại này trong khoảng năm năm trở lại đây. 

Khi nhận được đơn đặt hàng với số lượng lớn trong khoảng thời gian nhất định, 

những cơ sở sản xuất hộ gia đình đã liên kết lại với nhau để cùng sản xuất, đáp 

ứng được yêu cầu của khách hàng. Hình thức liên kết này tuy không nhiều và chỉ 

diễn ra chủ yếu trong quan hệ gia đình”. Ông Thỉnh còn cho biết thêm: “Năm 

2013, ở làng Đại Bái đã có khoảng 20% các hộ gia đình liên kết cùng sản xuất 

theo đơn đặt hàng và trong tương lai mô hình liên kết hộ gia đình sẽ phát triển 

mạnh hơn. Hình thức này sẽ là cơ sở để tiến tới thành lập doanh nghiệp, công ty 

TNHH”. Theo ông, đó là một xu hướng tốt, trên thực tế, những người thợ thủ 

công đã nhạy bén xây dựng được mô hình sản xuất mới đó là liên kết các hộ gia 

đình cá thể lại với nhau cùng sản xuất mặt hàng theo đơn đặt để kịp tiến độ 

khách hàng yêu cầu. Đến khi hoàn thiện và bàn giao các sản phẩm làm ra thì các 

hộ gia đình trở về sản xuất các mặt hàng khác. Ông Thỉnh cho biết: “Trong liên 

kết hộ gia đình về cơ bản là tốt, họ có họ hàng với nhau, đôi khi cũng có những 

phức tạp trong quan hệ ứng xử, xuất phát từ kỹ thuật, từ nguồn vốn. Vì vậy, có 

những gia đình đã tự tách ra không tham gia mô hình sản xuất liên kết họ gia 

đình để thành lập doanh nghiệp. Cũng có trường hợp xuất hiện những quan điểm 

bất đồng vì một vấn đề gì đó, họ không tham gia liên kết”. 

Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH: Để tự chủ trong kinh doanh, 

những hộ gia đình thủ công có tiềm lực kinh tế, có khả năng tổ chức và tiếp cận 
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thị trường đã đứng ra thành lập các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH. Loại 

hình tổ chức kinh doanh này phát triển mạnh ở những làng nghề có độ chuyên 

môn hóa cao, có khả năng đổi mới công nghệ để mở rộng quy mô sản xuất, có thị 

trường tương đối ổn định. Điểm đặc biệt của các tổ chức này không sản xuất kinh 

doanh độc lập mà có những tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau về vốn, về nguồn 

nhân lực, nguyên liệu, thậm chí cả khâu tiêu thụ sản phẩm. 

 Người dân thôn Đại Bái nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường tiêu 

thụ sản phẩm. Theo bà Thu, Bí thư chi bộ cho biết: “Toàn thôn có 50 công ty 

TNHH, những công ty tư nhân này có con dấu, mã số thuế riêng; có đủ năng 

lực pháp lý để xuất hóa đơn tài chính khi trao đổi mua bán sản phẩm. Chính 

quyền địa phương còn dành ra quỹ đất hơn 570.000.000m
2 

để thành lập cụm 

công nghiệp, đất trong cụm công nghiệp được phân lô cho người dân thuê 

trong vòng 50 năm tạo điều kiện cho những hộ gia đình, công ty TNHH, các 

doanh nghiệp thuê đất lập xưởng, mua sắm trang thiết bị để mở rộng sản xuất”. 

Trên thực tế, mặc dù đã  chính quyền địa phương có chính sách ưu đãi cho những 

gia đình và những đơn vị thuê đất nhưng để có một xuất đất trong cụm công 

nghiệp, mỗi hộ gia đình phải đầu tư một khoản tiền khá lớn. Vì vậy, hầu hết trong 

cụm công nghiệp làng nghề đều là những xưởng sản xuất lớn và công ty TNHH. 

Có thể dẫn một đô trường hợp như: công ty Gia Việt, Trung - Huyền, Tiệp - 

Nhung, Phú - Mỹ - Lộc… Những công ty TNHH này thông thường trong xưởng 

có từ 10 - 20 thợ thủ công làm việc thường xuyên. Những người thợ thủ công đa 

phần là con em địa phương có một số ít từ các tỉnh lân cận về học việc và làm tại 

đây như: Hưng Yên, Hòa Bình, Thái Nguyên… Tuy nhiên, số lượng này không 

nhiều, hầu như họ đều có quan hệ huyết thống, họ hàng xa với người dân thôn Đại 

Bái. Một trong những điểm mới của tổ chức sản xuất hiện nay ở Đại Bái đã xuất 

hiện một hình thức mới. Theo ông Thỉnh cho biết: “Nếu nhận được đơn đặt hàng 

với kích thước lớn, siêu trường, siêu trọng những người thợ thủ công rất linh hoạt 

bằng cách vận chuyển nguyện liệu và khuôn đúc tới nơi đặt hàng và đúc trực tiếp 

tại đó để giảm thiểu tối đa chi phí và công sức vận chuyển sản phẩm”. Nếu trong 

mô hình sản xuất của doanh nghiệp tu nhân, sẽ xuất hiện một mối quan hệ ứng xử 
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mới, đó là chủ doanh nghiệp với thợ/công nhân. Vấn đề trả lương tháng cho công 

nhân và các chế độ khác như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vấn đề coi trọng 

người lao động được tuân thủ theo Luật Lao động. 

Nhìn chung, ở Đại Bái hiện nay tồn tại ba mô hình tổ chức sản xuất: 1/Mô 

hình sản xuất hộ gia đình; 2/Mô hình liên kết các hộ gia đình; 3/Mô hình sản xuất 

theo tổ chức công ty TNHH. Tuy nhiên, mô hình sản xuất sản xuất theo hộ gia đình 

vẫn chiếm vị trí chủ đạo, đây là hạt nhân cơ bản của các mô hình sản xuất. 

Khảo sát nghiên cứu các mô hình tổ chức sản xuất tại làng nghề chạm khắc 

gỗ Phù Khê, từ khi hình thành đến nay, nghề mộc ở Phù Khê có nhiều hình thức tổ 

chức sản xuất khác nhau. Dưới sự tác động của điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, tình 

hình chính trị của đất nước; tùy từng thời kỳ, hình thức tổ chức sản xuất của làng 

nghề lại linh hoạt thay đổi sao cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Có thể xem xét 

việc tổ chức sản xuất của làng nghề mộc Phù Khê theo ba giai đoạn: 1/Giai đoạn 

trước năm 1945; 2/Giai đoạn từ 1945 - 1986; 3/Giai đoạn từ 1986 đến nay. Trong 

từng giai đoạn mô hình tổ chức sản xuất đã có những đổi mới nhất định qua bảng 

thống kê dưới đây. 

Bảng 3.2: Các hình thức tổ chức sản xuất tại Phù Khê 

TT Giai đoạn Hình thức tổ chức 

1 Trước năm 1945 Gia đình, hiệp hội thợ thủ công 

2 Từ 1945 - 1986 Hợp tác xã, phường hội 

3 Từ 1986 -nay Gia đình, công ty TNHH 

Sở dĩ có sự phân chia như vậy là do: Sau cách mạng tháng 8/1945, miền Bắc 

hoàn toàn độc lập, nhân dân miền Bắc nói chung, người dân thôn Phù Khê nói riêng 

vui mừng nô nức trong không khí độc lập, người dân ra sức xây dựng và kiến thiết đất 

nước; đồng thời vẫn đóng vai trò là hậu phương lớn chi viện cho miền Nam. Đây 

cũng là thời kỳ tiến hành xây dựng hợp tác xã, một hình thức làm ăn tập thể được ra 

đời ở Phù Khê. Đến năm 1986, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra đường lối đổi mới, Phù 

Khê nói riêng và làng nghề truyền thống nói chung phát triển mạnh trong theo hình 

thức hộ gia đình. Từ đây nghề mộc đã có nhiều bước khởi sắc mới. 
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1/Giai đoạn trước năm 1945: Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, ban 

đầu nghề mộc chỉ phát triển theo hình thức các hội thợ thủ công. Vào thời kỳ này, 

người Phù Khê đang dấu nghề, họ chỉ truyền dạy nghề cho con trai trong gia đình. 

Vì họ quan niệm “con gái là con người ta” khi đi lấy chồng sẽ mang nghề mộc gia 

truyền của gia đình truyền lại cho nhà chồng, làm lộ những bí quyết nghề nghiệp. 

Chính vì vậy, thời kỳ này chỉ có người đàn ông làm nghề mộc, đàn bà không biết 

nghề và chỉ lo việc nhà cửa, đồng áng. Trong suốt thời gian này người Phù Khê 

vẫn gắn bó với nghề nông, công việc chính là sản xuất nông nghiệp. Những người 

thợ cầm cưa, cầm đục đều là những người nông dân cầm cày, cầm cuốc. Nghiệp 

canh nông với họ luôn được coi là “vi bản”. Những khoảng thời gian khi mùa vụ 

kết thúc “nông nhàn” thì những người đàn ông tranh thủ thời gian làm thêm nghề 

phụ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Ban đầu người thợ Phù Khê chỉ tận 

dụng những nguyên vật liệu sẵn có trong thiên nhiên tại địa phương mình như cây 

tre, cây xoan, cây sà cừ… để dựng tạm gian nhà, đóng vài vật dụng như giường, 

tủ, phản, bàn thờ… cho gia đình mình. Cùng với thời gian, nghề ngày càng phát 

triển, một số thợ có tay nghề giỏi hơn, họ nhận hàng về sản xuất ngay tại nhà. 

Tháng ba ngày tám một số thợ tập hợp thành từng nhóm, hội, hiệp thợ từ ba đến 

bảy người cùng bộ đồ nghề mộc đi khắp bốn phương “xin đám”, kiếm việc để làm. 

Phương thức hoạt động nghề chính của họ lúc này chủ yếu là làm thuê. Giá cả việc 

làm là sự thỏa thuận giữa đôi bên thợ - chủ. Họ có thể nhận khoán gọn công trình 

hay làm công nhật. Tùy theo khối lượng công việc mà số thợ tham gia vào công 

trình nhiều hay ít, người đứng đầu hiệp thợ đó được coi là thợ cả. Thợ cả chịu 

trách nhiệm quán xuyến công việc của cả hiệp thợ từ khâu nhận công trình đến 

phân chia công việc cho thợ phó và các thanh viên khác trong hiệp thợ. Thợ cả 

cũng là người thợ có tay nghề cao nhất trong hiệp thợ, thường đảm nhiệm những 

công đoạn cần kỹ thuật đục, chạm cao hoặc tính toán ra mực thước để làm nhà, 

dựng đình. Đây chính là đặc điểm riêng trong việc tổ chức sản xuất của làng nghề 

mộc Phù Khê xưa, khác với làng nghề gốm Phù Lãng và làng nghề đúc đồng Đại 

Bái. Xưa kia, người dân làng nghề gốm thường đắp lò nung gốm tại làng, người 

thợ làng nghề đúc đồng cũng tổ chức gò, đúc tại làng và hầu như không có sự di 
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chuyển theo nhóm thợ. Chính vì vậy, mô hình sản xuất theo hộ gia đình của làng 

nghề gỗ Phù Khê lại có những đặc trưng riêng. Như vậy, có thể thấy trước năm 

1945, làng Phù Khê cũng giống như nhiều làng nghề truyền thống khác ở miền 

Bắc nước ta phát triển theo kiểu tự phát, làm ăn nhỏ lẻ, manh mún. Hình thức tổ 

chức sản xuất chính là các hiệp hội thợ thủ công, đi làm thuê bốn phương những 

lúc nông nhàn. Và khi vào vụ mùa họ lại trở về tham gia sản xuất nông nghiệp, 

nghề mộc với họ lúc này chỉ là nghề phụ. 

2/Giai đoạn từ 1945 - 1986: Thời kỳ này nghề mộc vẫn chưa phát triển 

mạnh, Phù Khê vẫn là xã thuần nông, nghề mộc lúc này bị ảnh hưởng của chiến 

tranh nên có phần bị sa sút. Nhân thức được tình hình này các cấp lãnh đạo đã tìm 

cách khôi phục làng nghề truyền thống. Trong giai đoạn này Đảng và chính quyền 

non trẻ của nước ta chủ trương khôi phục kinh tế bằng cách thành lập các hợp tác 

xã nông nghiệp và hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Đây là mô hình sản xuất tập 

trung, làm ăn tập thể khá tiêu biểu trong giai đoạn này. Tư tưởng giấu nghề được 

xóa bỏ trong nhân dân, nghề mộc được truyền bá rông rãi, không phân biệt già trẻ, 

trai gái hay người ở địa phương nào. Miễn là người có lòng yêu nghề và có “hoa 

tay” mong muốn học nghề thì đều được truyền dạy rất tận tình. Nhờ những có 

gắng của đông đảo quần chúng nhân dân, làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê bước 

đầu đã có những khởi sắc nhất định. Thợ mộc Phù Khê trong sản xuất đã bước đầu 

hình thành những khâu có tính chất chuyên môn hóa: người chuyên xẻ gỗ, người 

chuyên đục, chạm; người chuyên đóng đồ… Tuy nhiên theo thời gian, cùng với sự 

phát triển của nền kinh tế thị trường hình thức tổ chức sản xuất hợp tác xã đã bộc 

lộ nhiều nhược điểm đã ảnh hưởng tới sự phát triển của làng nghề. Vấn đề đặt ra 

cho làng nghề Phù Khê nói riêng, làng nghề truyền thống nói chung cần phải 

chuyển sang hình thức tổ chức sản xuất khác, năng động hơn. 

3/Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2000: Đây là thời kỳ nghề chạm khắc gỗ 

Phù Khê có những bước phát triển mạnh mẽ bắt kịp với nền kinh tế thị trường và 

có 2 hình thức tổ chức sản xuất hoạt động khá năng động và hiệu quả: hộ gia đình 

cá thể và công ty TNHH.  
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Từ năm 2000 trở lại đây, tại Phù Khê vẫn tổ chức hoạt đông theo mô hình 

sản xuất hộ gia đình, công ty TNHH.  

Mô hình sản xuất theo hộ gia đình: Theo ông nguyễn Văn Sử, trưởng thôn 

Phù Khê Đông cho biết: “Hiện nay có khoảng 85% hộ gia đình tổ chức làm nghề 

độc lập, trong số đó có nhiều gia đình tập trung chủ yếu vào việc làm nghề chiếm 

tỷ lệ khoảng 60%. Ở những gia đình tổ chức theo mô hình này, tất cả các thành 

viên đều có thể tham gia vào quy trình sản xuất với hai trình độ kỹ thuật khác 

nhau: người có trình độ tay nghề cao sẽ làm các công đoạn chạm khắc sản phẩm, 

vẽ và điều khiển các thiết bị công nghệ chạm khắc, người có trình độ tay nghề 

thấp chỉ làm những công đoạn đơn giản như làm thô, đánh bóng sản phẩm. 25% 

hộ gia đình vừa tổ chức sản xuất lại vừa làm nông nghiệp”.  

Bên cạnh mô hình sản xuất theo hộ gia đình, ở Phù Khê đã xuất hiện hình 

thức sản xuất liên kết theo hộ gia đình. Theo mô hình này, một số gia đình liên kết 

với nhau để làm đơn đặt hàng. Cụ Thao, thôn Phù Khê Đông cho biết: “Một số gia 

đình liên kết với nhau để cùng sản xuất sản phẩm theo một đơn đặt hàng, chủ yếu 

là của Trung Quốc và Đài Loan. Để đảm bảo giao hàng đúng tiến bộ, đồng thời 

huy động được nguồn vốn, một số gia đình đã liên kết cùng sản xuất (chủ yếu là 

anh em họ hàng liên kết với nhau)”. Theo ông Sử, năm 2012 - 2013, tại Phù Khê 

có tới 15 đơn đặt hàng lớn cần có sự liên kết của các gia đình và hình thức liên kết 

này không mang tính thường xuyên. Mô hình liên kết của các gia đình có những 

đơn đặt hàng lớn cũng tương đồng với làng nghề Đại Bái. Đó là mối liên kết lao 

động và quan hệ ứng xử giữa các hộ gia đình. 

Về mô hình sản xuất công ty TNHH, nghiên cứu mô hình sản xuất này tại 

Phù Khê cho thấy, những công ty TNHH ở đây thực chất đây là những hộ gia đình 

có tiềm lực kinh tế lớn mạnh.Họ mở rộng quy mô sản xuất, nhà xưởng và mua sắm 

nhiều trang thiết bị hiện đại, đắt tiền; đồng thời họ đăng ký giấy phép kinh doanh 

có con dấu và mã số thuế riêng để thuận tiện cho việc trao đổi, mua bán nguyên 

liệu và sản phẩm. Mặc dù đây là hình thức tổ chức sản xuất mới nhưng đã thu 

được nhiều hiệu quả trong quá trình đi vào thực tiễn. Theo ông Nguyễn Văn Sử - 
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Trưởng thôn Phù Khê Đông cho biết: “Trên địa bàn thôn Phù Khê hiện nay có 

khoảng 20 công ty TNHH đang hoạt động như: Công ty TNHH Bông Mai, công ty 

TNHH Thiên Đức, công ty TNHH Hoàng Đông… Thông thường trong một công ty 

TNHH có từ 10 - 20 thợ thủ công làm việc tập trung và liên tục, hầu hết nhân công 

trong xưởng đều là người địa phương và là anh em trong họ tộc”. Khoảng năm 

năm trước, số công ty TNHH tại thôn nhiều hơn gấp đôi hiện nay, do nhu cầu vay 

vốn của ngân hàng Nhà nước cần tài sản thế chấp và họ cần có con dấu riêng để 

tìm đầu ra cho sản phẩm. Có trường hợp công ty TNHH không tham gia vào sản 

xuất mà chỉ thu mua sản phẩm của các hộ gia đình và bày bán tại các cửa hàng ven 

trục đường lớn. Ví dụ như: công ty TNHH Thiên Đức. Bên cạnh đó có công ty 

chuyên cung cấp gỗ cho các hộ gia đình, họ nhập gỗ từ nhiều nơi về bán lại, ăn 

chênh lệnh. Rõ ràng trong làng nghề đã xuất hiện chuyên môn hóa cao, nếu như 

trước đây phải đi mua gỗ ở tận nơi có nguồn nguyên liệu gỗ thì hiện nay đã xuất 

hiện hình thức mới, trong làng có một số người chuyên mua gỗ và bán gỗ cho các 

gia đình thợ thủ công. Chợ bán gỗ xuất hiện ở ngay đầu làng, mọi giao dịch về gỗ 

đều thực hiện ngay tại làng. Thậm chí có những chủ gỗ có vốn rất lớn, điều phối 

toàn bộ hoạt động và giá cả của chợ gỗ ở đầu làng Phù Khê. 

Trường hợp khảo sát phân tích mô hình sản xuất ở làng nghề gốm Phù Lãng 

cho thấy, so với hai làng Đại Bái và Phù Khê hình thức tổ chức sản xuất ở làng 

nghề này có nhiều điểm khác biệt.  

Bảng 3.3: Các hình thức tổ chức sản xuất tại Phù Lãng 

TT Giai đoạn Hình thức tổ chức 

1 Trước năm 1945 Gia đình, cho thuê lò đốt 

2 Từ 1945 - 1986 Hợp tác xã, phường hội 

3 Từ 1986 - nay Gia đình, công ty TNHH 

Theo cụ Nguyễn Văn Diệp (sinh năm 1930), trước đây làng Phù Lãng duy 

trì hình thức tổ chức sản xuất hộ gia đình cá thể. Cụ còn nhớ rõ làng Phù Lãng 

trước năm 1945 chỉ có những gia đình giàu có mới xây dựng lò nung gốm, các gia 

đình làm nghề trong làng phải tập trung sản phẩm tới những hộ gia đình này nung 
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thuê. Tuy nhiên số lượng lò nung gốm trong làng lúc này còn hạn chế, những 

người dân làm nghề phải phơi hàng và chờ được xếp lịch nung, có khi phải mất 

hàng tuần mới tới lượt. Cụ Diệp còn cho biết: “Thời đó trong làng chỉ có chín lò 

nung gốm: xóm Ngòi có bốn lò (gia đình bà Phạm Thị Xinh con cụ Lý trưởng có 

hai lò; gia đình ông Hổi Thích có một lò và nhà cụ Xước có một lò). Xóm Trên có 

năm lò (gia đình cụ Cả Nhượng có hai  lò; gia đình cụ Khuyên có một lò; gia đình 

cụ Lý Lan có một lò; gia đình cụ Chiến có một lò)”. Mặc dù hình thức tổ chức sản 

xuất lúc này theo kiểu hộ gia đình cá thể nhưng những hộ gia đình này không có 

đủ phương tiện sản xuất từ khâu làm đất tới khâu nung sản phẩm. Họ không thể 

chủ động trong công việc làm nghề, hơn nữa giá thuê lò nung cao, phải mua nhiên 

liệu đốt lò (củi) của chủ lò; đến khi sản phẩm ra lò người chủ lò có quyền chọn 

năm hoặc sáu sản phẩm đẹp nhất trong mẻ nung đó. Từ thực trạng sản xuất gốm 

như những nguồn tư liệu do cụ Diệp cung cấp thì mô hình sản xuất gốm theo hộ 

gia đình cá thể cũng có những điểm khác biệt. Những gia đình kinh tế khá, họ có 

thể tự đảm nhận từ khâu bắt đầu cho đến lúc sản phẩm gốm ra lò. Những gia đình 

có đời sống kinh tế kém không có lò để nung gốm, thì không đủ điều kiện để làm 

ra sản phẩm trong toàn bộ quy trình. Chính cơ chế này khiến cho làng nghề sản 

xuất gốm xưa có nhiều hạn chế trong việc phát huy tính năng động sáng tạo của 

gia đình thợ thủ công. 

 Đến năm 1960, ở đây hình thành mô hình sản xuất hợp tác xãtiểu thủ công 

nghiệp, người đứng đầu là chủ nhiệm hợp tác xã. Tất cả các hộ gia đình trong làng 

cùng tham gia vào hợp tác xã, đóng vai trò là các xã viên cùng sản xuất nông 

nghiệp và thủ công nghiệp, được tính điểm chia công bằng nhau. Năm 1968, hợp 

tác xã tiểu thủ công nghiệp được tách ra làm hai thủ công nghiệp và nông 

nghiệpsong song hoạt động, xã viên trong thôn được lựa chọn một trong hai hợp 

tác xã để sản xuất. Lúc này tại thôn Phù Lãng 1/4 dân số trong thôn tham gia hợp 

tác xã thủ công nghiệp và 2/3 dân số tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Đối với 

hợp tác xã thủ công nghiệp làng Phù Lãng dành ra một quỹ đất công rộng rãi thành 

lập ra xóm Thủ Công để các hộ gia đình sản xuất gốm sinh sống tập trung và sản 



109 

 

xuất tập thể ở đây. Xã viên trong hợp tác xã lúc này được phân ra bốn tổ: tổ đốt lò, 

tổ sản xuất, tổ xây dựng, tổ vận chuyển; mỗi tổ lại được phân chia đơn vị nhỏ hơn, 

mỗi xã viên chuyên làm một công đoạn. Người đứng đầu các tổ này là một vị tổ 

trưởng chịu trách nhiệm chấm công điểm hàng ngày, cuối tháng chia lợi nhuận thu 

được, phân công lao động cho các xã viên. 

 Từ năm 1982 đến nay, tại Phù Lãng, mô hình sản xuất hợp tác xã thủ công 

nghiệp tan dã, những người thợ thủ công nhóm họp nhau lại từ 10 - 15 hộ gia đình 

đắp chung một lò nung gốm và gọi đó là một tổ lò. Trên địa bàn thôn Phù Lãng lúc 

đó có khoảng 10 tổ lò cùng nhen lửa, đốt lò. Khoảng năm năm trở lại đây Phù 

Lãng trở lại với mô hình sản xuất hộ gia đình cá thể. Tuy nhiên cũng cần nhấn 

mạnh rằng hộ gia đình cá thể ở làng Phù Lãng nói riêng, cả ba làng nghiên cứu nói 

chungđược phát triển ở mức cao hơn so với thời kỳ đầu tiên hình thành nghề. Tức 

là mô hình sản xuất ở những giai đoạn sau có thể lặp lại mô hình của giai đoạn 

trước nhưng tính chất đã có sự thay đổi đáng kể. Đơn cử như hình thức sản xuất hộ 

gia đình nhưng quy mô nhà xưởng của các hộ gia đình này được mở rộng, trong 

xưởng còn thuê thêm nhân công lao động thường xuyên hoặc theo mùa vụ. Theo 

ông Phạm Văn Phương, trưởng thôn Phù Lãng cho biết: “Tính đến năm 2000 làng 

Phù Lãng có trên 300 hộ gia đình sản xuất gốm, chiếm khoảng 65% số nhân khẩu 

ở làng. Nhờ có những hướng đi đúng đắn mà ngày nay số hộ gia đình trong làng 

làm nghề gốm đã chiếm tới 70% dân số trong làng, số còn lại làm nông nghiệp, 

những lúc nông nhàn vào các xưởng sản xuất làm kiếm thêm thu nhập”. 

 Sự phát triển và mở rộng mô hình sản xuất theo hộ gia đình đã tạo ra cơ hội 

để thành lập mô hình sản xuất mới - công ty TNHH. Theo ông Phạm Văn Bảy 

(sinh năm 1960), chủ nhân của thương hiệu “Gốm Bay Xa” tại Phù Lãng, năm 

2002 trong thôn đã thành lập hai công ty TNHH chuyên sản xuất gốm mỹ nghệ là 

Gốm Nhung và Gốm Thiều. Thời gian đầu mới thành lập hai công ty này làm ăn 

khá tốt thu được hiệu quả kinh tế cao. Nhưng gần đây do những nguyên nhân chủ 

quan và khách quan, công ty TNHH Gốm Thiều đã chuyển sang sản xuất gạch 

ngói, Gốm Nhung đã thu nhỏ quy mô sản xuất nhưng vẫn đang đứng trước nguy 
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cơ bị phá sản. Ông cũng cho biết thêm, hiện nay trong thôn hình thành thêm một 

hình thức tổ chức sản xuất mới đó là thành lập Hội gốm. 

 Hội gốm là một mô hình tổ chức sản xuất mới trong việc liên kết các gia 

đình làm nghề gốm, họ hỗ trợ nhau cùng phát triển, đó là cơ hội để cho làng nghề 

gốm khởi sắc trở lại. Hiện nay, hội đã quy tụ được hơn 20 hộ gia đình tham gia 

vào hoạt động của hội. Hội gốm được thành lập từ năm 2011, đứng đầu hội là 

chủ tịch và hai phó chủ tịch. Đồng thời hội cũngbầu ra ban chấp hành phụ trách 

các mảng đối nội, đối ngoại riêng. Hội được thành lập do sự đồng thuận của 

người dân làm nghề và dưới sự ủng hộ của Hiệp hội làng nghề truyền thống Việt 

Nam. Qua ba năm hoạt động, hội gốm đã thể hiện được vai trò lãnh của mình 

trong việc điều hành hoạt động sản xuất của những hộ tham gia hội. Trong 

trường hợp: khi nhận được đơn đặt hàng với số lượng lớn hội gốm đã họp bàn 

nhanh chóng để đưa ra phương án triển khai sản xuất sao cho hiệu quả, đáp ứng 

được yêu cầu về chất lượng sản phẩm của khách hàng. Trong tương lai có thể 

hình thức tổ chức sản xuất này sẽ thu hút được sự tham gia của đông đảo người 

dân làng nghề nơi đây. 

