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일러두기

1. �이 보고서는 �
대한민국 국립해양문화재연구소와 베트남 국립역사박물관이 맺은 �
｢한・베 해양문화유산공동연구 업무협약｣에 따라 진행된 �
‘베트남 고대 무역항’(2013.05.02.~2019.04.11.) 공동연구 보고서이다.

2. �베트남어 원고를 한글로 번역하여 수록하였고, �
그에 따라 베트남어를 우선으로 표기하였으며, �
한글 번역 원고에 독자를 위한 추가 설명이 필요한 경우 �
서체를 달리하여 표기하였다.

3. �베트남 전역의 고대 무역항 조사 결과를 �
북부(Part Ⅰ), 중부(Part Ⅱ), 남부(Part Ⅲ)로 나누어 수록하였다.

4. �베트남의 인명, 지명, 고유명사 등은 소리 나는 대로 �
한글로 표기하였고, 한자 병기가 가능한 경우 한글, 베트남어, 한자 순으로 
표기하였다. 또한 국립국어원 규정을 따랐다.

Phàm lệ

1. �Cuốn sách này là kết quả báo cáo nghiên cứu “Thương cảng 
cổ Việt Nam” được thực hiện trong Dự án hợp tác nghiên 
cứu (từ 02/05/2013 đến 11/04/2019) giữa Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia Việt Nam và Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển 
Quốc gia Hàn Quốc.

2. �Nội dung được biên soạn bằng tiếng Việt và được dịch sang 
tiếng Hàn, đồng thời trong bản dịch tiếng Hàn có sự chú giải 
thêm nhằm giúp độc giả dễ hiểu.

3. �Nội dung biên soạn là kết quả nghiên cứu khảo sát hệ thống 
thương cảng ở hầu khắp Việt Nam được thể hiện ở ba phần 
của bộ sách, gồm Phần Ⅰ (miền Bắc Việt Nam), Phần Ⅱ 
(miền Trung Việt Nam), Phần Ⅲ (miền Nam Việt Nam).

4. �Các tên địa danh, tên người, danh từ riêng đặc trưng của Việt 
Nam đều được ghi theo phiên âm Hangeul của tiếng Hàn, chữ 
Hán và phiên âm tiếng Việt, đều tuân theo quy định của Viện 
ngôn ngữ Quốc gia.
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Trong tiến trình lịch sử, với tư cách là cầu nối giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á, giữa Đông Nam 

Á lục địa và Đông Nam hải đảo, lại án ngữ trên con đường hải thương nối liền giữa Ấn Độ Dương 

với Thái Bình Dương, Việt Nam đã sớm có vị thế đặc biệt quan trọng trong các hoạt giao lưu kinh 

tế, văn hóa khu vực và thế giới. Từ ngàn năm trước, người Việt và các cộng đồng dân cư sống trên 

lãnh thổ Việt Nam đã có truyền thống khai thác, chiếm lĩnh và phát triển kinh tế biển. Vị thế địa 

lý cùng truyền thống lịch sử lâu đời đó đã để lại cho Việt Nam ngày nay một nguồn di sản văn hóa 

biển (cả vật thể và phi vật thể) vô cùng phong phú, đa dạng và quý báu.

Trong những thập kỷ gần đây, nhận thức của nhân loại về vai trò và vị thế của di sản văn hóa 

ngày càng đầy đủ và đúng đắn, và xu thế chung là trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa. Theo đó, Việt Nam là một trong những quốc gia luôn tích cực thực hiện các chương trình 

bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Với vai trò bảo tàng đầu hệ, một trong các nhiệm vụ hàng đầu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

Việt Nam là giữ gìn và phát huy các nguồn di sản văn hóa dân tộc. Để thực hiện nhiệm vụ này, bên 

cạnh việc phát huy nội lực, Bảo tàng đã không ngừng tăng cường học hỏi, thiết lập các mối quan hệ 

hợp tác quốc tế nhằm thực hiện các dự án nghiên cứu, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Hơn 10 năm qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển 

Quốc gia Hàn Quốc đã thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu về di sản văn hóa biển Việt 

Nam, trong đó đối tượng nghiên cứu chủ yếu chính là hệ thống thương cảng cổ trên lãnh thổ Việt 

Nam. Các hoạt động khảo sát, nghiên cứu hệ thống thương cảng cùng với việc tổ chức các hội nghị 

hay các khóa tập huấn hàng năm đã thu được kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa biển Việt Nam và Hàn Quốc.