 Nhìn chung, qua thời gian cả ba làng nghề Đại Bái, Phù Khê, Phù Lãng đều 

có những biến đổi rất rõ nét về hình thức tổ chức sản xuất tương ứng với các thời 

kỳ kinh tế khác nhau. Hai làng Đại Bái và Phù Khê có các bước phát triển khá 

tương đồng với nhau theo một lộ trình phát triển gồm ba giai đoạn từ sản xuất hộ 

gia đình - hợp tác xã - hộ gia đình, công ty TNHH. Đây là những mô hình sản xuất 

cơ bản đã giúp làng nghề đứng vững và phát triển trong bối cảnh kinh tế đất nước 

có nhiều biến động. Riêng đối với làng Phù Lãng lộ trình phát triển này có sự khác 

biệt. Hộ gia đình và phường, hội. Tại thôn Phù Lãng có thời gian đã xuất hiện hình 

thức sản xuất công ty TNHH nhưng, mô hình này đã không khẳng định được vai 

trò, sự cần thiết của mình đối với tiến trình phát triển của làng nghề nên đã nhanh 

chóng bị mất đi vai trò và thay vào đó là mô hình phường, hội gốm. Có thể trong 

tương lai sẽ còn xuất hiện những hình thức tổ chức sản xuất khác nữa là mình 

chứng cho sự biến đổi, sự vận động không ngừng của các làng nghề nói chung. 
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3.2.Biến đổi về kỹ thuật chế tác 

Đối với một sản phẩm của làng nghề truyền thống điều quan trọng nhất 

chính là kỹ thuật để tạo tác ra sản phẩm đó. Kỹ thuật hay chính là bí quyết nghề 

nghiệp mà mỗi một người thợ thủ công cần phải học hỏi và tích lũy lâu dài mới có 

được. Đây cũng chính là nhân tố quyết định tới chất lượng sản phẩm, sự khác nhau 

giữa sản phẩm của cơ sở sản xuất này với cơ sở sản xuất khác mà người tiêu dùng 

chính là người thẩm định cuối cùng. Để tạo nên một sản phẩm hoàn thiện người 

thợ thủ công của các làng nghề phải dành nhiều công sức, tâm huyết với nghề; tiêu 

tốn nhiều nhiều thời gian, có khi là nhiều giờ, nhiều ngày mới cho ra một sản 

phẩm ưng ý. Tuy nhiên, dưới tác động của nền kinh tế thị trường và sự ảnh hưởng 

của khoa học công nghệ, các làng nghề truyền thống đều đã sử dụng máy móc vào 

những khâu chế tác cơ bản để giảm thiểu sức lao động của người thợ. Nghiên cứu 

quá trình áp dụng, cải tiến kỹ thuật chế tác sản phẩm, ngoài việc áp dụng những 

thành tựu khoa học hiện có, còn thể hiện tri thức của người thợ thủ công, đặc biệt 

là các nghệ nhân. Chắc chắn rằng, quá trình tồn tại và phát triển của nhiều làng 

nghề truyền thống phụ thuộc vào bàn tay, khối óc của người dân làng nghề với 

những sáng tạo mới đã chuyển đổi cơ chế và kỹ thuật góp phần thúc đẩy làng nghề 

phát triển. Trường hợp kỹ thuật chế tác gỗ, quy trình tạo tác, kỹ thuật nung gốm, 

kỹ thuật gò đúc đồng. Các sản phẩm thủ công này được thực hiện theo quy trình từ 

tạo dáng/tạo hình lựa chọn các đề tài và thể hiện thành công các đề tài chạm khắc, 

vẽ trên gốm, khảm trên đồng là chuỗi các công đoạn thể hiện bản sắc văn hóa nghề 

của các thợ thủ công làng nghề. Dưới đây là những biến đổi cơ bản về kỹ thuật chế 

tác sản phẩm của từng làng nghề cụ thể để minh chứng cho sự biến đổi về kỹ thuật 

sản xuất sản phẩm ở làng gò, đúc đồng Đại Bái. Đối với những sản phẩm gò đồng 

cần qua bốn công đoạn chính là: dựng lò và luyện đồng; đúc dát; đánh dát và gò 

sản phẩm. Đối với sản phẩm đúc đồng qua các công đoạn sau: nặn khuôn (cốt 

trong); nung đỏ; nấu chảy đồng rồi đổ vào khuôn. Mỗi một công đoạn lại gồm 

nhiều công việc nhỏ khác nữa mà khâu nào cũng quan trọng, cũng cần tới bàn tay 

tài hoa, khéo léo của người thợ. Trước đây toàn bộ các công đoạn này người thợ 
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thủ công Đại Bái phải thực hiện hoàn toàn thủ công, chưa được hỗ trợ bởi bất kỳ 

loại máy móc nào.  

Ngày nay, với sự cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ vào sản 

xuất người thợ thủ công thôn Đại Bái đã giải phóng được một phần đáng kể sức 

lao động của con người. Từ đó năng suất lao động cũng tăng lên đáng kể. Tuy 

nhiên, khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ nhanh cũng là một thử thách lớn cho 

sự tồn tại, phát triển của các ngành nghề thủ công. Những công đoạn chính để 

hoàn thành một sản phẩm vẫn không thay đổi, tuy nhiên mỗi một công đoạn đã 

được áp dụng khoa học kỹ thuật mới một cách khéo léo trong các khâu: cán, miết, 

đột, dập… [PL6,A.78-83, tr.232-233].  Trước kia, người thợ Đại Bái sau khi nhóm 

lửa lò đúc, phải thay phiên nhau ngồi quạt bằng tay sao cho nhiệt trong lò luôn cao 

và ổn định nhất. Vì nhiệt trong lò cũng quyết định tới màu sắc, chất lượng của sản 

phẩm sau này. Ngày nay, chỉ bằng một chiếc mô tơ nhỏ gắn trước cửa lò, người 

thợ Đại Bái đã giảm thiểu được nhân công lao động và giảm đáng kể sự vất vả, cực 

nhọc cho những người làm nghề. Thêm vào đó là công đoạn đánh bóng sản phẩm; đây 

là một trong những khâu cuối cùng hoàn thiện sản phẩm. Trước đây người thợ mất rất 

nhiều thời gian, công sức để đánh bóng, đánh sáng đồ đồng thì ngày nay khâu này 

cũng được sử dụng máy móc, giúp đánh sáng đồ đồng nhanh chóng. 

Tuy nhiên, có những công đoạn không một loại máy móc nào có thể thay 

thế được bàn tay, khối óc của con người trong việc tạo tác các sản phẩm gò, đúc 

đồng ở Đại Bái. Đó chính là công đoạn gò đồng đối với sản phẩm gò và nặn, 

vuốt khuôn đúc đối với những sản phẩm đúc đồng. Theo nghệ nhân Nguyễn Hữu 

Thỉnh cho biết: “Trong những năm gần đây kỹ thuật dát đồng đã được đổi mới 

bằng sự hỗ trợ của máy móc khá hiện đại, chính vì vậy, sản phẩm đã đạt được 

chất lượng cao, không những đạt độ mỏng, đều mà còn đảm bảo tiến độ nhanh 

hơn rất nhiều so với trước”. 

Trường hợp ở làng chạm khắc gỗ Phù Khê, để có một sản phẩm hoàn thiện 

đòi hỏi người thợ thủ công Phù Khê phải tinh ý trong rất nhiều khâu chế tác, bắt 

đầu từ khâu chọn gỗ [PL6,A.45, 46, tr.221]. Tùy thuộc vào sản phẩm định tạo tác 
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người thợ Phù Khê có ý tưởng lựa chọn chất gỗ riêng phù hợp với từng loại. Tuy 

nhiên, gỗ được lựa chọn cơ bản đạt các yếu tố sau: gỗ không có rác (không có bìa 

vỏ bên ngoài), thớ gỗ phải mịn, không có mắt, màu sắc gỗ phải đồng đều… Sau 

khi chọn được nguyên liệu như ý, người thợ Phù Khê phải tiến hành rất nhiều những 

khâu, công đoạn kỹ thuật tạo tác khác nhau nhưng có thể khái quát thành ba khâu 

công đoạn như: thiết kế, sản xuất và hoàn thiện sản phẩm. Trong quá trình làm nghề, 

những người thợ chạm khắc gỗ có những cách tính đỗ đơn giản. Đa số những kinh 

nghiệm nghề nghiệp được đúc kết và truyền lại cho thế hệ sau bằng những câu ca 

dao, văn vần dễ nhớ. Ví dụ như: Đo chu vi để tính ra khoát, tức là đường kính theo 

công thức “Quân bát, phát tam, tồn ngũ, phân nhị” (tức là chu vi chia làm tám phần, 

bỏ đi ba phần, lấy năm phần rồi chia đôi thì ra đường kính). Có gỗ đúng kích thước 

rồi, những người thợ Phù Khê lấy hình khối: “Đời cha cho chí đời con; Muốn vo 

cho tròn trước phải lấy vuông” (tức là muốn làm một khúc gỗ thành hình tròn thì 

trước tiên phải cắt miếng gỗ đó thành hình vuông rồi mới đục tròn, như vậy thì 

hình tròn mới cân đối). Trong chạm người có công thức “Tọa tứ, lập thất” (tức 

người ngồi thì cao bốn đầu, đứng cao bảy đầu); hoặc “Nhất diện phân lưỡng kiên” 

(tức lấy chiều cao của mặt nhân đôi thì ra chiều rộng của vai)… 

Theo ông NguyễnVăn Chinh - Bí thư chi bộ của thôn Phù Khê Thượng và 

cũng là một người thợ chạm khắc gỗ nổi tiếng tại đây, trước năm 1990, tất cả các 

khâu, công đoạn tạo tác kể trên hầu hết đều được người thợ Phù Khê sử dụng 

những công cụ rất thô sơ chủ yếu sử dụng sức lao động của con người, như: xẻ gỗ, 

cưa, đục thô lấy hình, đánh bóng sản phẩm… [PL6,A.48-53, tr.222-223]. Mỗi một 

công đoạn làm như vậy mất rất nhiều thời gian và nhân công lao động. Nếu dùng 

cưa xẻ hai người kéo để xẻ một thân gỗ lớn đóng tủ hay ghế cần ít nhất hai người 

đàn ông khỏe mạnh tham gia vào công việc này trong nhiều giờ đồng hồ. Như vậy, 

hiệu quả lao động thấp, năng suất lao động không cao, gây ảnh hưởng lớn tới giá 

thành sản phẩm và ngày công lao động. Từ sau năm 1990, mạng lưới điện quốc 

gia đã được truyền tới từng gia đình trong thôn xóm, 100% các hộ gia đình sinh 

sống trong thôn được sử dụng điện. Từ đây, một số máy móc đầu tiên đã được áp 
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dụng vào sản xuất như: máy cưa, máy soi, máy khoan… đã giải phóng sức lao 

động của con người trong những khâu nặng nhọc nhất. Ông Chinh còn cho biết 

thêm từ năm 2012 thôn Phù Khê đã nhập hàng loạt các máy móc lớn, hiện đại, giải 

phóng tới 90% sức lao động của con người. Tuy nhiên, đối với một vài máy móc 

có trọng lượng lớn chiếm nhiều diện tích của cơ sở sản xuất như máy xẻ công 

nghiệp, máy nâng… trong làng Phù Khê Đông chỉ có khoảng 10 hộ gia đình trang 

bị được, có một vài hộ có tới hai máy xẻ trong một xưởng sản xuất. Các hộ gia 

đình có nhu cầu cần xẻ gỗ với khối lớn sẽ đưa đến những gia đình này để thuê xẻ 

và tính tiền theo m
3
. Bên cạnh đó, Phù Khê ngày nay còn trang bị số lượng lớn 

máy đục hiện đại được sử dụng khá phổ biến, phần lớn loại máy này được nhập từ 

Trung Quốc về. Theo thống kê làng Phù Khê Đông có khoảng 30 máy đục, thôn 

Phù Khê Thượng có 50 máy đục hoa văn, cá biệt có những hộ gia đình sử dụng tới 

năm máy đục trong một cơ sở sản xuất. Hầu hết chủ nhân những cơ sở sản xuất 

trang bị máy đục hoa văn đều có tuổi đời và tuổi nghề trẻ, nhanh bén với nền kinh 

tế thị trường, có khả năng áp dụng tối đa khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Họ vừa 

phải biết kỹ thuật chạm khắc cổ truyền, đề tài trang trí truyền thống vừa phải sử 

dụng thành thạo công nghệ thông tin trên bản vẽ thiết kế, tính toán độ nông, độ 

sâu, các nét chìm nổi, thanh đậm… Sau khi hoàn thành bản vẽ thiết kế trên máy 

tính chỉ cần đặt gỗ lên máy đục và ấn nút điều khiển. Một máy đục với số mũi đục 

tương ứng có thể tiến hành đồng thời đục ra bốn đến tám sản phẩm giống hệt nhau 

trong một thời gian. Từ đây, có thể thấy việc trang bị máy đục hoa văn là một cải 

tiến kỹ thuật vượt bậc, giảm thiểu tối đa sức lao động của con người, giá thành sản 

phẩm thấp hơn đục tay. Tuy nhiên, sản phẩm do máy đục hoa văn tạo ra có những 

hạn chế riêng: nét hoa văn trang trí nông, đơn giản, mẫu mã giống hệt nhau khá đơn 

điệu. Tuy máy móc giải phóng tới 90% sức lao động của con người nhưng máy móc 

không thay thế được toàn bộ bàn tay và khối óc của con người. Con người chỉ đảm 

nhiệm 10% khối lượng công việc, nhưng đó là những khâu có vai trò quyết định tới 

chất lượng của sản phẩm. Đơn cử như khâu làm nhẵn, hoàn thiện sản phẩm: người 

thợ Phù Khê bằng hoạt động thực tế đã sáng tạo ra máy đánh giấy giáp được cái tiến 
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từ mô tơ bơm nước. Tuy nhiên, máy đánh giấy giáp này chỉ sử dụng để làm nhẵn 

những phần có diện tích rộng, bằng phẳng. Nhưng đối với những nét chạm nhỏ, 

tỷmỷ thì máy làm nhẵn không thể sử dụng được mà phải thực hiện bằng tay để sản 

phẩm hoàn thiện và đẹp hơn. Đặc biệt là trong kỹ thuật chạm có rất nhiều kiểu khác 

nhau như: chạm lộng, chạm bong kênh, chạm thủng, chạm tròn… mà hiện nay chưa 

một loại máy móc nào có thể đáp ứng được những kỹ thuật tinh vi đó. Chỉ có bàn tay 

tài hoa của người thợ với tâm hồn phong phú mới tạo ra những trang trí hoa văn khi 

chìm khi nổi, khi bong kênh ẩn hiện sinh động tạo nên thương hiệu của làng nghề qua 

câu ca dao: “Nghĩa Lập bánh đúc, cháo kê; Tiến Bào nung ngói, Phù Khê chạm rồng”. 

 Trường hợp ở làng nghề gốm Phù Lãng, thực tế cho thấy, nghề gốm là nghề 

có quy trình chế tác công phu và phức tạp nhất. Nếu ta làm một cuộc thống kê 

tỷmỷ từ khâu chọn đất đến khi một sản phẩm hoàn thiện ra lò có tất thảy 60 thao 

tác, mất khoảng 30 - 35 ngày, cần một nguồn nhân lực lớn vì chủ yếu các hoạt 

động sản xuất đều được làm thủ công.Quy trình sản xuất gốm có thể quy về bốn 

công đoạn cơ bản như sau: 1/Sơ chế vật liệu; 2/Tạo hình sản phẩm; 3/Trang trí; 

4/Nung gốm [PL6,A.18-25, tr.213, 214]. Trong mỗi một khâu lại bao gồm nhiều 

công đoạn nhỏ và thao tác kỹ thuật khác nhau. Trong khâu sơ chế vật liệu có hai 

công đoạn là luyện đất và chất đốt. Khâu tạo hình sản phẩm có thể chia làm hai 

cách, đối với những sản phẩm có tiết diện tròn được tạo hình trên bàn xoay, còn 

những sản phẩm có tiết diện hình vuông, hình chữ nhật, tam giác, đa giác đều 

được tạo hình theo phương pháp in khuôn. Trang trí trên gốm có lẽ là khâu 

chiếm nhiều thời gian, chứa nhiều công đoạn và cần tới sự khéo léo hơn cả: chạm 

khắc (chạm nổi, khắc chìm, trổ thủng); chế men, tráng men; sửa hàng men. Đó là 

cả một quy trình sáng tạo của các thợ thủ công, thể hiện bản sắc văn hóa của 

người dân làng nghề. Nung gốm cần chú ý tới thời gian nung, nhiệt độ lửa trong 

lò, chồng lò. Trước kia, các công đoạn này đều được người thợ Phù Lãng tiến 

hành bằng phương pháp thủ công 100%. Chính vì vậy mà nghề gốm được coi là 

nghề vất vả nhất trong số ba nghề thủ công truyền thống được lựa chọn nghiên 

cứu. Ông Phạm Văn Phương - Trưởng thôn Phù Lãng, bàn về vấn đề sự vất vả 

trong nghiệp làm gốm còn vui vẻ nói: Ông cha ta có câu “làm ruộng ăn cơm 
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nằm, chăn tằm ăn cơm đứng” để chỉ nỗi vất vả của nghề tằm tang. Nhưng nếu 

xét toàn bộ các công việc của nghề trồng dâu, nuôi tằm, kéo kén, xe tơ, dệt lụa… 

thấy nghề này vẫn còn nhàn hạ hơn so với nghề làm gốm. Quả thực những người 

thợ thủ công nơi đây phải dậy từ tờ mờ sáng làm việc tới khi trời chạng vạng, 

quanh năm còng lưng với đất, dát mặt với lửa. Trong chuỗi các công việc làm 

nghề thì có lẽ khâu làm đất là vất vả hơn cả, và đây cũng là khâu thấy rõ sự biến 

đổi trong kỹ thuật sản xuất của người Phù Lãng. Trước đây người thợ Phù Lãng 

phải để đất khô trắng sau đó đập nát mịn rồi ngâm vào nước cho đất nở ra, nhừ 

nhuyễn; dùng kéo cắt đất để nhặt sỏi sạn nhiều lần thật tỷmỷ; rải đất ra đạp bốn 

đế năm lần cho nhuyễn; sau đó là “đánh đòn” (vừa vần vừa đánh đòn để vuốt). 

Chỉ tính riêng công đoạn này trước đây phải cần bốn đến năm người khỏe mạnh 

làm việc liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Ngày nay công đoạn tốn nhiều mồ hôi, 

công sức này được thay thế bằng máy đùn đất chỉ cần một người sử dụng thành 

thạo máy cũng có thể làm ra một khối lượng đất lớn đủ dùng cho một xưởng sản 

xuất 10 nhân công chuốt. Ở công đoạn chuốt trước đây được sử dụng bàn xoay 

bằng gỗ người thợ phải quay bằng tay. Hiện giờ bàn xoay được thay thế bằng 

kim loại và gắn mô tơ để giảm sức lao động. Lò nung gốm ở Phù Lãng được gọi 

tên là lò rồng, cũng được cải tiến nhiều[PL6,A.11-14, tr.210, 211]. Trước đây lò 

được đắp bằng đất, có quy mô nhỏ, sức nung chứa sản phẩm không nhiều; nền lò 

dốc xuống phía ống khói, mái lò bằng phải dùng gậy chống. Nhưng ngày nay lò 

rồng đã mở rộng quy mô hơn, nền lò dốc từ dưới lên phía ống khói, mái lò nung 

được thiết kế theo kiểu mái vòm nên không tốn diện tích cho hàng cột chống đỡ, 

ngay trong ống khói cũng có thể xếp sản phẩm vào nung. Hai bên thân lò có các 

cửa lò nhỏ để chất củi chẻ nhỏ đốt bồi thêm khi sản phẩm phía dưới đã chín. Một 

vài năm gần đây trên địa bàn thôn Phù Lãng đã xuất hiện lò nung gốm bằng ga 

khá hiện đại có thể điều chỉnh được nhiệt độ trong lò theo ý muốn rất chính xác. 

Những lò gốm này thường được sử dụng để nung đốt sản phẩm mỹ nghệ như 

tranh gốm, tượng nghệ thuật… Theo thống thực tế tại thôn Phù Lãng hiện nay 

chỉ có hai hộ gia đình sử dụng lò nung gốm bằng ga là: cơ sở sản xuất gốm Tiệp 

Nhung và Đức Thịnh.  



117 

 

 Theo bà Lương Mỹ Hòa (sinh năm 1960) chủ nhân của cơ sở gốm Đức 

Thịnh cho biết: Quê gốc bà ở Bắc Giang, trước đây bà vốn công tác tại Đoàn Ca 

múa kịch Hà Bắc. Nhưng do cơ duyên với nghề gốm bà đã tìm về Phù Lãng để 

học nghề, luôn luôn tìm hướng đi mới cho nghề vàrồi say mê với nghề gốm lúc 

nào không biết. Đến năm 2004, bà đã quyết định mở cơ sở sản xuất gốm tại địa 

phương và là một trong những gia đình đầu tiên, tiên phong trong việc áp dụng 

khoa học công nghệ vào sản xuất gốm. Bà cho biết thêm, chính con trai và con dâu 

bà đã tốt nghiệp tại trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp và đang trực tiếp tham 

gia sản xuất, sáng tạo tại gia đình.Cơ sở sản xuất của gia đình bà vừa tiếp thu được 

những kỹ thuật làm gốm truyền thống vừa được đào tạo bài bản trong trường lớp. 

Những kinh nghiệm và lý thuyết được cơ sở sản xuất Đức Thịnh vận dụng linh 

hoạt trong sản xuất tranh gốm, các tác phẩm tạo hình gốm và nung sản phẩm bằng 

lò ga. Bà rất hãnh diện khi nói về xưởng sản xuất gốm của gia đình và cho biết 

thêm: thời điểm bà trang bị lò nung gốm bằng ga hết 260.000.000 đồng. Tùy từng 

loại hình, kích thước của sản phẩm mà lò nung có thể chứađược số lượng sản 

phẩm khác nhau, thời gian nung cũng khác nhau. Nhưng trung bình để một mẻ 

gốm ra lò cần đốt hết hai đến ba tạ ga. Nếu tính mức trung bình giá ga hiện hành 

thì chỉ tính nguyên tiền nhiên liệu để đốt lò đã lên tới con số chi phí hàng chục 

triệu đồng. Vì vậy, việc trang bị lò nung gốm bằng ga thay thế cho lò rồng hiện 

nay còn hạn chế là điều dễ hiểu. 

 Như vậy có thể thấy, không chỉ có ba làng nghề đều có sự biến đổi trong 

kỹ thuật chế tác sản phẩm. Các làng nghề truyền thống và các làng nghề mới 

phát triển đều cần thiết thay đổi và áp dụng kỹ thuật mới sáng tạo. Đó chính là con 

đường cho sự tồn tại của các làng nghề. Tuy nhiên, làng chạm khắc gỗ Phù Khê có 

sự biến đổi mạnh mẽ nhất, máy móc đã được sử dụng tới 90% trong các khâu, công 

đoạn sản xuất để hoàn thiện sản phẩm từ máy cưa, xẻ gỗ cho tới máy đục tạo hoa 

văn, máy đánh bóng... Đứng thứ hai là làng gò, đúc đồng Đại Bái đã áp dụng máy 

móc trong khâu quạt lò, đánh dát, cán, miết, đột, dập… Cuối cùng là làng sản xuất 

gốm Phù Lãnglà làng thủ công công truyền thống sử dụng ít máy móc vào sản xuất 

gốm nhất chỉ giải phóng khoảng 30% sức lao động của người thợ trong khâu chuẩn 
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bị nguyên liệu, nhào đất, trong công đoạn vuốt hình sản phẩm và manh nha xuất 

hiện lò nung gốm bằng ga. 

3.3. Biến đổi về sản phẩm 

  Sản phẩm của làng nghề truyền thống là thành quả lao động, sáng tạo của 

người thợ; là sự kết tinh của nhiều loại hình nghệ thuật phản ánh đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân trong xã hội từng thời kỳ. Trong các nghề lựa chọn nghiên 

cứu đều nhận thấy rõ ràng sự biến đổi trong các sản phẩm làng nghề. Nghiên cứu 

sản phẩm của các làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh có thể nhận thấy sự biến 

đổi trong thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc trên sản phẩm làng nghề. Trường 

hợp trên sản phẩm gốm, trước đây đồ gốm được làm khá đơn giản và chủ yếu là 

đồ gia dụng phục vụ cuộc sống thường nhật, cách tạo tác đơn giản, để thô hoặc 

phủ men có điểm hoa văn. Do đó, tính thẩm mỹ trên sản phẩm gốm ít được 

quan tâm. Nhưng hiện nay, đồ gốm gia dụng được nâng cấp lên khá nhiều từ 

mẫu mã sản phẩm đến chất lượng và giá thành. Bên cạnh đó, các phẩm gốm lại 

có sự góp mặt của dòng tranh gốm, tượng gốm mỹ nghệ. Đây là hai dòng sản 

phẩm đạt tính thẩm mỹ cao, thể hiện nhiều đề tài thiết thực với cuộc sống 

thường nhật và thường được đặt ở các vị trí trang trọng. Trường hợp đối với sản 

phẩm gỗ, cách thức tạo dáng và trang trí theo ý đồ của người thợ. Các đề tài 

chạm khắc trên gỗ truyền thống, hiện đại được thể hiện trên khối gỗ có diện 

tích rộng với ý tưởng phong phú như chạm khắc trên các cấu kiện kiến trúc, tạc 

tượng, chạm khắc tranh mỹ nghệ… Trường hợp đồ đồng, trước đây chủ yếu sản 

xuất hai loại chính là đồ gia dụng và đồ thờ cúng. Đặc biệt là đồ thờ cúng được 

tạo dáng và chạm khá tinh xảo thể hiện tính thẩm mỹ cao, ví dụ đỉnh hương 

đồng chạm tứ linh… Hiện nay, ngoài hai loại sản phẩm trên, các làng nghề gò, 

đúc đồng còn sáng tạo ra loại sản phẩm tranh trang trí với số lượng đề tài phong 

phú như: vinh quy bái tổ, mã đáo thành công, lý ngư vọng nguyệt, phong cảnh 

rừng núi song nước… Đây là loại sản phẩm đang được các khách hàng đặc biệt 

quan tâm và mang lại hiệu quả cao về kinh tế trong hoạt động giao dịch thương 

mại trong và ngoài nước. Nhìn chung, sản phẩm của các làng nghề có nhiều 
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biến đổi để phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người dân, có loại sản phẩm bị 

thu hẹp về quy mô sản xuất, song cũng có loại sản phẩm được mở rộng quy mô 

sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Bản thân các sản phẩm của làng nghề 

cũng sẽ được người thợ điều chỉnh cho hợp lý về kiểu dáng, màu sắc, chất 

lượng và giá thành bán ra thị trường. Thực tế cho thấy, sản phẩm mỹ nghệ theo 

chất liệu đồng, gỗ, gốm… đều mang lại tính thẩm mỹ và hiệu quả kinh tế cao, 

thị trường trong nước, nước ngoài ưa chuộng. Thông qua tư liệu phỏng vấn hồi 

cố và thực tế khảo sát trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với mỗi làng 

nghề đều có bảng danh mục các sản phẩm hiện nay để so sánh với sản phẩm 

trước đây. 

Trường hợp ở làng nghề Đại Bái, từ xa xưa làng gò, đúc đồng đã vang 

danh khắp miền với các sản phẩm đồ gia dụng và đồ thờ cúng. Nhờ vào tính ưu 

việt của mũi dùi gò, các mặt hàng gia dụng của người thợ gò đồng Đại Bái, 

càng phong phú và đa dạng hơn về chủng loại và hình dáng so với các mặt hàng 

gia dụng bằng chất liệu khác. Người dân Việt Nam đã quá quen thuộc với các 

mặt hàng gò, đúc đồng trong sinh hoạt hàng ngày. Bảng phân loại sản phẩm gò 

đúc đồng dưới đây cho thấy tính đa dạng của loại hình sản phẩm. 

Bảng 3.4: Phân loại sản phẩm gò đồng Đại Bái 

TT Loại hình Sản phẩm gò Sản phẩm đúc 

1 Đồ gia dụng Xoong, nồi, sanh, thùng, 

nồi nấu rượu, mâm, 

chậu thau, ngòi bút. 

Ốc vít, dây điện, khóa xe, 

khóa van ga. 

2 Đồ thờ cúng Khám thờ, cuốn thư, 

hoành phi, câu đối, ngai 

thờ, bài vị, chiêng, cồng, 

thanh ban, mã la, thanh 

la, lệnh, não cái, não 

đục, tiu, cảnh… 

Đỉnh hương, bát hương, 

vạc, chuông, khánh, chân 

đèn, lọ cắm hương, tượng 

thờ, tượng nhân vật lịch 

sử, hạc thờ. 

3 Đồ trang trí Tranh mỹ nghệ, tranh 

chữ 

Tranh, tượng nghệ thuật, 

phù điêu, huy hiệu. 

[Nguồn: Tác giả lập] 
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Một số sản phẩm tiêu biểu của làng nghề như: Đồ gia dụng, nồi đồng mô 

phỏng theo hình dáng của nồi đất, những loại nồi đồng gò sớm nhất có tên là nồi 

đồng đất. Vai và cổ nổi đồng đất là những đường cong trơn nên dễ gò để vỗ. Thay 

đổi dạng hình làm cho đẹp thêm, có bề thế hơn và nâng cao hệu suất khi đun nấu. 

Sau đó nồi đồng điếu đã ra đời với các nếp gấp ở cổ, vai và trôn nồi đã làm tăng độ 

vững chắc, chống biến dạng khi đun nấu. Mâm đồng ra đời sau mâm gỗ và mâm 

đồng đúc, mâm đồng Đại Bái có hai loại: loại tròn (có chân và không chân), loại 

lục giác và bát giác (có chân và không chân). Loại mâm lục giác cho 6 người ăn, 

mâm bát giác cho 8 người ăn; nhiều loại còn được chạm khắc hoa văn hoặc cẩn 

tam khí.Sanh đồng được nhiều bà nội trợ ưa chuộng vì xào nấu rất nhanh và tiện 

dụng. Lòng sanh sâu vừa phải, đáy phẳng, miệng loe khá rộng; hai quai là hai thanh 

đồng xoắn gắn với miệng sanh vừa bảo đảm tính bám chắc vừa tăng thêm vẻ 

đẹp.Chậu thau thường được gò trơn, đơn giản, có nhiều kích thước khác nhau sử 

dụng cho cho nhiều mục đích như: thau rửa mặt, thau tắm, thau ngâm chân… 

Đồ thờ cúng [PL6,A.84, 85, 86, 91, 92, tr.234- 236]: Chiêng, cồng ở Đại Bái 

đều là những chiêng cồng gò, đảm bảo giá trị sử dụng về mặt âm nhạc. Ngoài ra còn 

có thanh ban, mã la, thanh la, lệnh, não cái, não đục, tiu, cảnh… Đỉnh đồng có nhiều 

hình dạng và kích thước khác nhau như: đỉnh hình cầu, hình đấu, hình trụ tròn… với 

các họa tiết hoa văn trang trí khá tinh xảo gắn liền với các đề tài tứ linh, hoa văn hồi 

văn, hoa văn chữ thọ… Bên cạnh đó còn có mặt hàng cẩn tam khí, ngũ sắc giúp làm 

tăng thêm độ thẩm mỹ và giá trị cho các sản phẩm của người thợ thủ công Đại 

Bái.Ngoài ra, còn có hạc thờ, bát hương, lọ cắm hương, chân đèn… các loại hình này 

rất phong phú và đa dạng về kiểu dáng mẫu mã và kích thước. 

Ngày nay, các mặt hàng gia dụng của Đại Bái không còn được ưa chuộng 

như trước đây nữa. Vì làm bằng chất liệu đồng nên các đồ dùng đó có trọng lượng 

rất lớn, nếu không sử dụng thường xuyên sẽ dẫn đến hiện tượng rỉ. Bên cạnh đó 

còn có rất nhiều đồ gia dụng làm bằng chất liệu mới đáp ứng được độ bền, đẹp 

như nồi inox, nhôm, nhựa… Đứng trước tình hình đó buộc người thợ thủ công Đại 

Bái phải tìm ra một hướng đi mới: Trong những năm gần đây đứng trước nhu cầu 
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và thị hiếu thẩm mỹ ngày càng của người tiêu dùng, những người thợ thủ công Đại 

Bái đã nhanh nhạy sáng tạo ra một dòng sản phẩm mới: hàng thủ công mỹ nghệ: 

tranh đồng nghệ thuật, tranh chữ, tượng đồng nghệ thuật… Để khẳng định quá 

trình biến đổi về sản phẩm của nghề gò, đúc đồng Đại Bái, nguồn tư liệu lịch sử 

cho thấy, làng Đại Bái xưa là làng nghề chuyên về đúc đồng. Càng về sau trong 

tiến trình phát triển lịch sử, người dân làng nghề đã làm thêm kỹ thuật gò đồng. Kỹ 

thuật này đã cho ra các sản phẩm đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu sử dụng 

của người dân. Điểm mới trong sản phẩm của làng Đại Bái những năm gần đây thể 

hiện ở chỗ đã có những hợp đồng đúc tượng lớn. Thậm chí người thợ thủ công 

phải tổ chức đúc tại nơi đặt hàng vì tác phẩm điêu khắc có kích thước và trọng 

lượng lớn. Việc vận chuyển sản phẩm hoàn thiện gặp nhiều khó khăn. Trước đây, 

sản phẩm chất liệu đồng mang tính thuần nhất, nhưng trong những năm gần đây đã 

xuất hiện những sản phẩm đồ đồng cao cấp/đồ khảm tam khí (đồng, vàng, bạc), 

ngũ khí (đồng, vàng, bạc, nhôm, thiếc). Để có những sản phẩm này thì đòi hỏi 

người thợ thủ công phải có trình độ tay nghề cao và có những ý tưởng mới trong 

trang trí trên bề mặt các sản phẩm chủ yếu là đồ thờ. 

Trường hợp sản phẩm nghề mộc ở làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê khá 

phong phú và đa dạng. Theo thời gian cùng với tính cần cù, chịu khó, đôi bàn 

tay khéo léo và óc sáng tạo tuyệt vời của các nghệ nhân, thợ chạm khắc gỗ Phù 

Khê ngày một nâng cao tay nghề, hoàn thiện trong từng sản phẩm và sáng tạo 

thêm những mẫu mã mới với nhiều loại hình khác nhau. Theo thực tế khảo sát 

tại Phù Khê cho thấy, sản phẩm của làng chạm khắc gỗ Phù Khê được phân ra 

hai loại cơ bản: hàng ngang và hàng chạm. Ở loại hình nào người Phù Khê cũng 

sáng tạo ra những sản phẩm đạt đến độ khéo léo, tỉnh xảo và thẩm mỹ cao.  

Trong một sản phẩm của làng nghề thường có cả hai phần hàng ngang 

và hàng chạm: hàng ngang là những phần sản phẩm được bào trơn đóng bén, 

bắt mộng vào nhau tạo thành hình dáng; hàng chạm là những phần sản phẩm 

được chạm trổ hoa văn để tô điểm thêm cho sản phẩm đó. Trường hợp, trên 

một bức tranh tứ linh, phần khung viền bên ngoài được bào trơn đóng bén gọi 
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là hàng ngang; nhưng phần chạm trổ rồng, phượng bên trong được xếp vào 

hàng chạm. Như vậy, đối với một số sản phẩm làng nghề rất khó để phân định 

rạch ròi là hàng ngang hay hàng chạm. Tuy nhiên, xét về những đặc điểm 

chung nhất nhóm sản phẩm hàng ngang của Phù Khê, trước đây chủ yếu là 

dựng nhà, đình chùa, dinh thự… Theo ông Nguyễn Kim (sinh năm 1933), 

nghệ nhân chạm khắc gỗ thôn Phù Khê,“Trước kia các hiệp hội thợ mộc Phù 

Khê thường đi khắp nơi để dựng nhà và đóng đồ cho tầng lớp địa chủ, quan 

lại phong kiến hoặc dựng đình chùa và chạm khắc các hoa văn trang trí trên 

đầu dư, bức cốn đồng thời chính họ là tác giả của những đồ thờ tự được bày 

biện bên trong các di tích đó”. Tuy nhiên, theo thời gian chất liệu gỗ ngày 

một khan hiến, bên cạnh đó hàng loạt các vật liệu xây dựng hiện đại có độ bền 

chắc cao được ra đời thay thế cho chất liệu gỗ. Chính vì vậy, số người dựng 

nhà gỗ ngày một ít, bởi vậy thợ mộc Phù Khê ngày nay đặc biệt là thế hệ trẻ 

dưới 40 tuổi hầu hết không còn nắm được các kỹ thuật dựng nhà truyền thống. 

Trong tương lai rất có thể, một loại sản phẩm mang lại tên tuổi cho làng nghề 

chạm khắc gỗ Phù Khê là dựng nhà sẽ không còn nữa. Bên cạnh đó một số sản 

phẩm đồ gia dụng như: tủ chè, tủ chùa, trường kỷ và bộ ghế Âu  Á ngày nay 

không còn được ưa chuộng nên những người thợ Phù Khê đã ngừng sản xuất.  

Bảng 3.5: Phân loại và thống kê một số sản phẩm của làng nghề Phù Khê 

TT Loại hình Trƣớc năm 1986 (Xƣa) Sau năm 1986 (Nay) 

1 Đồ thờ Bát bửu, long ngai, bài vị, 

hoành phi, câu đối, kiệu thờ, 

nhang án, tượng Phật, khám 

thờ… 

Hoanh phi, câu đối, tượng 

Phật, nhang án, hương án, 

lọ hoa, ống cắm hương… 

2 Đồ trang trí Tranh Tứ linh, Tứ quý, Bát 

tiên, Lý ngư vọng nguyệt, 

Bát mã truy phong…  

Tượng nghệ thuật các nhân 

vật tôn giáo; tượng Lý 

Thiết Quài, Hà Tiên Cô, 

các nhân vật lịch sử: Quan 

Vân Trường, Bác Hồ, Võ 

Nguyên Giáp, Nguyễn 
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TT Loại hình Trƣớc năm 1986 (Xƣa) Sau năm 1986 (Nay) 

Trãi… Tượng động vật: 12 

con giáp, voi, ếch ngậm 

đồng tiền. Thực vật: quả 

phật thủ, quả bầu hồ lô… 

Gỗ lũa nghệ thuật. Tranh 

nghệ thuật: bên cạnh những 

đề tài trang trí cũ còn sáng 

tạo thêm những đề tài mới 

hiện đại. 

3 Đồ gia dụng Tủ chè, tủ chùa, bộ ghế Âu 

Á, giường, tủ ba buồng, 

trường kỷ… 

Ghế Minh quốc, ghế như ý, 

ghế Minh lùn, ghế Minh 

đế, ghế Minh trọc… sập, tủ 

tường, giường, bàn trà, gạt 

tàn, lọ hoa… 

4 Công trình 

kiến trúc 

Nhà ở, dinh thự, đình, chùa, 

đền, miếu…các mảng chạm 

trang trí kiến trúc. 

Đình, nghè của địa phương; 

nhà thờ họ, ngoài ra làm 

theo nhu cầu của các địa 

phương khác. 

[Nguồn: Tác giả lập] 

Một số sản phẩm tiêu biểu: 

Đồ gia dụng [PL6,A.57-61, tr.225, 226]: Bàn ghế có lẽ là mặt hàng phong 

phú nhất trong bộ sản phẩm đồ gia dụng của làng Phù Khê. Chỉ xét riêng về mặt 

trang trí trên ghế có thể phân ra hàng chục loại khác nhau như: Quốc triện, quốc 

đào, quốc lân, như ý; xét về kích thước có thể phân chia thành nhiều loại khác 

nữa: ghế nhi, ghế đại...; xét về vị trí sử dụng có: bàn ghế phòng ăn, phòng làm 

việc, văn phòng, nhà riêng, bể bơi, sân vườn mỗi loại lại được thiết kế sao cho 

tiện dụng nhất. Nhưng có lẽ bàn ghế phòng khách là được chạm trổ, trang trí cầu 

kỳ hơn cả. Thông thường một bộ bàn ghế đầy đủ sẽ gồm năm món: một ghế dài, 

hai ghế vuông, một bàn hình chữ nhật và một bàn hình vuông đặt giữa hai ghế 

vuông.Trang trí trên sản phẩm thường là rồng, phượng hoặc bát tiên đều là 

những đề tài mang ý nghĩa tốt lành. Tùy vào không gian, diện tích của chủ nhà 
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mà người thợ sẽ tính toán và thiết kế kích thước cho phù hợp nhất. Giường là gia 

dụng không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Trong văn hóa của người Việt Nam ta 

đây là thứ đồ cần phải mua sắm đầu tiên khi về nhà mới hoặc cưới xin, xây dựng 

gia đình. Chính vì vậy, mặt hàng này luôn được những người thợ Phù Khê quan 

tâm sáng tạo thêm nhiều mẫu mã mới với kích thước đẹp mang ý nghĩa sinh sôi. 

Ngày này do không gian sống chật hẹp những người thợ Phù Khê còn sáng tạo , 

thiết kế giường và kết hợp tủ đựng đồ là ngăn kéo phía dưới gầm giường. Một 

chi tiết rất nhỏ này thôi cũng chứng tỏ được sự thông minh, sáng tạo của người 

thợ chạm khắc gỗ Phù Khê khi làm nghề. 

Đồ thờ cúng [PL6,A.54, 55, 56, tr.224]: Hương án (nhang án) có tác dụng 

đặt đồ thờ; hương án được chạm trổ 3 mặt, cũng có khi là duy nhất mặt trước 

điều này tùy thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng. Đề tài chạm khắc thường 

là tứ linh (long, ly, quy, phượng); tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai) hoặc trích các 

tích truyện trong đạo Phật, đạo Giáo… Tuy nhiên các trang trí này phải cân 

xứng, đăng đối toát lên cái thần thái riêng. 

Tượng Phật: Gỗ để tạc tượng thường là gỗ mít, tượng có hai thế cơ bản 

là: ngồi và đứng. Với mỗi một tư thế nghệ nhân tạc tượng lại có một công thức  

tính truyền miệng rất chính xác riêng. Có lẽ điều tài tình nhất mà nghệ nhân tạc 

tượng Phù Khê làm được đó chính là lột tả được chất liệu qua mũi đục. Chỉ 

bằng đôi bàn tay, mà người Phù Khê đã giúp cho người xem phân biệt được rõ 

ràng đâu là da thịt, đâu là nếp sống áo, nét mặt, khóe môi của các vị tượng đều 

toát lên thần thái và có hồn. Tuy nhiên, sản phẩm tượng thờ chỉ có hai hộ gia 

đình trong làng sản xuất. 

Đồ trang trí [PL6,A.62, tr.226]: Cũng giống như làng Đại Bái, hiện nay 

làng Phù Khê đang đi theo con đường phát triển các mặt hàng đồ trang trí làm tiêu 

điểm. Tượng nghệ thuật là một trong những mặt hàng đòi hỏi trình độ tay nghề cao 

không phải ai cũng có thể sáng tạo được. Mảng sản phẩm này chủ yếu khai thác ở 

các đề tài của Đạo giáo như: Tam đa (Phúc, Lộc, Thọ), Bát tiên (Lý Thiết Quài, 

Hà Tiên Cô, Lã Đồng Tân…). Bên cạnh đó còn có các nhân vật lịch sử như: Hồ 
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Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Quan Vân Trường… Mỗi một nhân vật lại được nghệ 

nhân bắt được cái thần và lột tả một cách sinh động. 

Tranh: đây là sản phẩm phong phú nhất về mặt thể loại trang trí. Ngoài những 

đề tài quen thuộc như: tứ linh, tứ quý… Ngoài ra còn có những đề tài khác như: Lý 

ngư vọng nguyệt (cá chép trông trăng), Vinh quy bát tổ, tranh sơn thủy hữu tình… 

Trường hợp ở làng nghề gốm Phù Lãng nổi tiếng khắp vùng một thời với 

nước men da lươn truyền thống. Cũng giống như hai làng Đại Bái và Phù Khê các 

mặt hàng sản phẩm của làng nghề rất phong phú và đa dạng trên cả ba loại hình: gia 

dụng, thờ cúng và mỹ nghệ. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh chung của xã hội sản 

phẩm gốm Phù Lãng đang đứng trước nhất nhiều khó khăn và thách thức. Vấn đề 

đặt ra lúc này là phải liên tục thay đổi mẫu mã sản phẩm, ngày một hoàn thiện hơn. 

Chính vì vậy, danh mục sản phẩm làng nghề luôn có sự thay đổi. Điều này được thể 

hiện cụ thể dưới bảng so sánh sau: 

Bảng 3.6: Phân loại sản phẩm làng nghề truyền thống Phù Lãng xƣa và nay 

TT Loại hình Xƣa Nay 

1 Gia dụng Bát, đĩa, chum, vại, chậu, 

chõ, vò, ấm, nồi, ang, 

liễn, âu, thạp, cối giã cua 

(lon), máng lợn, bát 

điếu,ống nhổ, bình vôi. 

Bàn uống nước, bình, lọ hoa, 

niêu, nồi,vại, chum, vò, chõ, 

ấm sắc thuốc, cối giã cua, 

chậu hoa, chậu cảnh, đôn,  

2 Thờ cúng Nậm rượu, bát hương, 

đỉnh, lư hương, bình, 

lọ,ống cắm hương, tứ linh 

Cây đèn, bình, lọ, mâm bồng, 

tượng các con vật linh. 

3 Trang trí Chậu hoa, chậu cảnh, 

thống, đôn, tượng các con 

thú: hổ, sư tử, voi, trâu, 

chó… 

Độc bình, tranh gốm với các 

đề tài: Vinh quy Bái tổ, Bách 

điểu quần đào, Bát mã truy 

phong… Tượng trang trí sân 

vườn: tượng nhân vật trong 

đời sống sinh hoạt: têm trầu, 

tát nước, thêu thùa, xay lúa… 

Trong sinh hoạt văn hóa văn 
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TT Loại hình Xƣa Nay 

nghệ: Liền anh, liền chị… 

Trong các tích cổ: Há miệng 

chờ sung, Tam cố thảo lư… 

Tượng 12 con giáp, tượng 

thú… 

4 Kiến trúc Gạch, ngói, ống cống. Gạch, ngói, tiểu quách. 

[Nguồn: Tác giả lập] 

Bảng thống kê trên cho thấy những sản phẩm tiêu biểu của làng nghề gốm Phù 

Lãng thay đổi theo thời gian. Thời kỳ đầu những sản phẩm là bát, đĩa, ấm, nồi, ống 

nhổ, ống cống… được sản xuất thịnh hành trong tất cả các cơ sở sản xuất gốm Phù 

Lãng. Nhưng ngày nay, loại sản phẩm này đã không còn xuất hiện nữa. Nguyên 

nhân của sự việc này thì rất nhiều nhưng tựu chung lại chủ yếu là do người tiêu 

dùng không còn yêu chuộng mặt hàng này của làng nghề nữa. Mặt khác do nếp 

sống thay đổi, người dân không còn sử dụng ống nhổ, thay vào đó là bồn rửa mặt 

tráng men. Các công trình cấp thoát nước công cộng và tư nhân đã sử dụng ống 

cống bằng chất liệu bê tông, cốt thép hoặc ống nhựa để giảm thiểu những khớp nối 

do ống cống bằng gốm mang lại. Vì vậy, khi nhu cầu của người dân không còn 

nữa thì việc dừng sản xuất những mặt hàng này là điều tất yếu. Tuy nhiên, trên 

thực tế lại xuất hiện những mặt hàng và loại hình sản phẩm mới trước đây chưa có 

như: Tranh gốm, tượng trang trí, độc bình, tiểu quách… Dưới đây là một số sản 

phẩm tiêu biểu của làng nghề Phù Lãng: 

 Đồ gia dụng [PL6,A.26, 27, tr.215]: Nồi, niêu: thân hình cầu, gờ miệng vê 

tròn, đường viền thường làm là một đường cong khép kín. Quai có hai dạng: dạng 

một được đắp nổi hai bên thân tạo tạo sự cân đối. Loại này quai này thường tạo 

dáng như nửa vành khuyên. Dạng quai thứ hai thường làm một quai dài để cầm 

tay. Hai loại sản phẩm này ngày nay vẫn được sản xuất theo đơn đặt hàng của 

những cửa hàng ăn với món cá kho tộ, cơm niêu ở các thành phố.Vại, chum: thân 

hình trụ tròn, đường viền thường là sự kết hợp giữa một đường cong làm thân và 

một đường thẳng đứng ở cổ. Ngày nay hai sản phẩm này còn được sản xuất khá 



127 

 

nhiều: vại được người dân sử dụng phổ biến để muối dưa, cà; chum dùng được 

làm tương, ủ rượu tạo ra vị thơm ngon rất đặc trưng. 

 Đồ thờ cúng: Bát hương gốm Phù Lãng từng vang danh một thời khắp các 

vùng gần xa với dáng hình đấu, thân đắp nổi đôi rồng chầu mặt nhật đang trong tư 

thế trườn từ trên xuống.Cây đèn: đây là mặt hàng vừa có tác dụng làm đồ thờ vừa 

dùng để trang trí. Miệng tạo hình hoa sen, thân trang trí đắp nổi rồng cuốn, đế giật 

tam cấp. Đèn đã được người thợ gốm Phù Lãng cách điệu để sử dụng thắp đèn 

điện bên trong không đơn thuần thắp nến và đèn dầu như trước đây. 

 Đồ trang trí [PL6,A.28, 31, 32, tr.215, 216]: Tranh gốm là sản phẩm mới 

được sáng tạo trong 10 năm trở lại đây. Tranh có kích thước và đề tài trang trí 

phong phú nhất trong số những sản phẩm của làng nghề hiện này. Anh Nguyễn 

Đức Thịnh (32 tuổi) cho biết: Để hoàn thiện một bức tranh gốm đòi hỏi người thợ 

phải am hiểu và thành thạo trên tất cả các lĩnh vực như: hội họa, điêu khắc, đồ 

họa… Trước tiên thợ phải vẽ trên đất sau đó đắp nổi các chi tiết sao cho bố cục 

hợp lý tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Chính sự tổng hợp trên nhiều lĩnh vực 

này đã khiến cho tranh gốm của Phù Lãng ghi dấu ấn trong lòng khách hàng, giúp 

cho du khách phân biệt được so với sản phẩm tranh gốm Bát Tràng. Một số đề tài 

tiêu biểu như: bách điểu quần đào (một trăm con chim quần tụ tại vườn đào), bát 

mã truy phong, mã đáo thành công… Bên cạnh đó, tranh phố cổ của cố họa sỹ Bùi 

Xuân Phái cũng được tái hiện lại trong tranh gốm. Đây là đề tài trang trí đang 

được đông đảo khách hàng trong và ngoài nước yêu thích. Ngoài ra những đề tài 

trang trí trên Đông Hồ như: vinh hoaphú quý, gà đàn, lợn đàn cũng được tái hiện 

lại trên chất liệu gốm đã thu được hiệu quả thẩm mỹ cao. 

 Tượng [PL6,A.29, tr.215]: khác với hai làng Đại Bái và Phù Khê chỉ sản xuất 

những đề tài liên quan đến các nhân vật tôn giáo, tín ngưỡng, các nhân vật lịch 

sử…, sản phẩm của làng Phù Lãng lại đi vào khai thác những nhân vật đời thường. 

Đặc biệt là những con người lao động đang hăng say sản xuất như: giã gạo, xay lúa, 

tát nước gầu dây… Hoặc sinh hoạt đời thường như: thêu thùa, may vá, têm trầu, bắt 

cua… Ngoài ra còn có một số tích cổ như: há miệng chờ sung. Đặc biệt là tượng 12 
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con giáp trong đó hình tượng con trâu được sáng tạo nhiều hơn cả với đủ các tư thế 

khách nhau từ nằm nghỉ ngơi, gặm cỏ cho đến đi cày, kéo xe… 

 Kiến trúc: Ngoài gạch, ngói thì tiểu quách là một đặc trưng của loại hình sản 

phẩm này. Sản phẩm này được xếp vào danh mục những sản phẩm thời nay vì 

trước đây mặt hàng này do làng gốm Thổ Hà (Bắc Giang) sản xuất. Nhưng từ khi 

làng gốm Thổ Hà đứng trước nguy cơ bị “khai tử”, gần như các hoạt động sản xuất 

của làng nghề bị đóng băng lại thì làng Phù Lãng đã sản xuất loại hình sản phẩm 

đặc thù này. Trừ mặt đáy, các mặt còn lại của sản phẩm đều được trang trí chạm 

nổi một con rồnguốn lượn trong đường viền kỷ hà khuôn theo thành tiểu. Hai đầu 

tiểu được in hai đồ án hoa văn, một loại hình vuông, một loại hình tròn để phân 

biệt hướng đầu và hướng chân của hài cốt. 

Sự biến đổi về sản phầm làng nghề là yếu tố rõ nét nhất trong khi nghiên cứu 

về biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống. Có thể nhận định rằng, sản phẩm của 

làng nghề ngày một phong phú về loại hình, đa dạng về kỹ thuật chế tác và hoàn 

thiện hơn về đề tài cũng như chất lượng sản phẩm. 

3.4. Biến đổi về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm được xem là một trong những yếu tố cơ bản 

quyết định đến sự tồn tại của làng nghề. Chính vì vậy, người dân làng nghề luôn 

hướng tới việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, về phương diện này có thể 

nhận thấy sự biến đổi khá rõ nét ở các làng nghề. Từ chỗ thị trường tiêu thụ sản 

phẩm là những chợ quê ở làng và các vùng phụ cận đã tiến tới mở rộng thị trường 

trên phạm vi cả nước và có thể tìm kiếm cả thị trường ngoài nước. Nhìn chung, 

đầu ra của sản phẩm có tính chất quyết định đến sự tồn tại của các làng nghề. Việc 

tiêu thụ sản phẩm của làng nghề tạo ra mối quan hệ đa chiều, đó là văn hóa kinh 

doanh, văn hóa ứng xử trong việc trao đổi buôn bán sản phẩm làng nghề. Trước 

đây, dân làng nghề kinh doanh sản phẩm tạo ra bằng cách đem gánh đi bán ở các 

chợ phiên, bán rong ở vùng lân cận. Thời điểm này, người thợ làng nghề rất đề cao 

ba yếu tố tạo ra sản phẩm và được thị trường khá quan tâm, đó là việc giữ chữ tín, 

đảm bảo chất lượng sản phẩm, cạnh tranh về giá cả mua bán. Có thể dẫn ra 
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trường hợp sản phẩm đồ đồng ở Đại Bái làm ví dụ minh họa, người thợ làng 

nghề sẽ đảm bảo uy tín, chất lượng và cạnh tranh về giá nguyên liệu và sản 

phẩm. Nhưng hiện nay, ngoài ba yếu tố nêu trên, vấn đề thương mại được quan 

tâm, ngoài việc ứng xử với khách hàng tại thị trường trong nước thì phải quan 

tâm đến thị phần của thị trường nước ngoài, do vậy xuất hiện thêm việc ứng xử 

trong giao dịch thương mại giữa người mua và người bán sản phẩm… Bên cạnh 

đó, các làng nghề cũng cần tiếp cận với đối tác, đặc biệt là đối tác nước ngoài để 

có thể hiểu được văn hóa, thị hiếu, truyền thống của họ để sản xuất ra các sản 

phẩm mà họ hướng tới quan tâm. Từ vấn đề thị trường nêu trên, trong quá trình 

tồn tại và phát triển thị trường làng nghề đã xuất hiện những người dân chuyên 

làm việc kinh doanh sản phẩm làng nghề trong hoạt động thương mại trong và 

ngoài nước. Do vậy, bản thân làng nghề cũng có những biểu hiện về mặt ứng xử 

trong quá trình tổ chức và điều hành sản xuất, đó là các mối quan hệ ứng xử khác 

nhau như: giữa những người chủ và thợ; giữa các thợ sản xuất hàng hóa; giữa 

chủ sản xuất, thợ làm nghề với khách mua hàng; giữa chủ sản xuất với chính 

quyền địa phương… Đối với các cơ sở sản xuất, việc ứng xử các mối quan hệ lại 

càng được quan tâm, đặc biệt là ứng xử trong hoạt động thương mại giao dịch 

các hợp đồng kinh tế của làng nghề. Sản phẩm làng nghề giao dịch với số lượng 

lớn thì nguồn thu mang lại cho người thợ ở mức độ cao. Nhìn chung, việc giao 

thương buôn bán phát triển, đó chính là biểu hiện văn hóa trong hoạt động 

thương mại của làng nghề. Để làm rõ vấn đề trên, có thể dẫn tình hình tiêu thụ 

sản phẩm của một số làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh. 

Trường hợp ở làng Đại Bái, tư liệu của các nhà nghiên cứu cho biết, trước 

đây nơi bán sản phẩm của làng nghề chủ yếu tập trung ở chợ Bưởi. Chính vì thế, 

có một thời kỳ làng Đại Bái có tên là làng Bưởi. Vào những phiên chợ Bưởi, các 

gia đình thợ thủ công gánh hàng ra chợ để bán cho khách hàng. Ngoài ra, các gia 

đình còn gánh hàng đi bán ở các chợ và các làng lân cận. Ngày nay, thị trường tiêu 

thụ sản phẩm đã phát triển hơn nhiều so với trước. Có thể nhận thấy một số hình 

thức cụ thể như sau: 1/Bán sản phẩm tại chỗ (cửa hàng tại nhà). Ở làng Đại Bái 
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đã xuất hiện phố bán sản phẩm đồ đồng ngay trên trục đường chính của làng  

[PL6,A.69-74, tr.229, 230]. Các gia đình thợ thủ công xây dựng nhà cửa bám 

theo trục đường chính và dành không gian tầng 1 và 2 làm nơi trưng bày và bán 

sản phẩm là chính. Khách mua hàng trong nước và ngoài nước đều đến tại làng 

để mua sản phẩm đồ đồng tại các gian hàng của các gia đình bày bán. 2/Theo ý 

kiến của người dân làng nghề cho biết, trong những năm gần đây làng Đại Bái 

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đến các vùng miền trong cả nước. Ở tp. 