Từ kết quả khảo sát trên thực địa, kết hợp với các nguồn sử liệu thành văn, nhóm nghiên cứu 

hai cơ quan đã phân tích, tổng hợp và biên soạn nội dung bộ sách Thương cảng cổ Việt Nam, gồm 

3 tập, giới thiệu tương đối đầy đủ về hệ thống thương cảng cổ Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử 

văn hóa dân tộc. Việc xuất bản ấn phẩm này một lần nữa khẳng định sự hợp tác hiệu quả giữa Bảo 

tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc. Nhân 

đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ngài Viện trưởng và các chuyên gia của Viện Nghiên cứu 

Di sản văn hóa biển, những người đã nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt - Hàn cũng như 

dành nhiều tình cảm tốt đẹp, trân trọng đối với di sản văn hóa Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, 

mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển tốt đẹp, mở ra triển vọng hợp tác sâu sắc 

hơn nữa trên các lĩnh vực của hoạt động bảo tàng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao lưu kinh 

tế, văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng mạnh mẽ.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này tới quý vị độc giả!

 TS. Nguyễn Văn Đoàn
Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam

Lời giới thiệu



오랜 역사를 지닌 베트남은 북부-중부-남부로 구성된 세 지역이 완전히 통일된 국가이다. 오랜 역

사와 문화적 전통은 풍부하고 진귀한 문화유산의 원천이 되었다. 최근 여러 해 동안 인류의 문화유

산을 보존하고 발전시키기 위하여 다양한 노력을 각 나라별로 추진해오고 있다. 베트남은 이러한 노

력에 발맞춰 민족문화유산의 보존과 강화를 위하여 적극적으로 연구협력 사업을 실현하고 있다.

베트남 국립역사박물관은 민족문화유산을 지키고 발전시키는 임무를 항상 최우선으로 두는 문화

기관으로 베트남 문화유산의 연구와 발전 사업을 실현하기 위해 내부 사업을 견고히 하는 한편 여러 

나라와 국제 협력관계를 부단히 수립하고 배움을 강화해왔다. 

우리 박물관은 지난 10여 년간 대한민국의 여러 기관들과 많은 연구협력 사업을 진행해왔다. 특

히 대한민국 국립해양문화재연구소는 해양문화유산 조사연구 분야에서 가장 뛰어난 성과를 보이고 

있으며, 우리 박물관과 함께 협력하여 베트남 해양문화유산에 대한 조사연구를 진행해왔다. 그 일환

으로 베트남 고대 무역항에 대한 공동 조사연구가 이루어졌다. 베트남 고대 무역항 공동 조사연구는 

매년 시행되어 좋은 성과를 거둔 동시에 베트남-한국 두 나라의 해양문화유산의 보존과 발전 능력을 

제고하고, 박물관 연구자들의 직업적 전문성을 강화하는데 이바지하였다. 

지난 시간동안 두 기관의 연구팀이 적극적으로 시행한 연구 조사의 모든 과정은 『베트남 고대 무

역항』에 모두 종합하여 집대성하였다. 이 보고서는 베트남 전역의 민족 역사가 담긴 고대 무역항 체

계에 관한 자세한 내용을 보여준다. 이 공동 조사연구 결과는 베트남 국립역사박물관과 대한민국 국

립해양문화재연구소 간의 긴밀한 협력관계를 여실히 보여주고 있으며, 이를 통하여 베트남 해양문

화유산의 연구, 발굴 조사, 전시와 보존, 발전 등 여러 분야에서 향후 더 심층적이고 대규모의 협력 

연구 방향을 제시할 것이다.

연구 자료를 한층 더 풍부하게 하고 민족문화 유산을 발전시키고자 하는 소망으로 가까운 곳은 

물론 먼 거리에 있는 독자들에게 『베트남 고대 무역항』 보고서를 소개한다. 이 보고서는 지난 기간 

동안 한국-베트남 두 기관의 적극적인 협력의 성과로 베트남 해양문화유산 연구뿐만 아니라 과거로 

거슬러 올라가 베트남과 한국의 경제, 문화적 교류 관계를 탐구하는 여러 합작 사업이 실현되기 위

해 양쪽의 협력관계가 나날이 발전되기를 바란다. 

독자 여러분과 연구자들에게 이 보고서를 추천하는 바이다.