Huế, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh đã có các cửa hàng chuyên bày bản các sản 

phẩm của làng nghề. Có hai hình thức mở rộng thị trường như: Một là, người dân 

làng Đại Bái vào các thành phố lớn, họ thuê cửa hàng bày bán sản phẩm của làng 

nghề. Những người này họ không tham gia sản xuất mà họ chỉ tham gia vào quá 

trình mua và bán sản phẩm (mua hàng ở làng Đại Bái và chuyển vào các cửa 

hàng bán tại các tỉnh/thành phố). Hai là, người dân làng Đại Bái kết hợp với các 

hộ kinh doanh ở các tỉnh thành phố để mở cửa hàng và bày bán sản phẩm. Sự kết 

hợp này được diễn ra như sau: Người dân Đại Bái mua hàng, vận chuyển vào địa điểm 

tập kết, người kinh doanh ở địa bàn sở đã nhận và bán hàng. Ba là, thị trường tiêu thụ 

sản phẩm ở nước ngoài, ông Thỉnh cho biết trong những năm gần đây, làng Đại Bái đã 

tìm kiếm được một số thị trường nước ngoài, trong đó có: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật 

Nản, Mỹ, Nga. Việc mở rộng thị trường tiêu thụ ra nước ngoài đã thúc đẩy tình 

chuyên môn hóa cao ở cỗ có một bộ phận người dân chuyên tập trung vào sản xuất; 

một bộ phận nhỏ chuyên tìm kiếm các thị trường để tiêu thụ sản phẩm. Việc làm này 

đã thúc đẩy sức sản xuất ở cấp độ nhanh hơn và đây cũng là một trong những yếu tố 

quan trọng để làng nghề phát triển. Theo bà Thu và ông Thỉnh, hiện nay xã Đại Bái 

đang có chủ trương quy hoạch và phát triển trung tâm giới thiệu sản phẩn của làng 

nghề. Lúc đó trung tâm sẽ là nơi dành không gian cho các gia đình thợ thủ công 

trưng bày và bán sản phẩm. Hình thức này sẽ thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm nhanh 

là cơ hội để phát triện thị trường khách hàng của làng nghề. 

Cơ sở chuyên buôn bán sản phẩm làng nghề: Ở Đại Bái trong những năm 

gần đây cũng xuất hiện một loại hình thức kinh doanh mới: một số người dân ở 



131 

 

nơi khác tới, họ có tiềm lực kinh tế mạnh, mở cửa hàng chuyên bày bán sản phẩm 

mà không có xưởng chế tác. Họ thu mua những sản phẩm đã hoàn thiện của các 

bậc nghệ nhân, hoặc những tác phẩm đã đoạt giả cao tại các cuộc thi sáng tạo nghệ 

thuật rồi bày bán kiếm tiền chênh lệch. Đơn cử như cửa hàng Tuấn Xinh; do chị 

Mai Thị Xinh là chủ cửa hàng. Chị là người Kiên Giang về Đại Bái lập nghiệp từ 

năm 2000, tính đến nay đã hơn chục năm. Tuy không am hiểu tường tận lịch sử 

làng nghề cũng như kỹ thuật gò đúc đồng bằng những cơ sở sản xuất ở địa 

phương; nhưng chị có sự nhạy bén trong kinh doanh, maketing giới thiệu sản 

phẩm của làng nghề tới thị trường trong và ngoài nước. Đây là một nhân tố khá 

quan trọng giúp quảng bá giới thiệu hình ảnh của làng nghề. 

Trường hợp ở làng Phù Khê, trước đây sản phẩm của làng nghề chủ yếu 

được bán tại nhà, đặc biệt là đồ gia dụng [PL6,A.39-44, tr.219, 220]. Người dân 

trong vùng từ lâu đã biết đến làng nghề này, do đó người mua chủ động đến làng 

nghề để chọn sản phẩm và đặt hàng, đúng thời hạn bàn giao sản phẩm, có thể là 

người mua hàng sẽ đến lấy hoặc là chủ cửa hàng thuê người chở hàng đến địa chỉ 

mà khách yêu cầu. Tuy nhiên, do đặc thù của lịch sử làng nghề trước đây, trong 

làng hình thành các nhóm thợ chuyên đi xây dựng nhà ở, đình, chùa… Khi làm 

xong công trình, người thợ bàn giao cho khách hàng và lĩnh tiền nhân công. Bởi 

trên thực tế, dạng sản phẩm là những công trình kiến trúc, về nguyên liệu là do địa 

phương đã chuẩn bị sẵn. Người thợ làng Phù Khê chỉ nhận tiền công xây dựng như 

đã thỏa thuận lúc ban đầu. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của trình độ tay 

nghề, sản phẩm mà họ làm ra đã đáp ứng được nhu cầu của đông đảo người dân 

trong nước. Khảo sát thực tế tại hai làng nghề mộc Phù Khê cho thấy, có một số 

hình thức tiêu thụ sản phẩm của làng nghề như sau: Bày và bán sản phẩm tại nhà, 

hình thức này đã được phát triển khi đời sống của người dân làng nghề ngày một 

nâng cao, các hộ gia đình làm nghề đã có khả năng kinh tế để xây dựng nhà ở, kết 

hợp với cửa hàng bày bán sản phẩm ở phía trước nhà và khu sản xuất ở phía sau. 

Có thể nhận thấy đây là mô hình khá phổ biến ở Phù Khê hiện nay. Chính do hình 

thức này, tại hai thôn Phù Khê Đông, Phù Khê Thượng đã hình thành phố bán sản 
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phẩm theo trục đường chính của làng. Khách hàng trong nước và quốc tế đã đến 

các cửa hàng bày bán sản phẩm theo trục đường chính để tham quan và mua sản 

phẩm, đặt hàng theo mẫu yêu cầu. Ngày nay, làng Phù Khê đã tìm được nhiều thị 

trường mới, đặc biệt là thị trường nước ngoài như: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật 

Bản… Những thương lái Trung Quốc đã tìm đến tận cơ sở sản xuất, từng hộ gia 

đình trong thôn để đặt mua sản phẩm. Tại địa phương hàng loạt các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, nhà nghỉ được gắn biển hiệu với hai thứ tiếng Việt - Trung. Bên cạnh 

đó để đáp ứng nhu cầu giao tiếp, trao đổi trong buôn bán nhiều cơ sở dạy tiếng 

Trung được thành lập tại địa phương. Theo ý kiến của chị Nguyễn Thị Hòa - Chủ 

cửa hàng đồ gỗ ở Phù Khê Thượng cho biết: “Trong năm 2014, gia đình tôi đã 

nhận được đơn đặt hàng của khách hàng Trung Quốc, có những mặt hàng trị giá 

lên tới 500 triệu - 1 tỷ VNĐ. Khi sản xuất xong, gia đình tôi đóng hàng và vận 

chuyển bằng xe trọng tải lớn lên cửa khẩu. Tại đây, khách hàng sẽ nhận bàn giao 

và chuyển tiền trực tiếp cho gia đình tôi. Nhưng sang năm 2014, thị trường khách 

hàng Trung Quốc đã giảm dần, vì vậy nhà tôi đang còn tồn tại một số mặt hàng 

chưa bán được”. 

 Trường hợp ở làng Phù Lãng, do nằm bên bờ sông Cầu, thuyền bè buôn bán, 

chuyên chở nguyên liệu làm gốm như: đất sét, củi đốt lò từ nơi khác đến và các 

thương lái đến thu mua sản phẩm đi lại tấp nập quanh năm suốt tháng [PL6,A.15, 

16, tr.212]. Từ xưa sản phẩm làng nghề đã được chuyên chở đi tiêu thụ ở các vùng 

lân cận: Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội và khắp vùng Bắc kỳ. Thậm chí sản phẩm 

gốm Phù Lãng còn theo chân các thương lái xuất hiện ở khu vực xứ Huế vào thời 

Nguyễn rất phổ biến.Nhìn chung, phương thức tiêu thụ sản phẩm lúc này chủ yếu 

là thụ động, trông chờ vào những thương lái đến tại địa phương thu mua sản phẩm 

là chính. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, sản phẩm gốm Phù Lãng đã được 

xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Nhưng các hợp đồng xuất khẩu đưa đến thất 

thường, số lượng ít và giá trị kinh tế chưa cao. 

 Ngày nay, sản phẩm của làng được bán tại các hộ gia đình trong làng 

[PL6,A.6-10, tr.207-209]. Đặc biệt là những sản phẩm như tranh gốm, tượng gốm, 
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khách hàng trực tiếp đến đặt hàng theo yêu cầu và nhận hàng theo sự thỏa thuận của 

hai bên. Trong những năm gần đây, người dân Phù Lãng đưa sản phẩm của làng 

nghề về trung tâm giới thiệu sản phẩm tại làng gốm Bát Tràng để tiêu thụ. Ngoài ra, 

những người thợ thủ công Phù Lãng đã giới thiệu sản phẩm lên các trang mạng xã 

hội như facebook, zalo, các trang website, báo mạng điện tử… Đặc biệt là hình thức 

PR giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ qua du lịch văn hóa làng 

nghề. Làng Phù Lãng đã được rất nhiều công ty du lịch đưa vào tuyến tham quan Hà 

Nội - Bắc Ninh, với mục tiêu trải nghiệm thực tế tại làng nghề truyền thống. Tuyến 

du lịch này đang thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách đặc biệt là những du 

khách nước ngoài: Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp… Có lẽ việc phát triển ngành công 

nghiệp không khói kết hợp với phát triển làng nghề là một hướng đi mới khả quan 

để làng nghề Phù Lãng triển khai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa này. 

Tiểu kết 

Nghiên cứu biến đổi văn hóa nghề, tập trung làm rõ các thành tố cơ bản của 

văn hóa nghề gồm: biến đổi về hình thức tổ chức sản xuất. Nếu như trước đây, mô 

hình tổ chức là hộ gia đình, phường hội thì đến nay hình thức tổ chức có những 

thay đổi rõ rệt, bên cạnh những yếu tố truyền thống là hộ gia đình còn có hình thức 

liên kết giữa các hộ gia đình, công ty TNHH, doanh nghiệp, hiệp hội…; biến đổi 

về kỹ thuật chế tác sản phẩm. Đây là một đặc điểm dễ nhận biết, bởi trên thực tế 

hiện nay, người dân làng nghề ngoài việc sử dụng kỹ thuật truyền thống, họ còn sử 

dụng các phương tiện kỹ thuật mới để tạo ra sản phẩm. Ngoài ra, về phương diện 

văn hóa nghề còn có nhiều thành tố khác cũng trong xu thế biến đổi, cụ thể là việc 

ứng xử giữa người thợ với nhau, quan niệm của người dân làng nghề về nghề 

nghiệp, về văn hóa làng, mối quan hệ xã hội giữa các người dân chính cư với một 

bộ phận người dân đến làng nghề để học và phát triển nghề nghiệp… Chính sự 

biến đổi văn hóa nghề đã tạo cơ hội cho các làng nghề thích ứng được với điều 

kiện mới và đó cũng là điều kiện thuận lợi nhất giúp cho các làng nghề tồn tại 

trong nền kinh tế thị trường hiện nay.  
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Chƣơng 4 

XU HƢỚNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA LÀNG NGHỀ  

TRUYỀN THỐNG Ở BẮC NINH TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 

 

 4.1. Đánh giá sự biến đổi văn hoá làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh 

Trải qua quá trình hình thành, tồn tại và phát triển, làng nghề và văn hoá 

làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh luôn luôn có sự biến đổi theo các mức độ khác nhau, có 

nhiều làng nghề biến đổi nhanh, nhưng cũng có những làng nghề biến đổi chậm. 

Quá trình biến đổi đó đã tạo nên những kết quả tích cực, nhưng còn có những tiêu 

cực, ảnh hưởng tới hoạt động của làng nghề, thậm chí nhiều làng nghề phải đứng 

trước nguy cơ biến mất. Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu những biểu hiện của sự 

biến đổi văn hoá làng nghề tại một số làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh, 

chúng tôi  rút ra những nhận định khái quát về những biến đổi đó như sau. 

4.1.1. Những biến đổi tích cực 

 Biến đổi làng nghề cũng như văn hoá làng nghề truyền thống ở tỉnh Bắc 

Ninh chính là sự vận mình tự nhiên để phù hợp với thời đại mới. Thực tiễn cho 

thấy, trong 16 làng nghề truyền thống ở tỉnh Bắc Ninh đều diễn ra quá trình biến 

đổi, song từng làng nghề đó lại có những mức độ thay đổi nhanh chậm khác nhau. 

Trường hợp như làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê, đúc đồng Đại Bái, dệt Hồi 

Quan… mức độ biến đổi khá nhanh và mạnh, trong khi đó có làng nghề biến đổi 

chậm như: gốm Phù Lãng, tơ tằm Vọng Nguyệt… Cũng có một số làng nghề do 

không thích ứng được với thị trường nên đã chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm 

khác như đồ vàng mã bằng giấy ở Đông Hồ; khăn, băng gạc y tế ở Hồi Quan; các 

lại giấy ăn, giấy dùng trong sinh hoạt ở Dương Ổ… 

 Song hành với quá trình biến đổi của làng nghề truyền thống, người dân 

làng nghề lại có điều kiện phát huy các yếu tố tốt đẹp của văn hoá làng nghề như 

sản phẩm truyền thống mang sắc thái địa phương, bí quyết tạo sản phẩm… Trường 

hợp như sản phẩm đồ đồng ở Đại Bái và sản phẩm đồ gỗ ở Phù Khê là ví dụ điển 

hình. Ở những sản phẩm này, đặc trưng văn hoá được bộc lộ khá rõ nét qua kiểu 
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dáng, cách thức tạo tác, đường nét hoa văn, chất gỗ, nước sơn… giúp cho người 

tiêu dùng có thể nhận biết được “chất” của sản phẩm khi định giá trong quá trình 

trao đổi mua bán. 

 Biến đổi văn hoá làng nghề truyền thống cũng chính là điều kiện tốt để bảo 

tồn, phát huy, trao truyền và tôn vinh các tri thức văn hoá về nghề nghiệp do các 

nghệ nhân nắm giữ. Thực tế hiện nay cho thấy, trong 16 làng nghề truyền thống ở 

tỉnh Bắc Ninh, các nghệ nhân dân gian, thợ có bàn tay vàng đang giữ vai trò quan 

trọng đối với sự phát triển của nghề nghiệp. Họ trao truyền bí quyết nghề nghiệp 

cho con cháu, học trò tạo nên từng sản phẩm có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao. 

Đồng thời, nghệ nhân dân gian, người thợ có bàn tay vàng còn nắm giữ những tri 

thức về văn hoá của làng nghề như các điều lệ hành nghề, kiêng cấm của nghề 

nghiệp, ứng xử với tổ nghề, đạo đức nghề nghiệp cùng với những phong tục tập 

quan tốt đẹp của địa phương được biểu hiện qua lễ hội, lễ giỗ tổ nghề… 

 Ngày nay, việc mở rộng hoạt động sang các khu vực lân cận của các làng 

nghề góp phần quan trọng vào việc phát triển quy mô của làng nghề, đồng thời làm 

gia tăng tích lũy, tái sản xuất, thực sự đã thay đổi diện mạo của nông thôn trong quá 

trình đổi mới. Do đáp ứng được nhu cầu của thị trường, sản phẩm của một số làng 

nghề được làm ra với số lượng lớn cung cấp cho nhu cầu sử dụng của các vùng 

miền trong và ngoài nước. Khi đời sống kinh tế phát triển, người dân làng nghề có 

điều kiện để chăm lo đời sống tinh thần, quan tâm đến những việc chung của làng 

như lễ hội, cùng nhau tu bổ tôn tạo các công trình di tích lịch sử văn hoá, đặc biệt là 

đền thờ tổ nghề… Trường hợp như các làng Phù Khê, Đại Bái, Phù Lãng, Hồi 

Quan… do điều kiện kinh tế phát triển, cộng đồng cư dân làng nghề đã cùng nhau 

quyên góp để xây dựng lại toàn bộ các công trình di tích đã bị mất trước đây, tôn tạo 

lại các di tích bị xuống cấp, phục hồi lại một số nghi lễ thờ cúng, đặc biệt là lễ hội 

và lễ giỗ tổ của các làng nghề. 

 Do sự thích ứng tốt của sản phẩm làng nghề truyền thống trên thị trường, 

người dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Điều đó được biểu hiện rõ rệt 

qua việc xây dựng nhà cửa, đường làng ngõ xóm, quy mô các công trình dân sinh 
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công cộng… Vì vậy, diện mạo các làng nghề truyền thống đã có những khởi sắc 

đáng ghi nhận, người làng nghề đã biết cách mở rộng giao thương đưa sản phẩm đi 

đến các vùng miền qua các thương buôn, trực tiếp hoặc gián tiếp giao lưu văn hoá 

với các khu vực trong cả nước và ngoài nước để quảng bá hình ảnh làng nghề và 

sản phẩm truyền thống đến bạn bè quốc tế. Trường hợp như làng nghề chạm khắc 

gỗ Phù Khê, đúc đồng Đại Bái, sản phẩm của hai làng nghề này đã được người 

dân cùng một số thương lái đưa bán tại các tỉnh thành trong cả nước và sang các 

nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan. Một số 

sản phẩm đồng và gỗ đã được đưa sang thị trường Âu châu trong vài năm trở lại 

đây. Bên cạnh đó, sản phẩm hàng hoá bán sang thị trường các nước cũng là dịp để 

người thợ làng nghề có điều kiện giao lưu trực tiếp hoặc gián tiếp với các doanh 

nghiệp, người dân bản địa các quốc gia Âu, Á trên nhiều phương diện kinh tế, 

chính trị và đặc biệt là văn hoá. Đó cũng là điệu kiện quan trọng để người dân làng 

nghề mở mang tri thức, tiếp thu tinh hoa văn hoá của thế giới, làm giàu bản sắc văn 

hoá đia phương. Đây chính là yếu tố tác động đến sự biến đổi của văn hoá làng nghề 

truyền thống ở Bắc Ninh trên hai phương diện đời sống vật chất và đời sống tinh thần. 

Quá trình giao lưu, tiếp thu tri thức của người dân làng nghề đã để lại những kết quả 

tích cực  trong đời sống của các làng nghề ở Bắc Ninh hiện nay. 

 Nhìn chung, các biến đổi tích cực trong văn hoá làng nghề đã tác động đến 

sự phát triển về mọi mặt của làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh, đồng thời, những 

biến đổi ấy cũng góp phần to lớn vào quá trình phát triển công nghiệp nông thôn 

của địa phương này trong giai đoạn hiện nay. 

4.1.2. Những biến đổi tiêu cực 

Bên cạnh những biến đổi tích cực, trong quá trình biến đổi văn hoá làng 

nghề truyền thống đã nảy sinh một số yếu tố tiêu cực làm ảnh hưởng không nhỏ 

đến bình diện văn hoá làng nghề truyền thống hiện nay. Nhu cầu, thị hiếu của thời 

đại đã làm cho các sản phẩm của làng nghề có nhiều thay đổi từ quy mô, cách làm, 

công cụ, vật liệu, tên gọi sản phẩm, thị trường… Nhiều làng nghề trước đây chỉ sản 

xuất một mặt hàng, song do thị hiếu của người tiêu dùng mà làng nghề đã sáng tạo 
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và làm thêm một số sản phẩm khác hoặc làm các sản phẩm theo đơn đặt hàng. Tuy 

nhiên, điều cần quan tâm ở đây chính là chất lượng sản phẩm do làng nghề làm ra. 

Làng Dương Ổ trước đây chuyên sản xuất giấy Dó để bán ra thị trường, hiện nay 

người thợ làng nghề chuyển sang sản xuất các loại giấy phục vụ sinh hoạt hàng 

ngày, nguyên liệu làm giấy tạp chất, chưa được kiểm định, thiết bị thô sơ… đã dẫn 

đến việc tạo ra sản phẩm giấy kém chất lượng, ảnh hưởng đến thương hiệu làng 

nghề truyền thống.  

Một số sản phẩm thủ công truyền thống bị mai một và có nguy cơ biến 

mất ở một số làng nghề, do thời gian tạo sản phẩm dài, không mang lại hiệu quả 

kinh tế cao cho người dân làng nghề… nên việc sản xuất bị hạn chế và chỉ cung 

cấp cho một bộ phận nhỏ người tiêu dùng, những gìn giữ và duy trì nghề nghiệp 

của cha ông. Làng Đông Hồ hiện nay, chỉ còn hai hộ gia đình làm nghề dưới sự 

bảo trợ của một tổ chức phi chính phủ, còn các hộ gia đình khác đã phải chuyển 

đổi nghề để phát triển kinh tế gia đình. Làng Quan Xuyên, hiện nay chỉ còn một vài 

gia đình làm nghề dệt vải, các gia đình khác đã chuyển đổi sang sản xuất băng, gạc y 

tế, màn… để tìm cơ hội phát triển. 

Sự phát triển của kinh tế thị trường đã dẫn đến sự cạnh tranh giữa các làng 

nghề, giữa các gia đình trong làng nghề với nhau. Do sản xuất cùng một loại hàng 

hoá, các gia đình trong làng nghề thường cạnh tranh nhau trong việc thu hút khách 

hàng, giá cả sản phẩm, các chế độ hậu mãi…, do đó, nhiều khi đã tạo ra các hành 

vi ứng xử không lành mạnh trong kinh doanh buôn bán để tranh giành khách hàng 

của nhau. Mặt trái ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ ứng xử của các gia đình 

sản xuất, kinh doanh buôn bán trong làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh hiện nay. 

Ở làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê Đông, một số gia đình chuyên đóng tủ, 

giường đã phá ngang hợp đồng kinh tế với đối tác để bán lại cho đơn vị khác để 

thu lợi nhuận cao hơn. Bên cạnh đó, họ cũng lôi kéo một số thương gia Trung 

Quốc bằng hình thức ép giá, cắt hợp đồng với gia đình khác và mua sản phẩm 

giường tủ gỗ của gia đình mình. 

Nhiều yếu tố tác động đến sự phát triển của làng nghề truyền thống ở Bắc 

Ninh hiện nay đã dẫn đến quan hệ xã hội giữa những người dân trong làng nghề có 
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nhiều biến đổi theo chiều hướng tiêu cực như quan hệ xóm làng bị rạn vỡ, tình 

làng nghĩa xóm có xu hướng bị mờ nhạt, ứng xử của một số cá nhân trong làng bị 

chi phối quá nhiều bởi đồng tiền mà bất chấp tất cả, quan hệ ứng xử trong huyết 

thống, họ hàng không còn được gắn bó như xưa. Các sản phẩm của làng nghề hay 

phụ thuộc vào các thương lái Trung Quốc về mặt giá cả… Trường hợp như ở làng 

nghề đúc đồng Đại Bái, nhiều người thợ trong làng nghề chỉ nói chuyện với nhau 

bằng lợi nhuận, mua bán mà không có sự tương trợ lẫn nhau. Những công việc 

chung của làng như lễ hội, việc hiếu - hỷ của các gia đình trong làng, một số người 

dân không tham gia nhiệt tình, trốn tránh trách nhiệm. Trong quá trình làm nghề, 

còn xảy ra tình trạng to tiếng, cãi vã và chửi bới nhau, mối quan hệ giữa chủ, thợ 

và những người thợ với nhau, đặc biệt khi có khách hàng đến đặt sản phẩm với giá 

trị kinh tế lớn sẽ hay nảy sinh tranh chấp. 

Do sự phát triển của nghề nghiệp tại các làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh 

hiện nay đã xuất hiện các cá nhân đến học nghề, làm thuê, sau đó đứng ra lập 

xưởng, lập gia đình, mở rộng sản xuất… dẫn đến sự phức tạp trong công tác quản 

lý xã hội, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Số dân nhập cư này có cuộc sống chưa phù 

hợp với dân làng nghề dẫn đến tình trạng ăn nghỉ, giờ làm không theo quy định, 

ngoài giờ làm việc có hiện tượng tụ tập, cờ bạc, rượu chè, mại dâm, ma túy… đã 

ảnh hướng và phá vỡ lối sống, nếp sống của người dân ở đây. Bên cạnh đó, giới trẻ 

trong các làng nghề truyền thống do bị ảnh hưởng của các trào lưu mới hiện đại đã 

tạo một lối sống thiếu lành mạnh, văn minh, buông thả, tha hoá về mặt đạo đức....  

Quá trình phát triển kinh tế của các làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh đã 

dẫn đến tình trạng một số cá nhân trong cộng đồng làng đứng ra nhận bao thầu 

nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người dân làng nghề. Xét ở một 

phương diện thì đây là việc làm khá tốt giúp cho người dân làng nghề yên tâm làm 

việc, song ở góc độ khác lại là việc làm lũng đoạn thị trường đầu vào và đầu ra của 

làng nghề. Những cá nhân đó lợi dụng kẽ hở trong quản lý của chính quyền để 

thực hiện các mánh khóe kinh doanh, lũng đoạn thị trường tại làng nghề. Có thể 

dẫn ra trường hợp tại làng nghề chạm khắc gỗ ở Phù Khê Thượng, do quá trình 
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phát triển “nóng” đã tạo điều kiện cho hai đối tượng Nguyễn Thành Hưng (trưởng 

thôn) cùng với Nguyễn Ngọc Minh (chủ doanh nghiệp gỗ) làm ăn kiểu cát cứ bao 

thầu chợ gỗ, bảo kê, đòi nợ thuê, bao tiêu sản phẩm, tự đặt ra các thứ thuế tại làng 

nghề, tàng trữ vũ khí…( vụ án đã khởi tố và bắt giam vào ngày 17/8/2014) . Có thể 

nói, đây là hành động đã gây ảnh hưởng rất lớn đến lối sống, nếp sống, tác động 

tiêu cực vào sự biến đổi của đời sống văn hoá người dân làng nghề ở Bắc Ninh. 

Do sự phát triển của làng nghề, các gia đình thợ thủ công đã cùng nhau 

chung sức với chính quyền địa phương để sửa chữa, trùng tu, tôn tạo các công 

trình di tích lịch sử văn hoá của quê hương. Song trong quá trình đó, sự thiếu ý 

thức, trình độ của cộng đồng cư dân các làng nghề đã làm sai lệch yếu tố nguyên 

gốc của di tích như mở rộng quy mô di tích, thay thế vật liệu mới (bê tông, cốt 

thép) trong tu bổ di tích, đặt thêm các bộ phận mới vào không gian di tích (đưa 

tượng sư tử đá vào cổng đình), các chi tiết kiến trúc có giá trị về mặt lịch sử bị 

thay thế bằng các chi tiết mới (mảng chạm kiến trúc)… Đây là những biến đổi tuy 

mang hơi thở, đặc điểm của thời đại, song lại đi ngược lại và mất dần những  kiến 

trúc truyền thống. 

Bên cạnh việc tu bổ các công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng, việc duy 

trì tổ chức các lễ hội tại các làng nghề đang đứng trước một số vấn đề mang tính 

tiêu cực, đó là hiện tượng tái cấu trúc lại lễ hội. Thời gian tổ chức bị rút ngắn từ 5, 

7 ngày xuống còn 1, 3 ngày. Lễ vật dâng cúng giản lược, trò chơi dân gian không 

có điều kiện phục hồi… Trong lễ hội làng nghề, ngoài nghi lễ tế tự, thu hút sự 

tham gia và quan tâm của cộng đồng cư dân chính là các nghi thức, trò diễn liên 

quan đến nghề nghiệp của làng như: nghi thức dâng đồ khéo ở làng Đại Bái; trò 

hiến xảo ở làng Phù Khê, Phù Lãng hay là nghi thức rước tổ nghề… Qua khảo sát 

cho thấy, các nghi thức, trò diễn này đều không được duy trì trong vòng vài thập 

kỷ trở lại đây và thay vào đó là hiện tượng cờ bạc dưới nhiều hình thức, việc tổ 

chức sinh hoạt ăn uống, chúc tụng, trò chơi, ca hát phi truyền thống… 

Nhìn chung, cùng với những biến đổi tích cực, biến đổi tiêu cực đang biểu 

hiện trong làng nghề cũng như văn hoá của làng nghề đã phần nào tác động mạnh 
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đến xu hướng vận động của đời sống văn hoá cư dân các làng nghề truyền thống ở 

Bắc Ninh. Sự biến đổi đang tạo ra bức tranh vừa mang tính đa dạng, lại vừa phức 

tạp về sự biến đổi đa chiều của văn hoá làng nghề truyền thống dưới sự tác động 

của nhiều yếu tố cùng những cơ hội, thách thức đặt ra trong quá trình phát triển 

kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh Bắc Ninh hiện nay.  

 4.2. Tình hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Bắc Ninh hiện nay và 

định hƣớng phát triển làng nghề 

 4.2.1. Tình hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Bắc Ninh hiện nay 

Thực tiễn cho thấy, gần 20 năm tái lập tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh 

đã phát triển mạnh mẽ, vươn lên tốp đầu của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm 

Bắc Bộ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (2006) - 2010), xác định phương 

hướng mục tiêu  phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 - 2020 là: Phấn đấu đến năm 

2020 là một trong những tỉnh dẫn đầu trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Một 

trong những nhiệm vụ chủ yếu là phải tiếp tục thúc đẩy quá trình CNH, ĐTH theo 

hướng hiện đại. Các KCN tập trung, CCN làng nghề hình thành và phát triển trên tất 

cả các huyện, thành phố trong tỉnh là nhân tố cơ quản để tiến hành CNH, HĐH. Vì 

vậy, sự phát triển của lang nghề  trong những năm tới cần gắn với công nghiệp, có tác 

động tích cực đến phát triển nông nghiệp cũng như phát triển dịch vụ nông thôn. Từ 

đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển hàng hóa với 

sự đa dạng hóa hình thức sở hữu, đa dạng hóa hình thức sản xuất kinh doanh. 

Mặt khác, thúc đẩy quá trình CNH nông nghiệp, nông thôn sẽ tạo điều kiện để 

làng nghề phát triển nhanh và bền vững hơn. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội, cần xác định phát triển làng nghề có vai trò hết sức quan trọng, có tính chất lâu 

dài. Từ đó, có chính sách đúng đắn, tạo động lực để làng nghề phát triển bền vững. 

Việc xây dựng và phát triển các CCN làng nghề phải gắn với quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặt làng nghề, CCN làng nghề trong mối quan hệ tổng 

thể với các quy hoạch khác như: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành 

công nghiệp, thương mại, du lịch… đảm bảo tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương có làng nghề. Phát triển làng nghề theo quy hoạch nhằm tạo ra sự tổ 
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chức, sắp xếp không gian kinh tế thích hợp, sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có ở 

địa phương. Từ một tỉnh chủ yếu là nông nghiệp, Bắc Ninh đã chuyển sang phát triển 

công nghiệp - đô thị - dịch vụ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Năm 2012, tỷ 

trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 77,1%, dịch vụ 16,3%, nông, lâm nghiệp và thủy 

sản 6,7%; năm 2011, Bắc Ninh xếp thứ 2 toàn quốc trên bảng xếp hạng chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh, nằm trong 13 tỉnh tự cân đối và điều tiết ngân sách về trung 

ương. Hiện nay, Bắc Ninh có 15 khu công nghiệp tập trung đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt, tổng diện tích là 6.847 ha (chiếm khoảng 8,4 % tổng diện tích đất tự 

nhiên của tỉnh Bắc Ninh). Nhiều khu công nghiệp nằm trên các địa bàn có nhiều di 

tích đang tồn tại như khu công nghiệp Tiên Du, khu công nghiệp Từ Sơn, khu công 

nghiệp VSIP, khu công nghiệp Hanaka… Bên cạnh đó nhiều làng nghề truyền thống 

được khôi phục, duy trì, đồng thời phát triển nhiều nghề mới, hiện nay có 62 làng 

nghề tiểu thủ công nghiệp, điển hình là các làng nghề đúc đồng Đại Bái, gỗ Đồng Kỵ, 

gốm Phù Lãng, luyện thép ở Châu Khê... đạt doanh thu mỗi năm hàng trăm tỷ đồng.  

Quá trình ĐTH diễn ra trên toàn tỉnh, nhất là tại thành phố Bắc Ninh và thị xã 

Từ Sơn, dân số đô thị tỉnh Bắc Ninh đã tăng từ 133,6 nghìn người năm 2005 lên 

268,5 nghìn người năm 2010, đưa tỷ lệ ĐTH tăng nhanh từ 13,5% năm 2005 lên 

26% năm 2010. Tốc độ ĐTH bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt rất cao là 

15%/năm. Địa giới hành chính thành phố Bắc Ninh được mở rộng lên 8,26 ha trên 

cơ sở sáp nhập các xã Hòa Long, Vạn An, Khúc Xuyên, Phong Khê (huyện Yên 

Phong), Kim Chân, Vân Dương, Nam Sơn (huyện Quế Võ), và Khắc Niệm, Hạp 

Lĩnh (huyện Tiên Du) vào thành phố. Thị xã Từ Sơn mới thành lập có diện tích 

6,133 ha, trong đó đất nội thị được mở rộng trên diện tích các xã Đình Bảng, Châu 

Khê, Đồng Nguyên, Tân Hồng, Đồng Quang. Ngoài ra, quá trình ĐTH đang diễn ra 

khá mạnh ở các khu vực đông dân cư, các khu công nghiệp tập trung, các khu vực 

ven đường quốc lộ 1A, 18, 38 là tiền đề mở rộng các đô thị và hình thành các khu ở 

tập trung cho nhu cầu lao động trên địa bàn, đặc biệt là lao động công nghiệp.  

Tại các khu vực nông thôn, theo thống kê đến nay 100% số xã đã được quy 

hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Nhiều làng, thôn chuyển thành các khu dân cư, 
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khu phố, ở nhiều nơi người dân không làm nông nghiệp mà chuyển đi làm công 

nhân hoặc làm các ngành nghề khác nhau trong các khu công nghiệp.  

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII (2010) đã xác 

định phương hướng phát triển của địa phương: Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh 

CNH, HĐH, phát triển công nghệ cao, nông nghiệp phát triển toàn diện theo 

hướng hiện đại, bền vững; Xây dựng nông thôn mới; Nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội. Theo mục tiêu đề ra, trong những năm tới, 

Bắc Ninh sẽ đạt 50% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự phát triển mạnh 

mẽ của kinh tế xã hội, dự tính đến năm năm 2020 dân số toàn tỉnh khoảng 1.450 

nghìn người, trong đó dân số đô thị là 652 nghìn người chiếm tỷ lệ 45%, diện tích 

đất nông nghiệp sẽ bị thu hẹp do quá trình CNH, ĐTH, dự kiến còn khoảng 38,425 

ha chiếm 46,7% so với tổng diện tích đất tự nhiên [Nguồn: website cổng thông tin 

điện tử tỉnh Bắc Ninh].  

Phát triển làng nghề Bắc Ninh theo hướng phát triển bền vững, nghĩa là có 

sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển gồm: Tăng 

trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. “Phát triển làng nghề theo 

mục tiêu bền vững, ngoài việc đạt mục tiêu kinh tế, xã hội như tăng thu nhập, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, bảo tồn và phát triển các 

giá trị văn hóa truyền thống… còn phải đảm bảo cải thiện điều kiện vệ sinh môi 

trường” [31, tr.127]. 

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, mục tiêu chung của phát triển làng 

nghề Bắc Ninh là: “1/Tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho cư dân nông 

thôn; 2/Thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa nông thôn; 3/Giữ gìn và phát huy các 

giá trị văn hóa dân tộc được kết tinh trong các sản phẩm của làng nghề cùng các 

giá trị văn hóa phi vật thể khác nhằm tạo ra một quần thể kinh tế - xã hội tiên tiến 

mang bản sắc của quê hương Bắc Ninh; 4/Đảm bảo môi trường nông thôn ngày 

càng được cải thiện; 5/Khôi phục làng nghề cũ, phát triển làng nghề mới là một 

trong những phương hướng phát triển của làng nghề Bắc Ninh; 6/Đẩy mạnh việc 

xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề” [31, tr.128-129]. 
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 4.2.2. Định hướng phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh 

Căn cứ vào các văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh về định hướng quy 

hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh - mục tiêu cần tiến tới là xây 

dựng Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, với một hệ thống kết cấu hạ 

tầng kinh tế, xã hội tương đối hiện đại và đồng bộ gắn kết chặt chẽ với hệ thống 

hạ tầng của vùng thủ đô Hà Nội. Văn hóa phát triển lành mạnh, hiện đại và đậm 

đà bản sắc dân tộc. Hình thành không gian kinh tế thống nhất giữa đô thị hạt 

nhân với các khu vực nông thôn bằng bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ rút 

ngắn thời gian đi từ điểm xa nhất trong tỉnh đến trung tâm tỉnh lỵ xuống còn 

khoảng 30 phút [63]. 

4.2.2.1. Đầu tư mọi mặt cho các làng nghề hiện có 

Trong bối cảnh hiện nay, khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển mạnh với tốc 

độ cao, các sản phẩm công nghiệp tiên tiến, tiện dụng và giá cả phải chăng đã và 

đang cạnh tranh mạnh mẽ với sản phẩm của các làng nghề, nhất là các làng nghề 

truyền thống (như nghề làm giấy dó, sản xuất dụng cụ cầm tay, nghề vẽ tranh…), 

ảnh hướng tới thu nhập của người dân và cộng đồng địa phương. Để củng cố các 

làng nghề hiện có, mỗi làng nghề ở Bắc Ninh cần ổn định sản xuất kinh doanh, 

nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, thay đổi mẫu mã, 

kiểu dáng sản phẩm và có biện pháp củng cố, mở rộng thị trường tiêu thụ. Mặt 

khác, các cơ quan quản lý ngành nghề, chính quyền địa phương cần hướng dẫn, 

giúp đỡ các làng nghề thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các quy định quản lý của 

nhà nước. 

- Đối với các sản phẩm có giá trị văn hóa cao, mang những nét đặc trưng 

riêng của làng, cần có kế hoạch sản xuất nhằm bảo tồn các sản phẩm. Mỗi làng 

nghề truyền thống cần duy trì và phát triển sản phẩm đặc thù của mình cũng như 

đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa. 

- Chú trọng kết hợp các phương thức sản xuất truyền thống với hiện đại 

trong các làng nghề những vẫn giữ được bản sắc của làng nghề, giá trị truyền 

thống của nghề trong quá trình phát triển. Khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các 
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công nghệ hiện đại trong sản xuất các sản phẩm mà vẫn duy trì được giá trị văn 

hóa truyền thống của sản phẩm. Bên cạnh đó, có phương án khôi phục, bảo tồn 

cách thức sản xuất truyền thống nhằm thu hút khách du lịch và làm tăng giá trị 

truyền thống trong sản phẩm của làng nghề. 

- Đa dạng hóa sản phẩm của các làng nghề như sản phẩm mỹ nghệ truyền 

thống, sản phẩm thủ công làm bằng công nghệ hiện đại, sản phẩm thủ công phục 

vụ tiêu dùng hàng ngày, phục vụ lễ hội, quà lưu niệm… 

- Đối với một số làng nghề truyền thống dự kiến quy hoạch các CCN làng 

nghề, cần lưu giữ lại những công đoạn, cách thức sản xuất truyền thống trong hộ 

gia đình, chỉ đưa vào CCN làng nghề những công đoạn không mang tính truyền 

thống và có thể áp dụng máy móc, kỹ thuật vào sản xuất. 

- Đối với các làng nghề đang khó khăn mai một, sản phẩm khó tiêu thụ như 

làng nghề sản xuất cày bừa Đồng Xuân, Trung Bản, đan rổ rá Đức Tài, làm nón lá 

Ngân Mạc… hướng phát triển là chuyển đổi sang sản xuất các mặt hàng thủ công 

mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. 

4.2.2.2. Phát triển các ngành nghề, làng nghề mới 

Việc phát triển nghề mới ở những vùng thuần nông vừa là mục tiêu, vừa là 

giải pháp của quá trình CNH nông thôn, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 

tạo việc làm cho người lao động. Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở Bắc 

Ninh có thể thực hiện theo một số hướng cụ thể như sau: 

+ Nhân cấy ngành nghề mới hoặc khôi phục ngành nghề tại những làng đã 

từng có các nghề cũ như: Sơn dầu, sơn mài (Đạo Tú), Đông Hồ (Song Hồ, Thuận 

Thành), Lạc Thổ (thị trấn Hồ, Thuận Thành); Hàng thảm (len, đay, ngô) ở Đồng 

Đông, Đồng Đoài (Đại Thành, Thuận Thành), Đồng Cứu, Cao Đức, Vạn Ninh 

(Gia Bình); mây tre đan xuất khẩu ở Rừng Mành, Tam Tảo (Phú Lâm, Tiên Du), 

Dũng Quyết (Việt Hùng, Quế Võ). 

Việc phát triển nghề ở những địa phương này có những thuận lợi nhất định 

vì người dân ở đây đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức sản xuất nghề. Tùy theo 

điều kiện và khả năng cụ thể của từng địa phương, có thể phục hồi nghề cũ hoặc 
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nhân cấy nghề mới trên cơ sở đảm bảo ổn định được nguồn nguyên liệu đầu vào 

và thị trường đầu ra cho sản phẩm làng nghề. 

+ Nhân cấy nghề ở những làng có khả năng phát triển ngành nghề phi nông 

nghiệp như: nằm gần một làng nghề phát triển, hoặc trong làng có một vài hạt 

nhân (hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ) đang hoạt động. Các làng mở rộng 

mô hình sản xuất của các cơ sở du nhập nghề thủ công trong làng. Điều cần lưu ý 

là khi phát triển nghề tại địa phương cần có những giải pháp kịp thời về khu sản 

xuất tập trung, tránh tình trạng phát triển tự phát, ảnh hưởng đến phát triển sản 

xuất và môi trường tại làng nghề. 

Ở Bắc Ninh, những địa phương có thể phát triển ngành nghề mới theo cách 

này bao gồm những xã có tỷ lệ hộ sản xuất phi nông nghiệp chiếm trên 30% tổng 

số hộ toàn xã nhưng chưa có nghề như: Hòa Long, Vạn An, Kim Chân (thành phố 

Bắc Ninh), Thụy Hòa, Đồng Tiến, Trung Nghĩa, Long Châu (Yên Phong), Đại 

Xuân, Phương Mao, Đào Viên (Quế Võ), Liên Mão, Hiên Vân, Hoài Sơn, Phật 

Tích, Đại Đồng (Tiên Du), Phù Chẩn (Từ Sơn), Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Gia 

Đông, Thanh Khương, Xuân Lâm, Ngũ Thái, Ninh Xá, Nghĩa Đạo, Song Liễu 

(Thuận Thành), Thái Bảo, Đại Lai, Bình Dương, Nhân Thắng, Đông Cứu (Gia 

Bình), An Thịnh (Lương Tài). 

+ Nhân cấy nghề tại những địa phương có hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

thấp hoặc những nơi đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, những nơi người dân 

bi thu hồi đất cho phát triển công nghiệp (xây dựng các KCN tập trung). Đối với 

những địa phương này, chủ yếu phát triển bằng hình thức thành lập các doanh 

nghiệp, tổ hợp tác làm gia công cho các KCN tập trung. Mặt khác, khuyến khích 

các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại địa phương cũng như ở địa phương khác 

vào CCN của các địa phương này với ưu đãi hấp dẫn về mặt bằng sản xuất nhưng 

phải sử dụng lao động tại địa phương. 

Những xã có thể phát triển ngành nghề theo hướng này bao gồm: Hòa Tiến, 

Hòa Long, Thụy Hòa (Yên Phong), Đại Xuân, Nhân Hòa, Phương Liễu, Việt 

Hùng, Bằng An, Ngọc Xá (Quế Võ), Hoài Sơn (Tiên Du), Giang Sơn, Đông Cứu 
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(Gia Bình), Đại Đồng Thành, An Bình, Thanh Khương (Thuận Thành), Lâm Thao, 

Bình Định (Lương Tài). 

Việc quy hoạch phát triển các ngành nghề mới phải gắn với các khu công 

nghiệp, CCN làng nghề, quy hoạch vùng nguyên liệu, chiến lược phát triển thị 

trường, phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền 

thống. Các địa phương này phải được quy hoạch chi tiết phát triển nghề, xây dựng 

cơ sở hạ tầng làng nghề (bố trí mặt bằng sản xuất hợp lý, mở mang hệ thống giao 

thông, các công trình điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, hệ thống xử lý ô 

nhiễm môi trường); tổ chức các liên kết phát triển sản phẩm và thiết kế hệ thống 

tiêu thụ sản phẩm. 

4.2.2.3. Định hướng hình thành và phát triển các tiểu vùng nghề trọng điểm 

Trên cơ sở quy hoạch các KCN tập trung, CCN làng nghề, hiện trạng khả 

năng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp Bắc Ninh dự kiến hình thành các tiểu 

vùng nghề như sau:  

* Tiểu vùng sản xuất mộc mỹ nghệ Hương Mạc, Phù Khê, Đồng Quang, 

Đồng Nguyên. Những năm vừa qua, sản phẩm mộc mỹ nghệ đang là mặt hàng có 

thế mạnh, sản xuất đang phát triển. Hướng phát triển của các làng nghề mộc mỹ 

nghệ là đẩy mạnh việc đầu tư đổi mới thiết bị một số công đoạn sản xuất như: 

công nghệ mài phẳng diện rộng, đánh bóng, ép, sơn và công nghệ xử lý nguyên 

liệu trước và trong khâu gia công. Có thể tổ chức theo hình thức xử lý tập trung 

(Mỗi thôn có từ 2 - 3 cơ sở chuyên khâu xử lý nguyên liệu) nhằm khắc phụ tình 

trạng cong, vênh do thời tiết, có chú ý đến công nghệ xử lý phù hợp điều kiện khí 

hậu các nước phương Tây. Hỗ trợ một số doanh nghiệp lớn đầu tư công nghệ mới 

tẩm ép sấy trong việc tạo ra các sản phẩm từ gỗ tận dụng, gỗ thông thường, thay 

thế dần nguyên liệu gỗ quý hiếm. 

 * Tiểu vùng sản xuất sắt thép và thương mại Châu Khê, Đình Bảng, Tân 

Hồng (Từ Sơn). 

 - Đối với nghề sản xuất sắt thép, hướng phát triển là chuyển đổi công nghệ 

từ khuôn đúc hở sang công nghệ khuôn đúc kín thế hệ mới nhằm tạo ra những sản 
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phẩm đạt tiêu chuẩn tốt và hạn chế ô nhiễm môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh sản 

xuất thép xây dựng, mở rộng sản xuất các mặt hàng khác như thép hợp kim chất 

lượng cao, cung cấp nguyên liệu sản xuất các mặt hàng cáp chống sét, lưới chống 

ăn mòn, thép làm nguyên liệu sản xuất phụ tùng máy móc… 

 - Đối với các làng nghề thương mại: Các làng nghề này chủ yếu hoạt động 

trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, phục vụ tiêu dùng như Đình Bảng, Phù Lưu. 

Thời gian tới cần có chính sách khuyến khích để phát huy thế mạnh của các làng 

nghề này, mở rộng các hình thức dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm… Khuyến 

khích các cá nhân liên kết lập ra các tổ chức kinh tế (công ty TNHH, DN tư nhân) 

hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vật tư, sơ chế vật tư phục vụ sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm (nhất là ở cụm các làng mộc mỹ nghệ Từ Sơn). 

 * Tiểu vùng sản xuất giấy Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), Phú Lâm 

(Tiên Du). Hướng chính là đẩy mạnh phát triển sản xuất các mặt hàng cao cấp như 

giấy in, duplex… Mở rộng các dây chuyền gia công sau giấy (sản xuất bao bình, 

hộp carton, nhãn mác). 

 Hướng dẫn giúp đỡ một số hộ hoặc HTX, DN tư nhân, công ty TNHH có điều 

kiện chuyển sang sản xuất giấy xuất khẩu. Từng bước xử lý nước thải để đảm bảo 

môi trường, nhất là cụm sản xuất giấy tại Dương Ổ (thành phố Bắc Ninh). 

 * Tiểu vùng chế biến lương thực - thực phẩm Yên Phụ, Văn Môn (Yên 

Phong). Để phát triển các nghề và làng nghề chế biến lương thực – thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở giải quyết đồng 

bộ các yếu tố chất lượng, thị trường và vệ sinh môi trường. Vì vậy, hướng phát 

triển trong những năm tới được xác định như sau: 

 - Phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trên cơ sở phát 

triển nông nghiệp gắn với thị trường, đảm bảo tăng giá trị hàng hóa và an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

 - Đầu tư đổi mới công nghệ nhằm từng bước thay thế công nghệ thủ công 

truyền thống gây ô nhiễm môi trường. Cải tiến kỹ thuật, từng bước đưa thiết bị 

công nghệ cao trong công nghiệp chế biến với quy mô vừa và nhỏ, duy trì và phát 



148 

 

triển các sản phẩm truyền thống tiêu dùng trong tỉnh. Trước mắt nâng cao chất 

lượng, các mặt hàng rượu, bánh đa nem đủ sức cạnh tranh trên thị trường. 

 - Có kế hoạch xây dựng thương hiệu sản phẩm của làng nghề. 

 - Đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, nhất là hình thức 

tổ chức sản xuất và hợp tác xã tại các làng nghề. 

 - Tạo ra các sản phẩm cao cấp, có chất lượng, sản phẩm đặc sản, đẩy mạnh 

việc ứng dụng công nghệ sinh học trong các quá trình chế biến, bảo quản và tiêu 

thụ sản phẩm. 

 - Tận dụng phế phẩm của các làng nghề chế biến lương thực - thực phẩm để 

phát triển chăn nuôi. 

 * Tiểu vùng nghề dâu tằm tơ và xây dựng Tương Giang (Từ Sơn), Nội Duệ, 

Liên Bão, Vân Tương. 

 - Nghề dâu tằm tơ: Nghiên cứu áp dụng công nghệ sinh học tạo giống dâu 

và tằm có năng suất, chất lượng cao. Phát triển các máy ươm mini sử dụng lò hơi 

thay thế cho ươm tơ thủ công. Ứng dụng công nghệ se tơ tiên tiến để đáp ứng việc 

đưa sản phẩm vào thị trường Nhật Bản và Đông Âu. 

 - Nghề xây dựng đã tồn tại từ trước trong các làng của huyện Tiên Du như 

Nội Duệ, Đình Cả. Ngày nay do nhu cầu xây dựng của nhà nước và nhân dân tăng 

lên, do đó nghề xây dựng không những phát triển ở những làng cũ mà còn có xu 

hướng lan rộng ra các làng khác trong toàn huyện. 

 Trong những năm tới cần khuyến khích và tạo điều kiện cho các cá nhân, 

các hộ liên kết hình thành các công ty cổ phần. Đầu tư chiều sâu, nâng cao năng 

lực thi công, tiến tới liên kết các doanh nghiệp xây dựng thuộc các thành phần 

kinh tế khác nhau, hình thành hiệp hội xây dựng thống nhất theo địa bàn. 

 * Tiểu vùng sản xuất đồng mỹ nghệ Đại Bái (Gia Bình), Quảng Phú (Lương 

Tài). Hiện nay các làng nghề này đã mở ra hướng sản xuất hàng mỹ nghệ xuất 

khẩu như đỉnh, lư, hạc, chuông, khánh, lọ hoa, tranh đồng… và hàng mỹ nghệ mới 

đáp ứng nhu cầu nội địa và tăng cường xuất khẩu. Cần đầu tư cải tạo, nâng cấp 

trang thiết bị kỹ thuật nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng đối với người sản xuất và 

môi trường khu vực xung quanh. 



149 

 

 Để duy trì và phát triển nghề, cần tổ chức đào tạo và truyền nghề cho các đối 

tượng yêu thích nghề nghiệp và lao động phổ thông tại địa phương tùy theo điều 

kiện cụ thể của nghề nghiệp và yêu cầu của nghệ nhân. Tại các làng nghề này có thể 

kết hợp quy hoạch để phát triển loại hình du lịch làng nghề. 

 * Tiểu vùng gốm mỹ nghệ Phù Lãng, Ngọc Xá, Phong Châu (Quế Võ). 

 - Những sản phẩm gốm truyền thống là mặt hàng khó tiêu thụ, hiệu quả kinh 

tế không cao. Trong thời gian tới cần đa dạng hóa sản phẩm hơn nữa như sản xuất 

gốm mỹ nghệ, gốm công nghiệp và xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị 

trường. Hiện nay gốm Phù Lang (Quế Võ) đã và đang có những thử nghiệm sản 

xuất gốm mỹ nghệ và đã thu hút được những kết quả tích cực. Cần đẩy mạnh việc 

ứng dụng công nghệ mới (nung đốt bằng dầu FO thay thế than củi) nhằm giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển loại hình du lịch 

làng nghề tại Phù Lãng là một hướng đi cần tính tới những năm tiếp theo. 

 - Đây là vùng bị thu hồi đất nông nghiệp cho các KCN tập trung (KCN Quế 

Võ 2, Quế Võ 2 mở rộng), có thể nhân cấy các nghề mới để tạo việc làm cho người 

dân nông thôn nơi đây hoặc hình thành các tổ, nhóm làm gia công cho KCN này. 

 * Tiểu vùng sản xuất mây tre đan xuất khẩu: Tập trung tại các xã Chi Lăng 

(Quế Võ), Giang Sơn, Lãng Ngâm, Xuân Lai, Đông Cứu, Đại Lai (Gia Bình). 

 Trước mắt, tập trung phát triển nghề theo hướng tận dụng lao động nông 

nhàn tại địa phương, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Từng bước áp dụng 

kho học công nghệ vào các khâu trong quá trình sản xuất (nhất là các khâu tẩm 

ướm nguyên liệu) nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Địa phương cần xây dựng 

kế hoạch phát triển sản xuất để tạo việc làm cho các lao động đã tham gia các khóa 

đào tạo nghề, đồng thời có kế hoạch phát triển nguồn nguyên liệu và đa dạng hóa 

các nguồn này. Cần khôi phục và tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu mặt 

hàng thảm, mành, tre, nứa đan nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho các làng nghề 

này. Trong thực tiễn, việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu mây tre đan đang tìm 

được những hướng đi phù hợp trong bối cảnh kinh tế khó khăn. 

 * Tiểu vùng nghề tranh dân gian và sơn dầu, sơn mài: Bao gồm thị trấn Hồ, 

Đại Đồng Thành, An Bình, Hoài Thượng, Mao Điền (Thuận Thành). 
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 - Sản xuất tranh dân gian (xã Song Hồ, Thuận Thành): Làng nghề này đang 

có nguy cơ mai một do không tìm được thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên đây là nghề 

truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nên cần tiếp tục duy trì sản xuất 

để giữ gìn bảo tồn nghề truyền thống. Trước mắt, cải tiến mãu mã phù hợp, tích 

cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu để phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản 

phẩm (làm hàng mã). Về lâu dài cần xây dựng chính sách để phát triển theo hướng 

du lịch làng nghề. 