응우옌반도안 박사
베트남 국립역사박물관장

발간사



Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc đã và đang hợp tác với Bảo tàng Lịch 

sử Quốc gia Việt Nam trong dự án khảo sát nghiên cứu di sản văn hóa biển từ năm 2009. Kết nối 

chương trình khảo sát Thuyền truyền thống ở Việt Nam năm 2009-2013, từ năm 2012 đến năm 

2019, hai cơ quan đã phối hợp tiến hành khảo sát các thương cảng cổ là di sản văn hóa biển tiêu 

biểu của Việt Nam. Kết quả khảo sát đó đã được xuất bản thành ba phần báo cáo theo khu vực 

miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Việt Nam là dải đất hình chữ S nằm dọc theo đường bờ biển phía Đông của bán đảo Đông 

Dương. Với đường bờ biển dài 3.260km, khắp nơi trên đất liền đều có các dòng chảy lớn nhỏ được 

liên kết với nhau tạo nên mạng lưới sông ngòi dày đặc. Nhiều hải cảng, cửa biển ở nơi đây đã từng 

là các thương cảng và cũng đồng thời là điểm xuất phát, là điểm giao lưu văn hóa biển.

Thương cảng chính là nguồn tư liệu quan trọng để hiểu được toàn bộ về kinh tế, xã hội, văn hóa 

và lịch sử của một quốc gia. Thương cảng của Việt Nam không chỉ đóng vai trò kết nối đồng bằng, 

cao nguyên và bờ biển mà còn là một cứ điểm quan trọng trong mạng lưới giao thương quốc tế, 

kết nối Đông Tây với các quốc gia trên bán đảo Đông Dương.

Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt 

Nam đã khảo sát khoảng 400 địa điểm bao gồm các hải cảng, cửa biển, bến thuyền và các di tích 

liên quan như chợ quán, bến bãi, đình chùa, miếu mạo,... được phân bố trên toàn lãnh thổ Việt 

Nam dọc theo 3.260km đường bờ biển trong suốt thời gian khảo sát. Việc khảo sát toàn bộ các địa 

điểm thương cảng, cửa biển, bến thuyền vẫn được sử dụng hiện nay cùng với các di tích thương 

cảng, cửa biển, bến thuyền, bến bãi buôn bán,... đã biến mất theo dòng chảy lịch sử có thể đánh 

giá bước tiến vượt bậc trong việc làm sáng tỏ thực tế lịch sử trong văn hóa biển của Việt Nam. 

Ngoài ra, việc khảo sát cũng có thể xác nhận một phần sự giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ 

xa xưa thông qua việc nghiên cứu các di vật cổ như đồ gốm của thời Tam Quốc, gốm men ngọc 

thời Goryo, tiền kim loại,...

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt 

Nam và tất cả các cán bộ có liên quan đã hỗ trợ và ủng hộ tích cực để chúng tôi có thể khảo sát 

trong một thời gian dài dọc theo tất cả các dòng chảy của Việt Nam và biểu dương sự nhiệt tình và 

những nỗ lực hết mình của tất cả các thành viên của đoàn khảo sát của hai quốc gia đã hợp tác 

nghiên cứu và xuất bản báo cáo.

Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt 

Nam sẽ mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu và nghiên cứu di sản văn hóa biển nhiều hơn nữa trong 

tương lai. Cuối cùng, tôi mong rằng báo cáo này có thể củng cố và sẽ trở thành một bước ngoặt 

mới trong quan hệ hữu nghị giao lưu văn hóa biển giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai.

TS. Lee Gwi Young
Viện trưởng Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc

Lời giới thiệu



국립해양문화재연구소는 2009년부터 베트남 국립역사박물관과 해양문화유산 조사·연구를 위한 

교류협력을 진행해 왔습니다. 2009년 베트남 전통선박 조사에 이어 2012년부터 2018년까지 8년간 

베트남의 대표적인 해양문화유적인 고대 무역항을 조사하고 그 결과를 북부·중부·남부 세권의 보고

서로 발간합니다.

베트남은 인도차이나 반도의 동부 해안을 따라 S자 형태로 위치해 있습니다. 3,260km에 달하는 

해안선은 내륙 곳곳을 젖줄처럼 흐르는 크고 작은 강줄기와 연결되어 있습니다. 이곳에 위치한 항·

포구는 무역항이면서 해양문화 교류의 거점이자 새로운 출발점입니다.

항·포구는 그 나라의 경제와 사회, 문화, 역사 전반을 이해하는 데 중요한 자료를 제공합니다. 베

트남의 무역항은 평야와 고원, 해안을 연결할 뿐만 아니라 인도차이나 반도의 각국과 동서양을 연결

하고 국제 무역네트워크의 중요한 거점이 되었습니다.