 - Các xã Đại Đồng Thành, An Bình, Hoài Thượng, Mao Điền là những xã 

thuần nông, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cho các KCN tập rung mới được 

nhân cấy như đan thảm, làm háng nứa ghép sơn dầu hoặc khôi phục nghề sơn mài, 

làm gia công cho các KCN tập trung… 

 4.3. Xu hƣớng biến đổi văn hoá làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh 

trong tƣơng lai 

 4.3.1. Sự thay đổi mạnh mẽ trong quy hoạch tổng thể làng nghề và không 

gian sinh hoạt của cộng đồng 

Tỉnh Bắc Ninh hiện nay đang xúc tiến xây dựng khu làng nghề tiểu thủ 

công nghiệp, đó là một dự án lớn hấp dẫn, thu hút sự quan tâm đầu tư của các 

doanh nghiệp, hộ nghề làm hàng thủ công truyền thống. Trong quy hoạch phát 

triển của Bắc Ninh chúng ta có thể thấy hai vấn đề đặt ra cho các làng nghề truyền 

thống hiện nay: 1/Xu hướng phát triển và xây dựng nông thôn mới theo hướng 

CNH, HĐH. Đó chính là chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước ta nhằm 

mục tiêu xây dựng một đất nước phồn vinh, dân giàu, nước mạnh. 2/Vấn đề bảo 

tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Chúng ta có thể nhận ra sự đồng thuận của 

quá trình vận động: khi đời sống kinh tế càng phát triển cao, người dân lại càng có 

nguyện vọng trở về cội nguồn, muốn phục hồi, bảo tồn những giá trị văn hóa 

truyền thống. Quá trình thực hiện cuộc cải cách kinh tế ở nước ta nói chung và ở 

Bắc Ninh nói riêng sẽ song hành với việc cấu trúc lại truyền thống văn hóa. Quy 

hoạch làng nghề dẫn đến hình thành các khu mới, khác với tinh thần khép kín của 

làng xã từ trước đến nay. Các gia đình vẫn tiếp tục sinh sống ở không gian làng cũ, 
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có thể có những công đoạn sản xuất nhỏ sẽ tiếp tục được gia công trong khuôn 

viên nhà ở của họ. Bên cạnh đó ở các làng nghề truyền thống như làng đúc đồng 

Đại Bái, đã hình thành khu sản xuất của làng nghề, khu công nghiệp làng nghề đúc 

đồng Đại Bái. Trong khu công nghiệp sẽ có các đáp ứng về cơ sở hạ tầng và các 

thiết bị kỹ thuật, đảm bảo tốt về môi trường sinh thái, môi trường tốt cho sức khỏe 

cộng đồng. Trong điều kiện đó các gia đình thợ thủ công, doanh nghiệp, công ty 

TNHH sẽ di chuyển vào các KCN làng nghề để tổ chức sản xuất. Cũng trong đề án 

quy hoạch làng nghề sẽ hình thành các trung tâm giới thiệu sản phẩm của làng 

nghề, ở đó luôn diễn ra các hoạt động thương mại, kinh doanh buôn bán sản phẩm 

của làng nghề, là nơi khách du lịch đến tham quan và tìm kiếm thị trường. Có thể 

nhận thấy cấu trúc của quy hoạch làng nghề qua làng đúc đồng Đại Bái. Từ trường 

hợp làng Đại Bái sẽ là sự phát triển chung của các làng. 

      Làng  

 

     Khu công nghiệp làng nghề đúc đồng Đại Bái 

Cửa hàng  

     Đường làng 

Cửa hàng  

 

       Trung tâm giới thiệu sản phẩm 

      Làng  

 

Sơ đồ làng nghề đúc đồng Đại Bái 

 4.3.2. Thành phần cư dân của các làng nghề 

Phát triển làng nghề trong quá trình CNH, HĐH sẽ dẫn đến việc mở rộng 

quy mô sản xuất. Để đáp ứng được việc mở rộng quy mô sản xuất đầu tiên cần 

phải có nguồn nhân lực. Thành phần cư dân trong cộng đồng làng nghề sẽ có những 

thay đổi rõ rệt, bao gồm các bộ phận: người dân sở tại, người dân từ nơi khác đến 

ngụ cư để làm nghề/làm thuê trong làng, những người dân từ nơi khác đến ở để tự 
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lập xưởng làm nghề (bộ phận này có thể sẽ ở lại làng lâu dài). Khảo sát tại xưởng gỗ 

của gia đình ông Trần Văn Ba, 65 tuổi, người làng Phù Khê Đông và được ông cho 

biết: “Ông có hai người con dể đều là dân ở Thái Nguyên và Bắc Giang đến học 

nghề tại nhà, khi học xong thì ở lại làm thuê cho gia đình. Sau năm năm, hai người 

con dể kết hôn với hai cô con gái của gia đình tôi và vay vốn để mở xưởng gỗ lập 

nghiệp để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, các con tôi làm ăn khá tốt và có 

nhiều đơn đặt hàng gỗ”. Tại làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái cũng xuất hiện một bộ 

phận người dân ở các làng khác trong tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang về học nghề và 

sau đó tự mở xưởng và cửa hàng bày bán sản phẩm, một số trường hợp đã xây dựng 

gia đình với người làng Đại Bái. Khi khảo sát tại xưởng và cửa hàng của gia đình 

anh Nguyễn Văn Truyền, 43 tuổi, sinh sống ở làng Đại Bái được anh cho biết: “Tôi 

vốn dĩ không phải là người làng Đại Bái, cách đây 20 năm, gia đình quê ở Lục 

Ngạn, Bắc Giang kinh tế khó khăn, nên tôi đã quyết định đi học nghề tại làng Đại 

Bái. Sau khi học nghề thành thục, tôi đã vay vốn khoảng ba trăm triệu để mở xưởng 

nhỏ và cửa hàng bày bán. Đến năm 27 tuổi, tôi kết hôn với con gái thầy dạy nghề và 

quyết định lập nghiệp tại làng và tôi coi đây là quê hương thứ hai của mình”. 

 4.3.3. Sinh hoạt vật chất của người dân làng nghề 

Như một tất yếu của quá trình phát triển, khi nghề nghiệp dần đi vào ổn 

định hội nhập vào quỹ đạo chung của nền kinh tế hàng hóa và khi chất lượng, 

thương hiệu làng nghề được đánh giá cao trên thị trường tiêu thụ; chắc chắn lúc đó 

nguồn thu/đời sống kinh tế của người thợ được nâng cao, đời sống tinh thần của họ 

được cải thiện. Đồng thời với việc này, việc bảo tồn và phát triển các giá trị của 

văn hóa làng nghề sẽ được đặt ra một cách thuận lợi và thiết thực. Xu hướng 

chung ở các làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh là người dân trong làng có ý thức 

phục hồi và phát triển các yếu tố văn hóa cổ truyền phù hợp với cuộc sống hiện 

đại. Mặt khác, kinh tế làng nghề phát triển, các sinh hoạt vật chất của người dân sẽ 

thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng tích cực, tiện lợi và hiện đại. Qua khảo sát 

tại một số làng nghề truyền thống cho thấy, hầu hết các hộ gia đình đã sử dụng các 

thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống thường nhật hàng ngày như ô tô, xe máy, ti vi 
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công nghệ cao, tủ lạnh, internet, K
+
, điều hoà, máy giặt, trang trí nội thất bàn ghế, 

giường tủ… Bên cạnh đó, nhà cửa được người dân làng nghề xây dựng lại với quy 

mô lớn, vững chắc, hiện đại. Qua nghiên cứu 30 trường hợp hộ gia đình làm nghề 

chạm khắc gỗ ở làng Phù Khê Đông cho thấy, 30/30 gia đình đã sử dụng các 

phương tiện hiện đại nêu trên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Ông Lê Văn 

Bình, sinh năm 1967, chủ cửa hàng gỗ ở làng Phù Khê Đông cho biết: “So với 

trước đây, cuộc sống của người dân đã thay đổi rất nhiều, kinh tế khấm khá, nhà 

tạm bị xoá bỏ, thay vào đó là nhà tầng. Gia đình nhà tôi cũng thay đổi rất nhiều, 

kinh tế phát triển nên đã mua sắm hết các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho cuộc 

sống để giữ gìn sức khoẻ để làm nghề. Các thiết bị hiện đại khiến gia đình tiết 

kiệm thời gian và công sức để nghỉ ngơi sau thời gian làm việc vất vả”. Có thể 

nhận thấy, khi kinh tế phát triển, các gia đình làm nghề có điều kiện để trang bị 

các thiết bị hiện đại để hưởng thụ cuộc sống hiện đại và từ đó có sức khoẻ để tái 

sản xuất các mặt hàng của làng nghề. 

 4.3.4. Chuyên môn hoá trong quá trình sản xuất 

Đến năm 2020 dự báo các thành tố của văn hóa làng nghề sẽ có sự biến đổi 

không đồng đều. Có thể nhận thấy không gian, cảnh quan kiến trúc nhà ở và quy 

hoạch không gian ở của các gia đình thợ thủ công sẽ có những biến đổi dễ nhận 

biết. Ngoài ra, còn có nhiều thành tố khác sẽ có những thay đổi rõ rệt: lối sống, 

nếp sống, tín ngưỡng thờ tổ nghề, các di tích và lễ hội liên quan đến tổ nghề… 

Về phương diện văn hóa nghề, sự biến đổi càng dễ nhận biết trong đó hàng 

loạt những vấn đề có liên quan đến nghề sẽ có những thay đổi rõ rệt cụ thể. Trong 

sản phẩm, sản phẩm tiêu dùng truyền thống sẽ phát triển phong phú hơn. Đồng 

thời, không tránh khỏi một số yếu tố truyền thống bị mai một trong nhiều khâu của 

nghề như: kỹ thuật sản xuất, các loại sản phẩm. 

Chính những điều này đã làm cho quá trình chuyên môn hoá trong sản xuất diễn 

ra mạnh mẽ. Trước đây, các gia đình cùng nhau sản xuất một mặt hàng, tạo ra tính 

cạnh tranh lớn, thu nhập thấp và không ổn định, kinh tế chưa có điều kiện phát triển. 

Hiện nay các gia đình của làng nghề đã có sự phân công và chuyên môn hoá và liên 
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kết giữa các gia đình làm nghề theo nhóm. Trong làng nghề gốm Phù Lãng, cứ 

khoảng từ 3 đến 5 gia đình liên kết với nhau cùng sản xuất một mặt hàng gốm để bán 

buôn cho các đầu mối nhập hàng. Gia đình gốm Nhung, gốm Đại, gốm Thiều, gốm 

Ngọc liên kết với nhau để chuyên sản xuất tranh gốm, trong đó gốm Nhung và gốm 

Đại chuyên làm tranh phong cảnh như: biển đảo, thực vật…, còn gốm Ngọc và gốm 

Thiều chuyên làm tranh động vật, con người như: tranh Lý Ngư vọng nguyệt, Vinh 

quy bái tổ, Đám cưới chuột… Theo chủ gốm Nhung cho biết, gia đình chuyển sang 

làm hàng tranh gốm này được gần 10 năm và đã tạo được thương hiệu trên thị trường 

và chỉ sản xuất mặt hàng này thôi, còn các mặt hàng khác về gốm chuyển sang các gia 

đình khác chuyên làm. Ở làng gốm Phù Lãng, các gia đình đã dần dần đi vào chuyên 

môn hoá sản xuất từ một đến hai mặt hàng để bán ra thị trường tiêu thụ. Ở làng chạm 

khắc gỗ Phù Khê và làng gò, đúc đồng Đại Bái thì tình hình sản xuất mặt hàng 

chuyên môn hoá đang diễn ra mạnh mẽ và dần đi vào chiều sâu để tạo thương hiệu 

trong quá trình làm nghề. 

 4.3.5. Mối quan hệ dòng họ, làng xóm ở các làng nghề 

 Quan hệ của người dân về mặt huyết thống, dòng tộc và làng xóm có nhiều 

thay đổi trong thời gian tới. Do sản xuất phát triển, sản phẩm làng nghề bán ra thị 

trường nhiều, tính cạnh tranh lớn, các đơn hàng được đặt trên nguyên tắc hợp đồng tài 

chính… Người dân làng nghề làm việc với nhau đa phần bằng nguyên tắc pháp lý, 

yếu tố tình cảm bị giảm đi. Mặt khác, trước đây các gia đình cùng anh em, họ hàng 

đều tập trung sản xuất mặt hàng, nhưng hiện nay và trong tương lại, xu hướng cá thể 

hoá các hộ gia đình sẽ diễn ra mạnh mẽ vì mục đích lợi nhuận. Quan hệ làng xóm bị 

nới lỏng, do thời gian vật chất ít, người dân không có điều kiện gặp gỡ nhau, khiến 

cho sự thân thiết giữa các gia đình làm nghề với nhau đi vào tính khép kín, ít quan 

tâm đến nhau, thờ ơ với vụ việc của nhau… Tình trạng này sẽ diễn ra mạnh mẽ trong 

tương lai nếu không có sự điều tiết kịp thời của cơ quan quản lý và cộng đồng cư dân 

tại chính làng nghề truyền thống. Trong tương lai, quan hệ dòng họ, làng xóm sẽ 

bị phai mờ do thời đại mới mang lại, cùng với việc người dân từ làng lên phố… 

dẫn đến các mối quan hệ của người dân trong làng sẽ đơn giản hoá và mang yếu tố 

kinh tế thị trường là chính. 
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 4.3.6. Phát triển các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội 

 Có thể nói, khi đời sống kinh tế phát triển, xã hội ổn định, người dân làng 

nghề sẽ nhìn nhận lại các giá trị văn hoá tinh thần và họ sẽ phát triển chúng ở một 

tầm cao mới. Đó là các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng mà biểu hiện đỉnh cao là 

việc diễn ra lễ hội tại các làng nghề truyền thống hiện nay. Qua khảo sát các hoạt 

động tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội cho thấy sự phát triển mạnh mẽ, vượt qua yếu 

tố thời gian và sinh tồn vững chắc trong tinh thần của mỗi người dân làng nghề 

truyền thống ở Bắc Ninh hiện nay. Trong tương lai, tại các làng nghề Đại Bái, Phù 

Lãng, Phù Khê… sẽ phát triển mạnh mẽ hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng như đi lễ, 

cùng nhau đứng ra lo liệu để tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống - biểu hiện cao 

nhất của hình thái tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta hiện nay. Theo số liệu cung cấp 

của Sở Công thương Bắc Ninh cho biết, các lễ hội và hoạt động kèm theo hàng 

năm chi khá nhiều kinh phí, quy mô lớn, phục hồi các giá trị trong lễ hội ở các 

làng nghề truyền thống. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội sẽ ngày càng mở 

rộng về quy mô không gian, thành phần cộng đồng cùng những hoạt động khác 

diễn ra tại các làng nghề ở Bắc Ninh trong thời gian tới đây. 

4.4. Vấn đề đặt ra đối với việc bảo tồn và phát triển văn hóa làng nghề 

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

4.4.1. Phát triển văn hóa làng nghề gắn liền với phát triển kinh tế - xã 

hộiở các địa phương 

4.4.1.1. Xây dựng chiến lược 

Để phát huy vai trò và giá trị của văn hóa làng nghề trong tiến trình hội 

nhập, trước hết phải xây dựng chiến lược phát triển sau:1/Đẩy mạnh phát triển 

các thiết chế văn hóa xã hội đang tồn tại và có xu hướng phát triển, đồng thời 

khôi phục lại các thiết chế ở những làng nghề đang bị mai một do quá trình 

CNH, HĐH nông thôn đem lại. Khuyến khích và tuyên truyền nếp sống văn 

hóa mới cho toàn thể người dân địa phương. 2/Phát triển văn hóa làng nghề 

truyền thống phải chú trọng tới đời sống của người dân nông thôn, nhằm tạo 

việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm 

linh người của dân địa phương. 3/Trong quá trình phát triển kinh tế và xây 
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dựng văn hóa mới, cần giữ gìn các giá trị văn hóa làng nghề như: bảo vệ và 

tôn tạo di tích, cảnh quan làng nghề cổ; đồng thời khôi phục và phát triển các 

phong tục tập quán tốt đẹp của làng nghề. 4/Trong chính sách phát triển văn 

hóa làng nghề cần có chính sách công nhận và khuyến khích nghệ nhân dân 

gian, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các sản 

phẩm của làng nghề truyền thống địa phương. 

Có thể nói, phát triển văn hóa nông thôn là mục tiêu quan trọng của quá 

trình CNH, HĐH nông thôn. Vì vậy, cần chú trọng phát triển văn hóa làng nghề là 

một giải pháp vừa có tính trước mắt, vừa có tình lâu dài để thực hiện mục tiêu đó. 

Sự biến đổi về văn hóa làng nghề minh chứng vai trò quan trọng của văn hóa 

truyền thống trong đời sống xã hội đương đại. Nó vừa là động lực phát triển kinh 

tế, đồng thời tạo sức đề kháng chống lại những luồng văn hóa độc hại do mặt trái 

của cơ chế thị trường đem lại. 

4.4.1.2. Phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những vấn đề cơ bản đã được Đại hội 

lần thứ XI của Đảng xác định là một khâu đột phá chiến lược. Phát triển nguồn nhân 

lực là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách cần được quan tâm thực hiện ở nhiều cấp 

ngành khác nhau. Từ khi công cuộc đổi mới của đất nước được khởi xướng đến nay, 

nhiều làng nghề truyền thống đã được bảo tồn và phát triển, nhu cầu tiêu thụ về sản 

phẩm tiểu thủ công nghiệp ngày càng cao: trong lĩnh vực sản phẩm phục vụ tâm 

linh, các mặt hàng chế tác mỹ nghệ, đồ gốm sứ  gia dụng… ở một số làng nghề 

truyền thống vùng châu thổ sông Hồng như: gò, đúc đồng Đại Bái, gốm Phù Lãng, 

chạm khắc gỗ Phù Khê, dệt Hồi Quan, tranh Đông Hồ…  

Tuy nhiên, sản phẩm của làng nghề truyền thống chưa thỏa mãn được nhu 

cầu của thị trường trong và ngoài nước, các làng nghề thiếu thợ có tay nghề cao, 

một phần do số nghệ nhân truyền nghề ở địa phương còn quá ít và đã cao tuổi. 

Chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với nghệ nhân làng nghề chưa được quan 

tâm đúng mức nên không thu hút được nhân tài truyền dạy nghề cho lực lượng lao 

động tại địa phương. Bên cạnh đó, do cơ cấu tổ chức sản xuất ở các làng nghề còn 
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mang tính nhỏ lẻ, cục bộ nên vấn đề truyền dạy nghề còn mang nặng tính cha 

truyền con nối, nếu tổ chức lớp học cũng chỉ theo cách kèm cặp bằng phương pháp 

một thầy một trò, hoặc một thầy dạy từ hai đến ba trò. Phần lớn nghệ nhân là 

người cao tuổi, số lượng ít và muốn truyền nghề cho lớp con cháu nhưng tâm lý 

thanh niên không muốn học nghề truyền thống mà muốn thoát ly ra thành phố làm 

việc. Truyền nghề thực chất là việc lưu giữ nghề bằng phương pháp chỉ dẫn, chỉ 

bảo trực tiếp từ nghệ nhân cao tuổi, tốn ít kinh phí, dễ học, dễ dạy. Tuy nhiên, 

cách truyền dạy này không thể phân chia thành từng học phần, từng chương trình 

giảng dạy theo trình tự nhất quán mà mỗi một nghệ nhân truyền dạy theo một kiểu, 

không ai giống ai. Do vậy, hiệu quả đào tạo nghề chưa cao, không đáp ứng được 

nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực để phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn. 

Thực tế cho thấy, để đào tạo nghề cho lao động đạt hiệu quả như mong muốn 

cần có sự quan tâm của các ban ngành địa phương với chính sách thu hút nhân tài, 

vinh danh nghệ nhân có công truyền dạy nghề, liên kết họ tham gia giảng dạy nghề 

bởi chính họ là nhân tố quan trọng trong việc lưu giữ và bảo tồn ngành nghề 

truyền thống. Đồng thời, cần tiến hành xây dựng chương trình liên kết đào tạo 

nghề với các nghệ nhân tại địa phương theo mô hình sau: 

1/Xây dựng mô hình liên kết đào tạo, truyền dạy nghề: Muốn khôi phục và 

phát huy văn hóa làng nghề thì trước hết phải quan tâm đến nghệ nhân, bởi họ 

chính là những nhân tố quan trọng lưu giữ vào bảo tồn nghề truyền thống. Do vậy, 

các ban ngành chức năng cần rà soát số lượng nghệ nhân ở các làng nghề, trên cơ 

sở đó đề ra chính sách trọng dụng và tôn vinh những nghệ nhân có đức, có tài, có 

công xây dựng phát triển làng nghề. 

Để nâng cao hiệu quả công tác truyền dạy nghề, tránh thất truyền nghề truyền 

thống, trung tâm dạy nghề của tỉnh cần liên kết với những nghệ nhân ở các làng 

nghề tham gia xây dựng chương trình đào tạo nghề phù hợp với đầu ra sản phẩm 

của địa phương. Đồng thời, tiến hành thay đổi phương thức truyền nghề, trong đó 

chú trọng xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy một cách bài bản, khoa học, 

ứng dụng công nghệ hiện đại vào đào tạo, tăng cường thiết bị nâng cao chất lượng 
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cơ sở dạy nghề. Một vấn đề mấu chốt nữa là phải quan tâm đến đầu ra sản phẩm cho 

các làng nghề để người lao động yên tâm học nghề, nghệ nhân yên tâm truyền nghề. 

2/Xây dựng mô hình sản xuất kết hợp với đào tạo, truyền dạy nghề: Ngoài 

chính sách vinh danh, trọng dụng nghệ nhân trong việc truyền dạy nghề, cần xây 

dựng mô hình sản xuất kết hợp với công tác truyền dạy nghề bằng cách hỗ trợ hoặc 

cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các nghệ nhân để họ có điều kiện phát triển 

nghề gắn với công tác đào tạo nghề cho học viên theo hướng đầu ra của sản phẩm. 

3/Xây dựng mô hình nghệ nhân truyền, dạy nghề: Các làng Đại Bái, Phù 

Khê, Phù Lãng là ba trong số nhiều làng nghề có bề dày truyền thống trong lĩnh 

vực sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Đồng thời, ba làng nghề này đã và đang dẫn 

đầu về phát triển nghề thủ công, thu hút hàng nghìn lao động, đóng góp cho ngân 

sách địa phương mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Thỉnh - 

Chủ tịch Hiệp hội làng nghề truyền thống mỹ nghệ Đại Bái cho biết: hiện nay làng 

nghề có tới hàng trăm hộ gia đình sản xuất mặt hàng đồ đồng, nhôm… và nộp vào 

ngân sách nhà nước lên tới trên 5 tỷ đồng. Với sự phát triển của các làng nghề hiện 

nay thì người nghệ nhân luôn đóng vai trò quyết định tới sự tồn vong của làng 

nghề truyền thống. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất thủ công cần có độ tinh xảo 

cao, sản xuất theo đặt hàng đơn chiếc thì cần phải có bàn tay tài hoa của người 

nghệ nhân, và chỉ có những người nghệ nhân mới đáp ứng được yêu cầu khắt khe 

của sản phẩm thời kinh tế thị trường. 

Thực tiễn còn cho thấy, để gìn giữ những giá trị tinh hoa của ngành nghề thủ 

công truyền thống thì rất cần có sự chung tay góp sức của các nghệ nhân làng 

nghề. Đồng thời đòi hỏi chính quyền các cấp ở địa phương cần xây dựng chiến 

lược phát triển làng nghề trong những năm tới trên cơ sở đào tạo, truyền nghề từ 

các nghệ nhân, đặc biệt đối với các ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật cao, có khả năng 

bị mai một và thất truyền. Để làm được những việc trên, cần thực hiện những công 

việc sau: xây dựng chương trình định kỳ hàng năm tổ chức cuộc thi nâng cao tay 

nghề thợ giỏi; vinh danh những người có tay nghề cao, coi đó là niềm tự hào của 

quê hương. Xây dựng câu lạc bộ nghệ nhân; hàng năm có chính sách trọng thưởng 
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những người nghệ nhân có đức có tài trong việc đào tạo, truyền dạy nghề truyền 

thống. Ghi tên những nghệ nhân có công lưu giữ và truyền dạy những bí kíp nghề 

nghiệp gia truyền vào gia phả của làng nghề. Tuyên truyền, giới thiệu trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, của huyện và tỉnh, thành phố về 

những tấm gương nghệ nhân điển hình trong việc giữ gìn, lưu truyền và giảng dạy 

đối với ngành nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là những bí quyết nghề có 

nguy cơ bị mai một và thất truyền. 

4/Xây dựng mô hình Hiệp hội làng nghề truyền dạy nghề thủ công: Việc đào 

tạo nghề truyền thống cho lao động nông thôn để phát triển làng nghề đã được 

Hiệp hội làng nghề Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Dạy nghề triển khai 

thí điểm đào tạo 3 mô hình để phát triển làng nghề: Thứ nhất là mô hình “cấy” 

nghề, xây dựng làng nghề mới. Thứ hai đào tạo nghề gắn với vùng nguyên liệu; 

thứ 3 đào tạo nhân lực làng nghề gắn với phát triển làng nghề. Nhìn chung phần 

lớn các làng nghề đều thiếu các lao động kỹ thuật, đặc biệt là thiếu thợ giỏi. Như 

vậy vấn đề xây dựng hiệp hội làng nghề để truyền dạy nghề thủ công cho lực 

lượng lao động tại địa phương là hết sức cần thiết. Nếu mô hình trên nhận được sự 

quan tâm định hướng của các cấp chính quyền địa phương thì sẽ là động lực thúc 

đẩy làng nghề trên nhiều phương diện: 1/Đào tạo nghề theo mô hình trên sẽ sát với 

nhu cầu thực tiễn của làng nghề; 2/Đào tạo nghề theo mô hình trên sẽ đáp ứng cho 

chủ doanh nghiệp và thợ thủ công về kiến thức tiếp thị, về chỉnh lý mẫu mã. Nó 

còn giúp cho làng nghề có thể phát triển nguồn nhân lực đối với các ngành nghề 

đang phát triển hoặc có xu hướng phát triển trong tương lai. 3/Đào tạo nghề theo 

mô hình trên sẽ kết nối được với doanh nghiệp đang sản xuất để tiếp nhận lao 

động và bao tiêu sản phẩm khi được các doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm và 

nhận làm việc tại công ty sẽ giúp người lao động nâng cao yên tâm làm việc, tập 

trung nâng cao tay nghề, khả năng tiếp thị sản phẩm. 

4.4.1.3. Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa làng nghề 

Trong những năm trở lại đây, nhiều làng nghề đã được phục hồi và phát triển 

mở rộng cả về quy mô lẫn phương thức sản xuất, thu hút và giải quyết một số 
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lượng lớn lực lượng lao động ở nông thôn, từng bước đem lại cuộc sống sung túc 

và ổn định cho người thợ thủ công. Để các làng nghề phát triển cả bề rộng lẫn 

chiều sâu mang tính bền vững đòi hỏi Nhà nước và các cấp chính quyền địa 

phương cần tiến hành khảo sát, xây dựng đề án quy hoạch cho các làng nghề theo 

các cấu trúc cơ bản sau đây:  

* Lập quy hoạch phát triển làng nghề, làng nghề là xây dựng hành lang pháp 

lý cho hoạt động của các làng nghề đi vào nề nếp, phát triển đúng hướng mà Đảng 

và Nhà nước đề ra. Thông qua chương trình này, nhà nước xác định được tiềm 

năng và nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong xã hội và đề ra các biện pháp 

quản lý về kỹ thuật, công nghệ, về vốn thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề. 

Qua trường hợp các làng nghề Đại Bái, Phù Khê, Phù Lãng ở Bắc Ninh cho thấy 

chính quyền địa phương cần quy hoạch phát triển các làng nghề trên theo các cụm 

trung tâm sản xuất, dịch vụ của các thôn làng để tách thôn làng, tách khu dân cư ra 

khỏi nơi sản xuất. Đặc biệt, làng nghề Đại Bái cần xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải để tránh ô nhiễm môi trường sinh thái. Đối với làng nghề Phù Khê và Phù 

Lãng, cần xây dựng quy hoạch cụm công nghiệp sản xuất và trung tâm giới thiệu 

sản phẩm của làng nghề. Như vậy, vấn đề lập quy hoạch, kế hoạch phát triển các 

làng nghề có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho 

ở các làng nghề đi vào ổn định, làm đẹp cảnh quan, làm sạch môi trường ở làng 

nghề hiện nay.  

* Đa dạng hóa các hình thức sở hữu: Từ khi nước ta xóa bỏ cơ chế bảo cấp đến 

nay, phần lớn kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ở các làng có xu hướng giảm dần. 

Ngược lại kinh tế tư nhân và số hộ cá thể có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số 

lượng và chất lượng. Theo tư liệu điều tra, khảo sát ở ba làng nghề cho thấy: cả ba làng 

nghề đều tồn tại hình thức đa dạng về chủ sở hữu. Sự đa dạng hóa thành phần kinh tế ở 

các làng nghề đã tạo ra sự liên kết chặt chẽ, hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong phát triển 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tạo công ăn việc làm cho người lao động.  