우리 연구소와 박물관은 지난 8년간 3,260km의 해안선을 따라 베트남 전역에 분포한 항·포구 

400여 곳을 조사하였습니다. 지금까지도 사용하고 있는 항·포구는 물론이고 역사 속으로 사라져 곳

곳에 숨은 옛 항·포구까지 처음으로 전수 조사함으로써 베트남 해양문화의 역사적 실체를 밝히는 데 

큰 진전을 이루었다고 평가할 수 있습니다. 또 우리나라 삼국시대 토기와 고려청자, 동전(三韓通寶, 

朝鮮通寶) 등의 유물을 확인함으로써 우리나라와 베트남의 오랜 교류를 확인할 수도 있었습니다.

베트남 모든 물길을 따라 오랜 시간 조사할 수 있게 적극적인 지원과 지지를 보내주신 베트남 국

립역사박물관장님과 관계 직원들에게 감사드리며, 공동연구조사와 보고서 발간을 위해 힘쓴 양국 

조사단 여러분의 열정과 노고를 치하합니다.

우리 연구소와 박물관은 앞으로도 해양문화유산연구와 교류협력을 더욱 확대해 나가야 할 것입니

다. 끝으로 이 보고서가 향후 한국과 베트남의 해양문화교류와 우호를 다질 수 있는 또 다른 계기가 

되기를 희망합니다.

대한민국 문화재청 국립해양문화재연구소

소장 
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I. Mở đầu

1. Lời nói đầu

Trong di sản văn hóa nhân loại, thương cảng là một trong những di sản văn hóa mang nội 

dung bao quát rộng lớn. Nghiên cứu về thương cảng đã trở thành đề tài được nhiều nhà nghiên 

cứu trên thế giới quan tâm trong nhiều thập kỷ. Cùng với xu hướng đó, nghiên cứu về thương 

cảng cổ ở Việt Nam đã thu hút sự quan tâm tìm hiểu của các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Trong nhiều năm qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Viện nghiên cứu Di sản văn hóa 

biển Quốc gia Hàn Quốc đã thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu hệ thống thương cảng cổ Việt 

Nam. Trong quá trình đó, hai bên đi sâu tìm hiểu một cách tổng quan hệ thống thương cảng cổ 

trên ba miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam thông qua khảo sát thực địa tại các di tích, cũng 

như dựa trên nhiều kết quả, công trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Kết quả nghiên cứu của dự án được thể hiện qua việc xuất bản bộ sách Thương cảng cổ Việt 

Nam gồm 3 tập, khái quát về lịch sử hải thương với sự hình thành và phát triển hệ thống thương 

cảng cổ ở Việt Nam, đặc biệt nội dung chính trong mỗi tập sách giới thiệu khá chi tiết hệ thống 

thương cảng cổ ở ba miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam theo các giai đoạn phát triển của lịch 

sử. Bộ sách giới thiệu về chức năng, vai trò của các đô thị thương cảng trung tâm, gắn liền với hệ 

thống các bến thuyền buôn bán, các tiểu cảng, các trung tâm chợ quán, chợ nổi, các loại mặt hàng 

sản vật của ba miền cùng các mặt hàng nhập khẩu từ bên ngoài, các hoạt động buôn bán, sự hình 

thành và phát triển của các bến cảng giao thương cũng như sự suy tàn, dịch chuyển vị trí, chuyển 

đổi chức năng vai trò của các bến cảng trung tâm gắn với quá trình phát triển của lịch sử Việt 

Nam trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng dân gian,... giới 

thiệu những cảng thị sơ khai tham gia vào hoạt động giao thương thời tiền sơ sử cho đến những 

thương cảng sầm uất nắm giữ vai trò trọng yếu trong các tuyến hải thương quốc tế thời trung cổ 

trên lãnh thổ Việt Nam, giới thiệu khái quát về hệ thống tiền cổ được lưu thông buôn bán, đồng 

thời giới thiệu về các đối tác buôn bán là các thương nhân trong nước và quốc tế,...