* Cải tiến và đổi mới quy trình sản xuất có ý nghĩa sống còn đối với sự phát 

triển ở các làng nghề. Xét về mặt công nghệ, kỹ thuật sản xuất ở các làng nghề 

hiện nay có thể phân ra làm hai loại: một loại không thể thay thế hoàn toàn công 
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nghệ thủ công truyền thống bằng công nghệ máy móc hiện đại như: các khâu chạm 

khắc gỗ ở Phù Khê, vẽ các đề tài thể hiện trên các bức tranh gốm ở Phù Lãng, kỹ 

thuật gò đồng ở làng Đại Bái. Bởi vì công nghệ chủ yếu dựa vào bàn tay khéo léo 

của người thợ thủ công, còn máy móc hiện đại chỉ hỗ trợ cho sản xuất chứ không 

thể thay thế cho công nghệ cổ truyền. Loại hai có thể thay thế được toàn bộ công 

nghệ cổ truyền bằng công nghệ máy móc hiện đại như: xẻ gỗ ở Phù Khê, đúc đồng 

ở Đại Bái, nhào đất ở Phù Lãng. Mặc dù áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao 

năng suất lao động nhưng chất lượng sản phẩm vẫn đảm bảo được tính độc đáo, 

tinh xảo của sản phẩm làng nghề.  

* Hỗ trợ vốn để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời xây dựng 

mô hình hiệp hội các làng nghề hỗ trợ hoạt động sản xuất các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ. Cải tiến thủ tục cho vay vốn để phù hợp với sản xuất kinh doanh 

ngành nghề thủ công, tạo cơ hội cho doanh nghiệp được tiếp cận mọi nguồn vốn 

khuyến công, nguồn vốn từ các chương trình về phát triển làng nghề của  Nhà 

nước. Vấn đề thành lập hiệp hội làng nghề không phải là mới, tuy nhiên các hiệp 

hội này chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc bảo tồn và phát huy làng 

nghề truyền thống. Hiệp hội sẽ giúp cho các làng nghề vay vốn, đào tạo nghề, 

mở lớp dạy nghề… tạo điều kiện cho sự phát triển của làng nghề truyền thống 

trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. 

* Phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm: đối với thị trường nước ngoài 

các làng nghề phải xây dựng chiến lược xuất khẩu hàng thủ công. Để đạt được 

mục đích đó, cần dựa vào đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài làm đầu 

mối, mời chuyên gia nước ngoài giới thiệu sản phẩm sáng tác mẫu mã. Tạo điều 

kiện cho các nghệ nhân doanh nghiệp làng nghề truyền thống thâm nhập thị trường 

nước ngoài theo phương thức nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để có những mẫu 

sáng tạo mới. Để xâm nhập thị trường trong nước và quốc tế đòi hỏi chính quyền 

địa phương và doanh nghiệp ở các làng nghề cần xúc tiến thương mại theo những 

bước như sau: bước 1, xây dựng bộ tài liệu sản phẩm (catalogue), thiết kế, in ấn 

đẹp hoặc đóng gói vào CD ROM. Bước 2, lập trang thông tin Website trên mạng 
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Internet. Đây là công cụ quan trọng để cung cấp, cập nhật thông tin bán hàng hiệu 

quả và tiết kiệm kinh phí. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, thành lập cổng 

thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm của làng nghề. Bước 3, xây dựng phòng 

trưng bày, giới thiệu sản phẩm chung cho cả làng. Mỗi sản phẩm trưng bày đều có 

thuyết minh rõ ràng từng loại sản phẩm, chất liệu, cơ sở sản xuất. Đây là công cụ 

tiếp thị và cũng là nơi bán hàng giao dịch để ký kết hợp đồng. Đối với thị trường 

trong nước cần xúc tiến theo các bước sau đây: Bước 1, đầu tư xây dựng các chợ, 

khu kiot, chuỗi cửa hàng, trung tâm xúc tiến thương mại ở địa phương, làng nghề 

hoặc ở địa điểm du lịch, sân bay. Phát huy hiệu quả của hoạt động các trung tâm 

giao dịch mua bán hàng thủ công mỹ nghệ tại các thành phố lớn. Bước 2, tổ chức 

thông tin tại các làng nghề nhằm cung cấp thông tin về thị trường công nghệ, phổ 

biến các chính sách xã hội, các hiệp hội làng nghề là nơi cung cấp và nhận thông 

tin. Bước 3, đẩy mạnh thương mại điện tử, hỗ trợ các làng nghề truyền thống xây 

dựng hệ thống thông tin nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm làng nghề, xây 

dựng thương hiệu sở hữu trí tuệ, tư vấn thành lập các trang website cho các doanh 

nghiệp làng nghề nói chung và làng nghề truyền thống nói riêng.  

4.4.2. Phát triển kinh tế văn hóa làng nghề gắn với việc bảo vệ môi trường 

sinh thái 

Môi trường làng nghề đang là vấn đề gây bức xúc ở nông thôn hiện nay. Mỗi 

làng nghề có một phương thức tồn tại và sản xuất khác nhau, có cách khai thác và 

sử dụng tài nguyên khác nhau. Do vậy, giải pháp bảo vệ và cải tạo môi trường cho 

các làng nghề phải căn cứ vào đặc điểm cụ thể của từng làng nghề. Trường hợp 

làng đúc đồng Đại Bái có hiện tượng ô nhiễm môi trường nước vì vậy cần phải có 

dự án đầu tư giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường đảm bảo sức khỏe cho cộng 

đồng làng nghề. Làng gốm Phù Lãng từ lâu đã có hiện tượng bị ô nhiễm không khí 

do vận chuyển và chế tác nguyên vật liệu cùng với việc đốt lò nung gốm, đặc biệt 

là những lò nung bằng than củi làm cho không khí bị ô nhiễm. Làng chạm khắc gỗ 

Phù Khê nổi nên vấn đề ô nhiễm tiếng ồn do các máy cưa, xẻ gỗ công suất lớn; 

cùng với đó là ô nhiễm không khí do mạt gỗ trong quá trình xẻ, bào, đánh bóng 



163 

 

sản phẩm gây ra. Để giải quyết những bất cập nêu trên, chính quyền địa phương 

các làng nghề cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau: 1/Quy hoạch phát triển 

tổng thể cho làng nghề truyền thống. 2/Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để 

cải thiện môi trường. 3/Có chính sách giảm thiểu ô nhiễm môi trường: chính sách 

hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng ở các làng nghề, đồng thời hỗ trợ 

vốn giúp người sản xuất từng bước áp dụng công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường. Ưu tiên vốn cho những nghề sử dụng nguyên liệu tái chế, những nghề tận 

dụng được chất thải tại chỗ. Chính quyền địa phương cần có quy định thu phí bảo 

vệ môi trường, cần xây dựng quy chế xử phạt hành chính đối với đối tượng gây ô 

nhiễm. Những cơ sở nào thải chất thải bừa bãi, gây ảnh hưởng tới môi trường sẽ bị 

phát tiền. Nếu tình trạng ô nhiễm quá tải thì buộc phải đình chỉ sản xuất. 4/Nâng 

cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường. Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng 

cho cán bộ phụ trách môi trường ở làng nghề để nâng cao trình độ nhận thức cũng 

như năng lực xử lý ô nhiễm do hoạt động sản xuất gây ra. 

4.4.3. Nâng cao vai trò của cộng đồng cư dân làng nghề trong việc bảo tồn 

và phát triển văn hóa làng nghề 

 Cộng đồng văn hóa được xác lập thông qua những giá trị văn hóa trên cả hai 

phương diện phi vật thể và vật thể do chính cộng đồng sáng tạo ra trong quá trình 

tồn tại của mình. Cư dân làng nghề được xem đó là một cộng đồng và ở một góc độ 

nào đó được xem là một cộng đồng văn hóa. Vì vậy, vấn đề nâng cao vai trò của 

cộng đồng trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa làng nghề là một mục tiêu quan 

trọng của quá trình phát triển làng nghề. Bằng các phương tiện khác nhau như tuyên 

truyền trên loa phát thanh của xã, các chương trình trên đài truyền hình, xây dựng 

chuyên mục làng nghề truyền thống, viết sách giới thiệu về làng nghề… Ngoài ra, 

có thể vận dụng trong việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng, bao gồm: tổ chức 

tuyên truyền giáo dục cộng đồng; giúp cho cộng đồng hiểu rõ hơn về bản sắc văn 

hóa làng và văn hóa nghề; khuyến khích họ tham gia đóng góp tích cực vào các 

chương trình bảo tồn di sản văn hóa làng nghề; tạo mọi điều kiện cho các nghệ nhân 

và thợ giỏi có thể truyền dạy cho các thế hệ nối tiếp những kỹ năng, kỹ xảo về nghề 
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nghiệp, ý thức về nghề nghiệp thông qua việc thể hiện của từng cá nhân trong cộng 

đồng trong việc tôn vinh các vị tổ nghề và những nghệ nhân làng nghề. Nhìn chung, 

chương trình giáo dục phải thể hiện rõ hai mục tiêu: 1/Cộng đồng phải tự nhận thức 

được những giá trị của văn hóa làng mà chính họ sẽ là người có trách nhiệm trong 

công cuộc bảo tồn và phát huy; 2/Cộng đồng phải nhận thức được giá trị của văn 

hóa nghề, những thành tố văn hóa nghề. Trên cơ sở đó, cộng đồng sẽ có trách nhiệm 

trong việc bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa nghề. Từ đó để có được sự phát triển 

bền vững của văn hóa làng nghề, mặc dù trong quá trình vận động và phát triển, văn 

hóa làng nghề cũng sẽ luôn có sự biến đổi rõ nét. 

4.4.4. Phát triển tiềm năng du lịch làng nghề 

Trong xu thế hội nhập và mở cửa, làng nghề truyền thống đang dần lấy lại vị 

trí quan trọng của mình trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia, 

dân tộc. Những làng nghề này như một hình ảnh đầy bản sắc, giới thiệu sinh động 

về con người của mỗi vùng, miền, địa phương. Phát triển du lịch làng nghề chính 

là một hướng đi đúng đắn và phù hợp, được nhiều quốc gia ưu tiên trong chính 

sách quảng bá và phát triển du lịch. Những lợi ích to lớn của việc phát triển du lịch 

làng nghề không chỉ thể hiện ở những con số tăng trưởng kinh tế, ở việc giải quyết 

nguồn lao động địa phương mà hơn thế nữa, còn là một cách thức gìn giữ và bảo 

tồn những giá trị văn hóa của dân tộc. Một địa phương muốn thu hút khách du 

lịch, tạo ra nhiều loại hình du lịch hấp dẫn đáp ứng nhu cầu đa dạng của du lịch 

gắn liền với việc khai thác có chiều sâu và khai thác đúng tài nguyên du lịch của 

địa phương đó. Làng nghề vừa là sản phẩm du lịch đặc trưng khi làng nghề đó có 

khả năng hấp dẫn, thu hút khách; vừa là sản phẩm du lịch bổ sung khi tạo ra những 

mặt hàng lưu niệm cho du khách. Du lịch làng nghề là loại hình du lịch văn hóa 

tổng hợp đưa du khach tới tham quan, cảm nhận và mua sắm những hàng hóa đặc 

trưng của làng nghề truyền thống. Làng nghề truyền thống đã và đang trở thành 

nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch. Hàng thủ công truyền thống có thể ví 

như biểu tượng văn hóa của quốc gia là nhân tố quan trọng để hấp dẫn du khách. 

Điển hình nhất trong việc phát triển du lịch là làng nghề gốm Phù Lãng. Hiện nay, 
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mô hình phát triển làng nghề truyền thống đang trở thành hướng đi mới trong quá 

trình phát triển du lịch Việt Nam. Khi tham gia tour du lịch làng nghề, khách tham 

quan không chỉ được ngắm phong cảnh làng quê mà còn được tham quan nơi sản 

xuất, thậm chí có thể tham gia vào một phần quá trình tạo ra sản phẩm. Thông qua 

hoạt động du lịch, một số làng nghề truyền thống đã được phục hồi. Thu nhập từ du 

lịch đã trở thành nguồn thu quan trọng tại các làng nghề hiện nay. Cũng không chỉ 

quan niệm rằng khách đến du lịch làng nghề là chỉ đơn thuần thăm quan và mua bán 

sản phẩm mà họ còn quan tâm đến nhiều nét văn hóa của làng nghề như: tham quan 

di tích lịch sử văn hóa, lễ hội làng nghề, tìm kiếm thị trường buôn bán… các làng 

nghề cần phải tiến hành các biện pháp sau đây: một là nâng cao hoạt động của các 

làng nghề gắn với hoạt động du lịch, hình thành nên các phòng trưng bày hay bảo 

tàng làng nghề các trạm thông tin và hướng dẫn du lịch. Ưu tiên đầu tư các cơ sở tín 

ngưỡng làng nghề phục vụ khách du lịch. Hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

quảng bá về du lịch làng nghề như tổ chức tham gia các hội trợ triển lãm, hội trợ du 

lịch trong nước và quốc tế, đẩy mạnh việc trưng bày giới thiệu sản phẩm ở các thành 

phố, đô thị lớn là nơi tập trung nhiều du khách. Ba là tập trung đào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ về du lịch để hình thành một đội ngũ quản lý hoạt động du lịch tại chỗ theo 

hai hướng: hình thành đội ngũ quản lý và điều hành hoạt động tại làng nghề. Huy 

động cộng đồng dân cư tại làng nghề tham gia vào quá trình hoạt động du lịch trong 

đó ưu tiên vinh danh những nghệ nhân và khuyến khích những nghệ nhân này trực 

tiếp hướng dẫn khách du lịch hướng dẫn quy trình sản xuất sản phẩm. Bốn là đa dạng 

hóa sản phẩm làng nghề tập trung sản xuất các mặt hàng có giá trị nghệ thuật phù hợp 

với thị hiếu của du khách. Sản phẩm cần đáp ứng kích  thước nhỏ, độc đáo, lạ mắt, có 

giá trị nghệ thuật để làm đồ lưu niệm hoặc làm quà cho người thân. Năm là liên kết 

xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các công ty du lịch của tỉnh và của các địa phương 

khác để xây dựng sản phẩm, thường xuyên cập nhật thông tin để có nguồn khách ổn 

định. Các làng nghề cần liên kết với các đơn vị kinh doanh lữ hành để tổ chức tốt tour 

du lịch làng nghề để thông qua du khách có thể quảng bá sản phẩm của mình tới mọi 

miền tổ quốc cũng như tới bạn bè quốc tế. 
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Tiểu kết 

Phát triển làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh trong quá trình CNH, HĐH 

căn cứ vào các văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh về định hướng quy hoạch tổng 

thể kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh. Để văn hóa phát triển lành mạnh, hiện đại và 

đậm đà bản sắc dân tộc, trước hết, tập trung củng cố các làng nghề hiện có; phát 

triển các ngành nghề mới, trong đó nhân cấy ngành nghề mới hoặc khôi phục 

ngành nghề tại những làng đã từng có các nghề cũ. Nhân cấy nghề ở những làng 

có khả năng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp. Nhân cấy nghề tại những địa 

phương có hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp hoặc những nơi đang trong quá 

trình đô thị hóa nhanh, những nơi người dân bi thu hồi đất cho phát triển công 

nghiệp (xây dựng các KCN tập trung).  

Định hướng hình thành và phát triển 09 tiểu vùng nghề chủ yếu gồm: 1/Tiểu 

vùng sản xuất mộc mỹ nghệ Hương Mạc, Phù Khê, Đồng Quang, Đồng Nguyên; 

2/Tiểu vùng sản xuất sắt thép và thương mại Châu Khê, Đình Bảng, Tân Hồng (Từ 

Sơn); 3/Tiểu vùng sản xuất giấy Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), Phú Lâm (Tiên 

Du); 4/Tiểu vùng chế biến lương thực - thực phẩm Yên Phụ, Văn Môn (Yên 

Phong); 5/Tiểu vùng nghề dâu tằm tư và xây dựng Tương Giang (Từ Sơn), Nội 

Duệ, Liên Bão, Vân Tương; 6/Tiểu vùng sản xuất đồng mỹ nghệ Đại Bái (Gia 

Bình), Quảng Phú (Lương Tài); 7/Tiểu vùng gốm mỹ nghệ Phù Lãng, Ngọc Xá, 

Phong Châu (Quế Võ); 8/Tiểu vùng sản xuất mây tre đan xuất khẩu: Tập trung tại 

các xã Chi Lăng (Quế Võ), Giang Sơn, Lãng Ngâm, Xuân Lai, Đông Cứu, Đại Lai 

(Gia Bình); 9/Tiểu vùng nghề tranh dân gian và sơn dầu, sơn mài bao gồm thị trấn 

Hồ, Đại Đồng Thành, An Bình, Hoài Thượng, Mao Điền (Thuận Thành). 

CNH,HĐH ở Bắc Ninh cũng có những tác động không nhỏ đến biến đổi 

văn hóa làng nghề truyền thống, trong đó có thể nhận diện một số tác động chính, 

cụ thể như: 1/Vấn đề quy hoạch làng nghề sẽ dẫn đến sự biến đổi về bố cục, không 

gian cảnh quan làng nghề, cấu trúc khép kín của làng truyền thống trước đây sẽ có 

những thay đổi sang cấu trúc mở với bốn tổ hợp bao gồm: Nhà ở, phố bán sản 

phẩm, CCN làng nghề, trung tâm giới thiệu sản phẩm; 2/Vấn đề thành phần cộng 

đồng sẽ có những biến đổi rõ nét, từ chỗ trong làng chỉ có những người dân sở tại 
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sinh sông, đến nay đã có nhiều người dân từ nơi khác đến làm nghề và kinh doanh 

nghề. 3/Đời sống kinh tế của cư dân làng nghề sẽ có những thay đổi mạnh mẽ theo 

chiều hướng tích cực và tác động mạnh mẽ đến việc bảo tồn và phát triển văn hóa 

truyền thống; 4/Cũng với sự phát triển theo hướng CNH, HĐH, văn hóa làng nghề 

truyền thống sẽ có những biến đổi. Từ nghiên cứu biến đổi văn hóa của ba làng 

nghề truyền thống ở Bắc Ninh, đặc biệt đặt các làng nghề trong bối cảnh CNH, 

HĐH và ĐTH, luận án nêu ra bốn vấn đề cần quan tâm, được xem là bốn giải pháp 

cơ bản để bảo tồn và phát triển văn hóa làng nghề hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Biến đổi văn hóa là xu hướng tất yếu, khách quan trong quá trình phát 

triển của xã hội hiện nay. Sự biến đổi này diễn ra ở nhiều địa bàn khác nhau và 

mức độ biến đổi cũng không đồng đều giữa các khu vực, vùng miền, đô thị - nông 

thôn… Ở khu vực nông thôn, biến đổi văn hóa có thể nhận thấy diễn ra trong 

không gian văn hóa làng: làng thuần nông nghiệp, làng thủ công nghiệp, làng 

thương nghiệp, làng ngư nghiệp. Luận án hướng tới nghiên cứu biến đổi văn hóa 

làng nghề ở một địa bàn cụ thể tại tỉnh Bắc Ninh. Để triển khai những nội dung 

nghiên cứu, luận án đã làm rõ một số khái niệm liên quan đến làng nghề, văn hóa 

làng nghề, biến đổi văn hóa làng nghề. Mặc dù văn hóa làng nghề luôn nằm trong 

một cấu trúc tổng thể thống nhất, để tiếp cận các thành tố văn hóa làng nghề, luận 

án đã xây dựng khung cấu trúc về văn hóa làng và văn hóa nghề và tiếp cận khung 

cấu trúc này trong quá trình nghiên cứu biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở 

tỉnh Bắc Ninh. 

 2. Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng châu thổ Sông Hồng, thuộc khu vực 

đồng bằng Bắc Bộ có các điều kiện ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của 

các ngành nghề thủ công: 1/Điều kiện địa lý và hệ thống giao thông. 2/Điều kiện 

dân cư và lao động. 3/Điều kiện nguồn nguyên liệu. 4/Các điều kiện khác. Cơ sở 

hạ tầng làng nghề là một trong những nhân tố quan trọng hỗ trợ làng nghề phát 

triển.Theo thống kê hiện nay, Bắc Ninh có 62 làng nghề, tuy nhiên việc phân bố 

làng nghề ở các địa bàn (huyện/thị xã…) trong tỉnh không đồng đều. Trong số 62 

làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh, phân loại theo làng nghề mới và làng nghề 

truyền thống có 16 làng nghề truyền thống và 46 làng nghề mới được phân ra theo 

các nhóm nghề cùng sản xuất theo một nhóm sản phẩm: nhóm 1: nghề dệt và các 

làng nghề dệt; nhóm 2: ngành nghề và làng nghề mộc, chạm khắc gỗ; nhóm 3: các 

làng nghề gốm ở Bắc Ninh; nhóm 4: các làng nghề có sản phẩm làm từ kim loại; 

nhóm 5: chế biến lương thực, thực phẩm. Trong tổ chức hoạt động sản xuất, mô hình 

sản xuất ở các làng nghề hiện nay được tổ chức theo các mô hình cụ thể như: mô hình 

sản xuất hộ gia đình; mô hình sản xuất hợp tác xã; mô hình sản xuất doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH; mô hình CCN làng nghề.  
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3. Để tập trung nghiên cứu khảo sát biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống 

ở tỉnh Bắc Ninh, luận án đã lựa chọn một số làng nghề truyền thống nổi tiếng, đó 

là làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái, làng nghề gốm Phù Lãng, làng nghề chạm khắc 

gỗ Phù Khê. Để có được tư liệu, số liệu minh chứng cho quá trình biến đổi văn 

hóa làng nghề. Nghiên cứu những biến đổi văn hóa làng, trong đó có biến đổi văn 

hóa vật thể và phi vật thể gồm: Không gian cảnh quan làng nghề, nhà ở, di tích 

lịch sử văn hóa, phong tục, lễ hội… Ngoài ra, những thành tố văn hóa phi vật thể 

của làng cũng có những biến đổi mạnh mẽ, biểu hiện rõ trong việc tổ chức và thực 

hành lễ hội, những phong tục tập quán của làng… cũng có những biến đổi phù hợp 

với đời sống mới hiện nay. Nghiên cứu biến đổi văn hóa nghề, tập trung làm rõ 

các thành tố cơ bản của văn hóa nghề gồm: 1/Biến đổi về hình thức tổ chức sản 

xuất; 2/Biến đổi về kỹ thuật chế tác sản phẩm; 3/Biến đổi về sản phẩm; 4/Biến đổi 

về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chính sự biến đổi văn hóa nghề đã tạo cơ hội cho 

các làng nghề thích ứng được với điều kiện mới và đó chính là điều kiện thuận lợi 

nhất giúp cho các làng nghề tồn tại trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Nhìn vào 

thực trạng biến đổi văn hóa làng nghề ở Bắc Ninh đã được trình bày ở chương 2 và 

chương 3 có thể nhận thấy vai trò của chủ thể văn hóa - những người dân trong 

làng nghề họ đã linh hoạt sáng tạo và chủ động tạo ra những sự thay đổi với tình 

hình thực tế để phù hợp và có lợi ích nhất trong bối cảnh của nền kinh tế thị 

trường. Nhìn chung, thông qua ba làng nghề, có thể nhận thấy rằng, các làng nghề 

truyền thống ở Bắc Ninh đã có một quá trình biến đổi khá mạnh mẽ, mà nền tảng 

cơ bản, chính là sự phát triển của đời sống kinh tế thông qua sự phát triển ngành 

nghề thủ công. Đời sống kinh tế của người dân làng nghề không ngừng phát triển, 

cùng với đó là quá trình biến đổi văn hóa của làng trên cả hai phương diện, văn 

hóa làng và văn hóa nghề. 

4. Tại Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh (2001 - 2005), những nhiệm vụ của tiến 

trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn được thể hiện rõ: “Đẩy nhanh tiến trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có công 

nghệ cao trong các khu công nghiệp cùng với phát triển tiểu thủ công nghiệp”. Phát 
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triển làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh trong quá trình CNH, HĐH. Căn cứ vào các 

văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh về định hướng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã 

hội tỉnh Bắc Ninh - mục tiêu cần tiến tới là xây dựng Bắc Ninh cơ bản trở thành 

tỉnh công nghiệp vào năm 2015 với một hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội 

tương đối hiện đại và đồng bộ gắn kết chặt chẽ với hệ thống hạ tầng của vùng thủ 

đô Hà Nội. Văn hóa phát triển lành mạnh, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc. 

Trước hết, tập trung củng cố các làng nghề hiện có; Phát triển các ngành nghề mới, 

trong đó nhân cấy ngành nghề mới hoặc khôi phục ngành nghề tại những làng đã 

từng có các nghề cũ. Nhân cấy nghề ở những làng có khả năng phát triển ngành 

nghề phi nông nghiệp. Nhân cấy nghề tại những địa phương có hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp thấp hoặc những nơi đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, những 

nơi người dân bi thu hồi đất cho phát triển công nghiệp (xây dựng các KCN tập 

trung). Định hướng hình thành và phát triển chín tiểu vùng nghề chủ yếu đã được 

trình bày trong luận án. 

5. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Bắc Ninh cũng có những tác động 

không nhỏ đến biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống, trong đó có thể nhận diện 

một số tác động chính, cụ thể như: 1/Vấn đề quy hoạch làng nghề sẽ dẫn đến sự 

biến đổi về bố cục, không gian cảnh quan làng nghề, cấu trúc khép kín của làng 

truyền thống trước đây sẽ có những thay đổi sang cấu trúc mở với bốn tổ hợp bao 

gồm: Nhà ở, phố bán sản phẩm, CCN làng nghề, trung tâm giới thiệu sản phẩm; 

2/Vấn đề thành phần cộng đồng sẽ có những biến đổi rõ nét, từ chỗ trong làng chỉ 

có những người dân sở tại sinh sông, đến nay đã có nhiều người dân từ nơi khác 

đến làm nghề và kinh doanh nghề. 3/Đời sống kinh tế của cư dân làng nghề sẽ có 

những thay đổi mạnh mẽ theo chiều hướng tích cực và tác động mạnh mẽ đến việc 

bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống; 4/Cũng với sự phát triển theo hướng 

CNH, HĐH, văn hóa làng nghề truyền thống sẽ có những biến đổi. Từ nghiên cứu 

biến đổi văn hóa của ba làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh, đặc biệt đặt các làng 

nghề trong bối cảnh CNH, HĐH và ĐTH, luận án nêu ra bốn vấn đề cần quan tâm, 

được xem là bốn giải pháp cơ bản để bảo tồn và phát triển văn hóa làng nghề: 
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1/Phát triển văn hóa làng nghề đi đôi với phát triển kinh tế, xã hội (Xây dựng 

chiến lược; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa 

làng nghề); 2/Phát triển kinh tế văn hóa làng nghề đi đôi với việc bảo vệ môi 

trường sinh thái; 3/Nâng cao vai trò của cộng đồng cư dân làng nghề trong việc 

bảo tồn và phát triển văn hóa làng nghề; 4/Phát triển tiềm năng lịch sử làng nghề. 

Có thể nhận thấy, những thành tố văn hóa của làng nghề đang trong quá trình vận 

động và biến đổi mạnh mẽ, sự biến đổi này là một điều tất yếu, phù hợp với tình 

hình kinh tế, văn hóa - xã hội ở nước ta hiện nay.  
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TT Tên phụ lục Nguồn Trang 
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bản đồ thể hiện vị trí ba làng nghề (Đại Bái, Phù 
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Bảo tàng Bắc 

Ninh cung cấp 
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thống  

Tác giả sưu tầm 199 
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Phụ lục 1: Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh và bản đồ thể hiện vị trí ba  

làng nghề (Đại Bái, Phù Lãng, Phù Khê) [Nguồn: Tác giả sưu tầm] 

1. Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh 
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2. Bản đồ có vị trí ba làng nghề (Đại Bái, Phù Lãng, Phù Khê) 

[Nguồn: Tác giả sưu tầm và vẽ] 
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Phụ lục 2: Các bảng thống kê về làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Bảng thống kê 62 làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh  

[Nguồn: Tác giả sưu tầm] 

TT Tên làng nghề Địa chỉ Ngành nghề 

I Thị xã Từ Sơn 

1 Đa Hội Xã Châu Khê Sản xuất thép 

2 Đồng Kỵ Xã Đồng Quang Mộc mỹ nghệ 

3 Phù Khê Đông Xã Phù Khê Mộc mỹ nghệ 

4 Phù Khê Thượng Xã Phù Khê Mộc mỹ nghệ 

5 Mai Động Xã Hương Mạc Mộc mỹ nghệ 

6 Hương Mạc Xã Hương Mạc Mộc mỹ nghệ 

7 Kim Thiều Xã Hương Mạc Mộc mỹ nghệ 

8 Kim Bảng Xã Hương Mạc Mộc mỹ nghệ 

9 Đồng Hương Xã Hương Mạc Mộc mỹ nghệ 

10 Hồi Quan Xã Tương Giang Dệt 

11 Tiêu Long Xã Tương Giang Dệt 

12 Tiêu Sơn Xã Tương Giang Xây dựng 

13 Làng Cầm Xã Tương Giang Nấu rượu 

14 Phù lưu Xã Tân Hồng Thương mại 

15 Đình Bảng Xã Đình Bảng Sơn mài, bánh 

16 Vinh Kiều Xã Đồng Nguyên Xây dựng 

II Huyện Tiên Du  

1 Duệ Đông Xã Nội Duệ Dệt 

2 Đình Cả Xã Nội Duệ Se sợi 

3 Tiền Trong Xã Khắc Niệm Bún, bánh 

4 Tiền Ngoài Xã Khắc Niệm Bún, bánh 

III Huyện Yên Phong 

1 Mẫn Xá Xã Văn Môn Đúc nhôm 
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TT Tên làng nghề Địa chỉ Ngành nghề 

2 Quan Đình Xã Văn Môn Nấu rượu 

3 Quan Độ Xã Văn Môn Thanh lọc, DV vật tư 

4 Dương Ổ Xã Phong Khê Sản xuất giấy 

5 Vọng Nguyệt Xã Tam Giang Ươm tơ 

6 Đông Xuất Xã Đông Thọ Sản xuất cày bừa 

7 Trung Bạn Xã Đông Thọ Sản xuất cày bừa 

8 Đại Lâm Xã Tam Đa Nấu rượu 

9 Khúc Toại Xã Khúc Toại Mộc dân dụng 

10 An Ninh Xã Yên Phụ Mỳ, bún khô, bánh 

11 Đức Lâm Xã Yên Phụ Mỳ, bún khô, bánh 

12 Cầu Gạo Xã Yên Phụ Mỳ, bún khô, bánh 

13 Cầu Giữa Xã Yên Phụ Mỳ, bún khô, bánh 

14 An Tập Xã Yên Phụ Mỳ, bún khô, bánh 

15 Đoài Xã Yên Phụ Mỳ, bún khô, bánh 

IV Huyện Lƣơng Tài 

1 Quảng Bố (Vó) Xã Quảng Phú Đúc đồng 

2 Tuyên Bá Xã Quảng Phú Mộc dân dụng 

3 Hoàng Kênh Xã Trung Kênh Vận tải thủy 

4 Tử Nê Xã Tâm Lãng Mỳ, bún, bánh 

5 My Xuyên Xã Mỹ Hương Nấu rượu 

6 Lai Tê Xã Trung Chính Đan lưới, vó 

V Huyện Gia Bình 

1 Đại Bái Xã Đại Bái Gò, giát đồng 

2 Môn Quảng Phú Xã Lãng Ngâm Nón lá 

3 Ngâm Mạc Xã Lãng Ngâm Nón lá 

4 Lập Ái Xã Song Giang Tre đan 

5 Xuân Lai Xã Xuân Lai Tre đan 



188 

 

TT Tên làng nghề Địa chỉ Ngành nghề 

6 Cao Thọ Xã Vạn Ninh Mộc dân dụng 

7 Kênh Phố Xã Cao Đức Sản xuất cày bừa 

VI Huyện Thuận Thành 

1 Đông Hồ Xã Song Hồ Tranh dân gian 

2 Mão Đoài Xã Mão Điền Thủy sản 

3 Đại Mão Xã Hoài Thượng Tơ tằm 

4 Trà Lâm Xẫ Trí Quả Chế biến nông sản 

(đậu) 

5 Thôn Cả Thị trấn Hồ Tre đan 

VII Huyện Quế Võ 

1 Đoàn Kết Xã Phù Lãng Sản xuất gốm 

2 Phấn Trung Xã Phù Lãng Sản xuất gốm 

3 Hiên Vân (Vát) Xã Việt Thống Dao, kéo 

4 Quế Ổ Xã Chi Lăng Đan cói 

5 Đức Tài Xã Chi Lăng Tre đan 
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Bảng thống kê các làng nghề tỉnh Bắc Ninh phân theo đơn vị hành chính 

(tính đến quý 1/2015) 

TT Huyện thành phố Số xã phƣờng Số làng nghề 

1 Thành phố Bắc Ninh 19 5 

2 Thị xã Từ Sơn 11 18 

3 Tiên Du 14 4 

4 Yên Phong 14 12 

5 Lương Tài 14 6 

6 Gia Bình 14 8 

7 Thuận Thành 18 5 

8 Quế Võ 21 5 

Tổng cộng 125 62 

[Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp] 

 

Bảng thống kê 16 làng nghề truyền thống của tỉnh Bắc Ninh 

[Nguồn: Tác giả lập] 

TT Tên làng nghề Địa chỉ Ngành nghề 

I Thành phố Bắc Ninh 

1 Khúc Toại Phường Khúc Xuyên Mộc dân dụng 

2 Đào Xá Phường Phong Khê Sản xuất giấy 

3 Đống Cao Phường Phong Khê Sản xuất giấy 

4 Châm Khê Phường Phong Khê Sản xuất giấy 

II Thị xã Từ Sơn 

1 Phù Khê Đông Xã Phù Khê Mộc mỹ nghệ 

2 Phù Khê Thượng Xã Phù Khê Mộc mỹ nghệ 

3 Hương Mạc Xã Hương Mạc Mộc mỹ nghệ 

4 Hồi Quan Xã Tương Giang Dệt 

III Huyện Tiên Du 

1 Duệ Đông Xã Nội Duệ Dệt 

2 Đình Cả Xã Nội Duệ Se sợi 

IV Huyện Yên Phong 

1 Vọng Nguyệt Xã Tam Giang Ươm tơ 

2 Mẫm Xá Xã Văn Môn Đúc nhôm 
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TT Tên làng nghề Địa chỉ Ngành nghề 

V Huyện Lƣơng Tài 

1 Quảng Bố (Vó) Xã Quảng Phú Đúc đồng 

V Huyện Gia Bình 

1 Đại Bái Xã Đại Bái Gò, đúc đồng 

VII Huyện Thuận Thành 

1 Đông Hồ Xã Song Hồ Tranh dân gian 

VIII Huyện Quế Võ 

1 Đoàn Kết Xã Phù Lãng Sản xuất gốm 

Tổng số: 16 làng nghề truyền thống 

 

 

Bảng thống kê các làng nghề mới của tỉnh Bắc Ninh[Nguồn: Tác giả lập] 

TT Tên làng nghề Địa chỉ Ngành nghề 

I Thành phố Bắc Ninh 

1 Làng Tiền  Phường Khắc Niệm Bún, bánh 

II Thị xã Từ Sơn 

1 Đa Hội Xã Châu Khê Sản xuất thép 

2 Đồng Kỵ Xã Đồng Quang Mộc mỹ nghệ 

3 Mai Động Xã Hương Mạc Mộc mỹ nghệ 

4 Kim Thiều Xã Hương Mạc Mộc mỹ nghệ 

5 Kim Bảng Xã Hương Mạc Mộc mỹ nghệ 

6 Đồng Hương Xã Hương Mạc Mộc mỹ nghệ 

7 Tiêu Long Xã Tương Giang Dệt 

8 Tiêu Sơn Xã Tương Giang Xây dựng 

9 Làng Cầm Xã Tương Giang Nấu rượu 

10 Phù lưu Xã Tân Hồng Thương mại 

11 Đình Bảng Xã Đình Bảng Sơn mài, bánh 

12 Vĩnh Kiều Xã Đồng Nguyên Xây dựng 

13 Trịnh Xá Xã Châu Khê Sắt thép 

14 Lương Sơn Xã Tam Sơn Mộc mỹ nghệ 
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TT Tên làng nghề Địa chỉ Ngành nghề 

III Huyện Tiên Du 

1 Đình Cả Xã Nội Duệ Se sợi 

2 Xuân Hội Xã Lạc Vệ Làm chổi 

IV Huyện Yên Phong 

1 Quan Đình Xã Văn Môn Nấu rượu 

2 Đông Xuất Xã Đông Thọ Sản xuất cày bừa 

3 Trung Bạn Xã Đông Thọ Sản xuất cày bừa 

4 Đại Lâm Xã Tam Đa Nấu rượu 

5 An Ninh Xã Yên Phụ Mỳ, bún khô, bánh 

6 Đức Lâm Xã Yên Phụ Mỳ, bún khô, bánh 

7 Thôn Cầu  Xã Yên Phụ Mỳ, bún khô, bánh 

8 An Tập Xã Yên Phụ Mỳ, bún khô, bánh 

9 Đoài Xã Tam Giang Mỳ, bún khô, bánh 

V Huyện Lƣơng Tài 

1 Tuyên Bá Xã Quảng Phú Mộc dân dụng 

2 Hoàng Kênh Xã Trung Kênh Vận tải thủy 

3 Tử Nê Xã Tâm Lãng Mỳ, bún, bánh 

4 Mỹ Xuyên Xã Mỹ Hương Nấu rượu 

5 Lai Tê Xã Trung Chính Đan lưới, vó 

V Huyện Gia Bình 

1 Môn Quảng Phú Xã Lãng Ngâm Nón lá 

2 Ngăm Mạc Xã Lãng Ngâm Nón lá 

3 Lập Ái Xã Song Giang Tre đan 

4 Xuân Lai Xã Xuân Lai Tre đan 

5 Cao Thọ Xã Vạn Ninh Mộc dân dụng 

6 Kênh Phố Xã Cao Đức Sản xuất cày bừa 

7 Triệu Quang Xã Đại Lai Thuê ren 

VII Huyện Thuận Thành 

1 Mão Đoài Xã Mão Điền Đánh bắt cá 

2 Đại Mão Xã Hoài Thượng Tơ tằm 
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TT Tên làng nghề Địa chỉ Ngành nghề 

3 Trà Lâm Xẫ Trí Quả Chế biến nông sản (đậu) 

4 Thôn Cả Thị trấn Hồ Tre đan 

VIII Huyện Quế Võ 

1 Phấn Trung Xã Phù Lãng Sản xuất gốm 

2 Việt Vân (Vát) Xã Việt Thống Dao, kéo 

3 Quế Ổ Xã Chi Lăng Đan cói 

4 Đức Lài Xã Chi Lăng Tre đan 

Tổng số: 46 làng nghề mới 

 

 

Bảng thống kê danh mục các làng nghề theo phƣơng thức sản xuất  

và loại hình sản phẩm[Nguồn: Sở Công thương Bắc Ninh, tháng 2 năm 2015] 

 

TT Loại hình làng nghề Số làng nghề Tỷ lệ (%) 

1 Thủ công 12 19,4 

2 Thủ công mỹ nghệ 15 24,2 

3 Công nghiệp tiêu dùng 12 19,4 

4 Chế biến lương thực, thực phẩm 16 25,7 

5 Phương thức sản xuất khác 7 11,3 

6 Tổng cộng 62 100 
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Phụ lục 3: Danh sách các CCN làng nghề đã quy hoạch, xây dựng và đi vào 

hoạt động sản xuất đến năm 2015 [Nguồn: tác giả sưu tầm] 

 

TT Tên CCN Ngành nghề Diện tích 

(Ha) 

Tiến độ 

1 CCN làng nghề Châu 

Khê (Từ Sơn) 

 13,5 Đã đi vào sản xuất 

2 CCN làng nghề Đồng 

Quang (Từ Sơn) 

 12,7 Đã đi vào sản xuất 

3 CCN làng nghề Lỗ 

Xung (Từ Sơn) 

 9,7 Đã đi vào sản xuất 

4 CCN làng nghề Mả 

Ông (Từ Sơn) 

 5 Đã đi vào sản xuất 

5 CCN làng nghề 

Phong Khê (Yên 

Phong) 

 12,7 Đã đi vào sản xuất 

6 CCN làng nghề Võ 

Cường (T.p Bắc 

Ninh) 

 8 Đã đi vào sản xuất 

7 CCN làng nghề Đại 

Bái (Gia Bình) 

 6,5 Đã đi vào sản xuất 

8 CCN làng nghề Tân 

Hồng - Đồng Quang 

(Từ Sơn) 

 17,9 Đã đi vào sản xuất 

9 CCN làng nghề Phú 

Lâm (Tiên Du) 

 18,1 Đã đi vào sản xuất 

10 CCN làng nghề Khắc 

Niệm (Tiên Du) 

 93,2 Đã đi vào sản xuất 

11 CCN làng nghề Hạp 

Lĩnh (Tiên Du) 

 72,5 Vừa đầu tư hạ tầng, 

vừa cho thuê đất để 



194 

 

TT Tên CCN Ngành nghề Diện tích 

(Ha) 

Tiến độ 

các doanh nghiệp 

đầu tư xây dựng và 

sản xuất 

12 CCN làng nghề 

Thanh 

Khương(Thuận 

Thành) 

 11,4 Đã đi vào sản xuất 

13 CCN làng nghề Xuân 

Lâm (Thuận Thành) 

 49,5 Vừa đầu tư hạ tầng, 

vừa cho thuê đất để 

các doanh nghiệp 

đầu tư xây dựng và 

sản xuất 

14 CCN làng nghề Phố 

Mới (Quế Võ) 

 15,2 Đã đi vào sản xuất 

15 CCN làng nghề Táo 

Đôi (Lương Tài) 

 12,9 Vừa đầu tư hạ tầng, 

vừa cho thuê đất để 

các doanh nghiệp 

đầu tư xây dựng và 

sản xuất 

16 CCN làng nghề Lâm 

Bình (Lương Tài) 

 50 Vừa đầu tư hạ tầng, 

vừa cho thuê đất để 

các doanh nghiệp 

đầu tư xây dựng và 

sản xuất 

17 CCN làng nghề Đồng 

Quang (Từ Sơn) 

 29,6 Đã đi vào hoạt 

động. 

18 CCN làng nghề Phù  15 Đã đi vào sản xuất 
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TT Tên CCN Ngành nghề Diện tích 

(Ha) 

Tiến độ 

Chẩn (Từ Sơn) 

19 CCN làng nghề Châu 

Khê mở rộng (Từ 

Sơn) 

 9 Đã phê duyệt quy 

hoạch đang chuẩn 

bị đầu tư 

20 CCN làng nghề Tam 

Sơn (Từ Sơn) 

 13,3 Đã đi vào sản xuất 

21 CCN làng nghề 

Tương Giang (Từ 

Sơn) 

 8,3 Đã đi vào sản xuất 

22 Khu công nghiệp 

Đồng Nguyên (Từ 

Sơn) 

 73,9 Đã đi vào sản xuất 

23 CCN làng nghề Đồng 

Thọ (Yên Phong) 

 48 Đã đi vào sản xuất 

24 KCN Lạc Vệ (Tiên 

Du) 

 28,8 Đã đi vào sản xuất 

25 CCN làng nghề 

Quang Phú (Lương 

Tài) 

 11,9 Đã đi vào sản xuất 

26 CCN Đa Hội 1 và 2  17,9 Đã đi vào sản xuất 

[Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp] 
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Phụ lục 4: Danh sách một số lễ hội làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

[Nguồn: Bảo tàng Bắc Ninh cung cấp] 

 

I. Huyện Yên Phong 

1. Hội làng Đông Xuất (xã Đông Thọ, huyện Yên Phong) 

- Hội diễn ra ngày 1/2 (âm lịch)  

- Nghi lễ: tế, rước. 

- Thờ tổ sư nghề nông (nghề làm cày bừa - nay không còn duy trì). Đình 

còn phối thờ Thám hoa Nguyễn Hữu Nghiêm người Thọ Khê (làng bên 

cạnh cùng xã). 

- Trò chơi: hát tuồng, quan họ, các trò chơi dân gian khác… 

2. Hội làng Xà Đông (xã Tam Giang). 

- Hội diễn ra vào ngày 12/2 (âm lịch) 

- Nghi lễ: tế lễ tại đền thờ tổ sư. 

- Thờ tổ sư nghề ép dầu (nay không còn duy trì) là Tiến sĩ Nguyễn Quang 

Tán đỗ năm 1529. 

- Trò chơi: vật, chọi gà, hát quan họ… 

II. Thành phố Bắc Ninh 

 Hội làng Đống Cao (xã Phong Khê) có nghề làm giấy dó – nay vẫn còn 

một số gia đình duy trì. 

- Hội diễn ra vào ngày 7/1 âm lịch 

- Nghi lễ: tế, rước 

- Đình làng thờ thánh Tam Giang- Trương Hát, không thấy thờ tổ nghề?  

- Trò chơi: vật, chọi gà, hát quan họ… 

III. Huyện Thuận Thành. 

1. Làng Lạc Thổ (Thị trấn Hồ) 

- Hội diễn ra vào ngày 10/2 âm lịch 

- Nghi lễ: tế lễ, rước nước 

- Đình thờ Lý Phật Tử 

- Trò chơi: vật, chọi gà, văn nghệ, thi giống gà Hồ… 
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2. Làng Đông Côi (Thị trấn Hồ) 

- Hội diễn ra vào ngày 6/2 âm lịch 

- Nghi lễ: tế lễ, rước 

- Đình thờ 3 vị thành hoàng: Nguyễn Thi, Nguyễn Vân, Nguyễn Quang 

- Trò chơi: văn nghệ, chọi gà, cờ tướng… 

* Hiện nay vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào nói về tổ nghề tranh Đông Hồ ở 

các làng nói trên? Nghề làm tranh hiện nay bị mai một nhiều duy chỉ còn 

hai gia đinh Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế và Nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam 

duy trì nghề làm tranh. 

IV. Huyện Quế Võ. 

1 Làng Phù Lãng (xã Phù Lãng) 

- Hội diễn ra vào ngày 22/2 âm lịch.  

- Đình làng mới xây, thờ Hồ Chủ Tịch. 

2. Làng Đoàn Kết (xã Phù Lãng) 

- Hội làng vào ngày 8/1 âm lịch 

- Đình thờ thánh Tam Giang: Trương Hống, Trương Hát 

- Nghi lễ: tế lễ 

- Trò chơi: vật, chọi gà, cờ tướng… 

* Hiện nay vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào nói về tổ nghề gốm ở các làng nói 

trên? 

V. Thị xã Từ Sơn. 

1. Làng Phù Khê Thƣợng (xã Phù Khê). 

- Hội diễn ra vào ngày 13-14/1 âm lịch. 

- Nghi lễ: tế, rước 

- Đình làng thờ thánh Tam Giang 

- Trò chơi: đấu vật, chọi gà, quan họ…. 

* Một số tài liệu ghi thờ Lỗ Ban là tổ nghề mộc của Trung Quốc nhưng 

hiện vẫn chưa thấy địa phương có sự lệ gì về việc thờ tổ nghề? 

2. Làng Đa Hội (phường Châu Khê) 
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- Hội diễn ra vào hai ngày 14, 15/2 âm lịch. 

- Đền thờ Thuần quận công Trần Đức Huệ - Tổ sư nghề rèn sắt Đa Hội. 

- Trò chơi: hát tuồng, đấu vật, chọi gà… 

VI. Huyện Gia Bình. 

Làng Đại Bái (xã Đại Bái). 

- Hội diễn ra vào ngày 29/9 âm lịch. 

- Nghi lễ: tế lễ, rước từ đình làng ra lăng mộ tổ dạy nghề đúc đồng: Nguyễn 

Công Truyền. 

- Đình thờ đức thánh Lạc Long Quân, tổ sư nghề đúc đồng Nguyễn Công 

Truyền. 

- Trò chơi: văn nghệ (hát quan họ), đua thuyền, chọi gà, đánh cờ… 
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Phụ lục 5: Lịch lễ hội của ba làng nghề truyền thống  

[Nguồn: Tác giả sưu tầm] 

 

1. Lịch lễ hội của làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái (huyện Thuận Thành) 

 Lễ hội trước năm 1945    Lễ hội hiện nay 

Ngày 10 tháng 4:  

- Làm lễ mở cửa đình, cửa đền, các đinh 

(con trai) trong làng dọn vệ sinh xung 

quanh đình 

 

 

 

 

 

Ngày 11 tháng 4 

Tổ chức đưa các đồ thờ phục vụ cho 

cuộc rước  ra sân… 

 

 

 

 

 

Ngày 12 tháng 4: 

- Lễ rước nước, lễ mộc dục  

- Rước thần, tối làm lễ nhập tịch 

Ngày 13 tháng 4: 

- Lễ rước văn, đại lễ, hát Ả đào. 

- Tổ chức các trò chơi dân gian như: 

Chọi gà, tổ tôm điếm, cờ người, cờ bỏi... 

Ngày 14 tháng 4:  

 Ngày 10 tháng 4:  

- Sáng: Làm lễ mở cửa đình, cửa đền, 

làm lễ mộc dục ở đình và đền thờ tổ 

nghề, sau đó tiến hành quét dọn, vệ sinh 

toàn bộ 02 di tích, bày biện đồ thờ trong 

và ngoài đình. 

 - Chiều: tổ chức hát văn nghệ quần 

chúng chào mừng lễ hội. 

Ngày 11 tháng 4:  

- Sáng: lễ tế cáo yết Thành hoàng làng, 

tiếp theo là lễ dâng hương của các cơ 

quan đoàn thể, nhân dân, cùng khách 

thập phương. 

- Chiều: lễ dâng hương của hội từ thiện, 

hội phụ nữ. Tổ chức các trò chơi dân 

gian: Trồng giếng, đánh cờ tướng… 

Ngày 12 tháng 4: 

- Sáng: Tiến hành đại tế do các cụ ông 

đảm trách, lễ tế tổ nghề, sau đó là lễ 

dâng hương của các cụ bà, tiếp đến là lễ 

dâng hương của các tổ chức và cá nhân 

vào đình.  

- Chiều: Tổ chức các trò chơi dân gian: 

Trồng giếng, đánh cờ tướng… 5h chiều 
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Tế Thành hoàng làng trong đình, bên 

ngoài diễn ra các trò chơi dân gian. 

Ngày 15 tháng 4: 

Tế Thành hoàng làng trong đình, bên 

ngoài diễn ra các trò chơi dân gian. 

Ngày 16 tháng 4: 

Tế Thành hoàng làng trong đình, bên 

ngoài diễn ra trò múa rồng và các trò 

chơi dân gian khác. 

Ngày 17 tháng 4: 

- Tổ chức trò chạy gà trắng 

- Tổ chức trò ném cây bông 

- Tổ chức trò chơi chồng giếng 

- Tổ chức tế giã đám và trước thần về 

miếu, đóng cửa đình kết thúc lễ hội 

tổ chức tế giã đám yên vị thần và đóng 

cửa đình. 

 

2. Lịch lễ hội của làng nghề gốm Phù Lãng (huyện Quế Võ) 

 Lễ hội trước năm 1945    Lễ hội hiện nay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày 04 tháng Giêng 

- Sáng: Làm lễ mở cửa đình, sau đó tiến 

hành quét dọn, vệ sinh toàn bộ ngôi 

đình, bày biện đồ thờ trong và ngoài 

đình 

 - Chiều: Tổ chức lễ nhập tịch; tốitổ chức 

hát văn nghệ quần chúng chào mừng lễ 

hội. 

Ngày 05 tháng Giêng 

- Sáng: Tiến hành đại tế kỷ niệm này 

hóa của Thành hoàng làng, công việc 
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Ngày 06 tháng Giêng 

- Mở cửa đình, quét dọn, sửa sang 

đường xá, sân đình, lau chùi đồ thờ. 

 

 

 

Ngày 07 tháng Giêng 

- Tổ chức dựng rạp 

Ngày 08 tháng Giêng 

- Sáng: Làm lễ rước nước từ sông Cầu 

về 03 ngôi đình; 

- Chiều: Tổ chức trò chơi dân gian. 

Ngày 09 tháng Giêng 

- Sáng: Làm lễ rước bình hương và bài 

vị Thành hoàng từ nghè về đình;  

- Chiều: Tổ chức trò chơi dân gian. 

Ngày 10 tháng Giêng 

- Sáng: Vào đám tế thần; 

- Chiều: tổ chức trò chơi dân gian. 

Ngày 11 đến ngày 14 tháng Giêng 

- Sáng: Ông đám “ra” cỗ cho quan viên; 

- Chiều: tổ chức trò chơi dân gian. 

này do các cụ ông đảm trách, sau đó là 

lễ dâng hương của các cụ bà, tiếp đến là 

lễ dâng hương của các tổ chức và cá 

nhân vào đình.  

- Chiều: Người dân và khách thập 

phương vào lễ tại đình; Tổ chức các trò 

chơi dân gian. 

Ngày 06 tháng Giêng 

- Sáng: Người dân và khách thập 

phương vào lễ tại đình. 

- Chiều: Người dân và khách thập 

phương vào lễ tại đình, tổ chức trò chơi; 

tối tổ chức văn nghệ. 

Ngày 07 tháng Giêng 

- Sáng: Tổ chức cúng tế tổ nghề bên 

trong; tổ chức trò chơi dân gian bên 

ngoài. 

- Chiều: 5h chiều tổ chức lễ tạ thần 

hoàng, tổ nghề và xin kết thúc lễ hội. 



202 

 

Ngày 15 tháng Giêng 

- Sáng: Tổ chức cỗ hội; 

- Chiều: tổ chức trò chơi dân gian. 

Ngày 16 tháng Giêng: 

- Sáng: tổ chức trò chơi dân gian. 

- Chiều: Tế rã đám; tổ chức phóng cây 

lao ra giữa ao đình. 

3. Lịch lễ hội của làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê (thị xã Từ Sơn) 

 Lễ hội trước năm 1945    Lễ hội hiện nay 

Ngày 11 tháng Giêng:  

- Làm lễ mở cửa đình, cửa miếu các 

đinh (con trai) trong làng dọn vệ sinh 

xung quanh đình, miếu. Tổ chức rước 

mũ áo của Thành hoàng từ miếu về đình 

làng. 

Ngày 12 tháng Giêng 

- Rước hương án, bài vị của Thành 

hoàng từ miếu về đình làng. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ngày 13 tháng Giêng 

- Lễ tế cầu an; Tổ chức trò chơi dân 

gian 

- Đêm thi hát Ả đào 

Ngày 14 tháng Giêng 

- Lễ tế của hàng ngũ quan viên, chức sắc 

Ngày 11 tháng Giêng:  

- Sáng: Làm lễ mở cửa đình, cửa miếu, 

cửa đền thờ tổ nghể, bao sái đồ thờ, quét 

dọn xung quanh 03 di tích; 

- Chiều: Đặt đồ thờ cố định tại các vị trí; 

5h chiều thực hành lễ nhập tịch. 

Ngày 12 tháng Giêng 

- Sáng: 7h30” tổ chức đại tế tại đình 

làng, tiếp đến là lễ tế tổ nghề tại đền thờ. 

Lãnh đạo và nhân dân vào làm lễ thành 

hoàng; 

- Chiều: Lễ của nhân dân và tổ chức các 

trò chơi dân gian. 

Ngày 13 tháng Giêng 

- Sáng: Thi đọc mục lục; 

- Chiều: Lễ tạ kết thúc lễ hội. 
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trong làng; Tổ chức trò chơi dân gian; 

- Đêm thi hát Ả đào 

Ngày 15 tháng Giêng  

Lễ tế của hội đồng kỳ mục; Tổ chức trò 

chơi dân gian. 

Ngày 16 tháng Giêng 

- Lễ tế của ban khánh tiết tại đình, miếu; 

Tổ chức trò chơi dân gian. 

Ngày 17 tháng Giêng 

- Lễ tế xuất tịch; 

- Lễ rước hương án, bài vị của Thành 

hoàng từ đình về miếu. 

Ngày 18 tháng Giêng 

Tổ chức lễ khám sắc tại nghè 
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Phụ lục 6: Danh sách những ngƣời cung cấp thông tin [Nguồn: Tác giả lập] 

 

TT Họ và tên Địa chỉ 

1 Phạm Văn Diệp  

Làng Phù Lãng, huyện Quế Võ 2 Phạm Văn Phương 

3 Phạm Trọng Tuệ 

4 Nguyễn Văn Được  

 

 

 

 

Làng Đại Bái, huyện Gia Bình 

5 Nguyễn Xuân Sầm 

6 Trần Thị Thu 

7 Phạm Văn Bá 

8 Trần Văn Đệ 

9 Phạm Văn Uyên 

10 Trần Văn Đạt 

11 Nguyễn Văn Minh 

12 Nguyễn Hữu Thỉnh 

13 Nguyễn Văn Thao  

 

Làng Phù Khê Đông, thị xã Từ Sơn 

14 Nguyễn Văn Sử 

15 Nguyễn Văn Hùng 

16 Nguyễn Kim 

17 Phạm Văn Hà  

Làng Phù Khê Thượng, thị xã Từ 

Sơn 

18 Trần Văn Liêm 

19 Nguyễn Thị Hòa 

 

 

 

 

 

 

 