Với mong muốn đóng góp vào các thành tựu nghiên cứu chung về di sản văn hóa dưới nước 

của Việt Nam và Thế giới, bộ sách sẽ góp phần làm sáng tỏ, giải mã những bí ẩn trong lịch sử hải 

thương cũng như thương cảng cổ ở Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này vẫn không tránh 

khỏi những thiếu sót do chưa cập nhật đầy đủ toàn diện những thành tựu nghiên cứu khoa học đa 

ngành, vì vậy cần phải bổ sung thêm những nghiên cứu khảo cổ học, dân tộc học, địa lý học,...
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Ⅰ. 머리말

1. 머리말

인류 문화유산 중에서 무역항은 넓고 큰 내용을 담고 있는 문화유산이다. 무역항에 관한 연구는 지난 수 

십 세기 동안 전 세계적으로 많은 연구가들의 관심을 받았다. 이러한 추세에 따라 베트남의 고대 무역항 연구

에도 국내외 고고학자들의 관심이 집중되었다.

지난 여러 해 동안 베트남 국립역사박물관과 한국 국립 해양 문화유산 연구원은 베트남 고대 무역항 체계

에 대한 합작 연구 사업을 진행했다. 각 유적지 현장조사 및 수많은 국내외 과학적 연구 결과를 통해 양측은 

베트남의 북부-중부-남부 세 지역의 고대 무역항 체계를 총괄적으로 깊이 탐구할 수 있었다.

베트남 고대 무역항의 설립과 발달을 통해서 본 해상 교역사 개요 및 베트남의 북부-중부-남부의 고대 무

역항 체계를 역사의 각 발전 단계에 따라 자세히 소개한 3부분으로 구성된 서적 베트남 고대 무역항의 출판

을 통해 이 연구 사업 결과가 드러났다. 본 책은 북부-중부-남부 세 지역의 각 상업포구, 소항구, 주요 시장, 

수상시장, 각종 지역 산물과 외부에서 수입한 품목들, 상업 활동과 연계된 중심 무역 항구 도시의 역할과 기

능을 소개하며 경제, 상업, 문화, 사회, 종교, 민간신앙 등의 여러 측면에서 베트남 역사의 발전과정에 영향을 

받은 중심 무역항의 설립과 발달, 쇠퇴와 위치이전, 역할 기능 변경에 대한 정보를 제공하며 선사시대에 교역

활동에 참여한 초기 고대 무역항부터 중세시대 베트남 영토 내 해상 무역로에서 중요한 역할을 담당했던 발

전된 무역항들까지 소개하며 상업 활동에서 유통된 옛 화폐 체계에 대한 개요와 함께 상업 활동을 이루어간 

국내외 상인들도 함께 소개한다. 

세계와 베트남의 해상 문화유산에 대한 공통 연구와 성취에 이바지 하고자 하는 바람으로 본 책은 해상 교

역사와 베트남 고대 무역항의 숨겨진 미스터리들을 밝히고 풀어내는데 기여할 것이다. 하지만 본 연구 결과

는 다양한 분야의 과학적 연구 성취들을 전면적으로 적용하지 못함에서 오는 부족함을 탈피하기 어려운 바 

고고학, 민속학, 지리학 등 여러 분야의 연구를 통해 보충 보완될 필요가 있다.
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I. Mở đầu

2. Khái quát quá trình khảo sát nghiên cứu

Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia thuộc Cục di sản văn hóa Hàn Quốc và Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia Việt Nam với tư cách là cơ quan quốc gia của hai nước đã chính thức kí kết biên 
bản ghi nhớ (MOU) “Hợp tác nghiên cứu về di sản văn hóa biển” giữa Việt Nam và Hàn Quốc vào 
tháng 5 năm 2009. Từ năm 2009 đến năm 2012, trải qua thời gian 4 năm, hai bên đã phối hợp thực 
hiện các đợt khảo sát nghiên cứu về thuyền truyền thống của Việt Nam và hoàn thành xuất bản báo 
cáo nghiên cứu.1)

Cùng với đó, nhằm mở rộng và duy trì sự hợp tác nghiên cứu học thuật cũng như tăng cường sự 
giao lưu học hỏi giữa các nhà nghiên cứu hai bên, tháng 8 năm 2011, hai cơ quan đã ký kết biên bản 
ghi nhớ (MOU) “Hợp tác nghiên cứu di sản văn hóa biển Hàn Quốc - Việt Nam”. Tiếp đó, tháng 3 
năm 2015, hai bên đã tiếp tục kí kết biên bản “Hợp tác nghiên cứu di sản văn hóa biển Hàn Quốc - 
Việt Nam” trong dự án nghiên cứu thương cảng cổ của Việt Nam. Trong 8 năm (2012 - 2019), hai bên 
đã thực hiện hợp tác nghiên cứu về thương cảng cổ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Nghiên cứu về thương cảng cổ tại Việt Nam được bắt đầu bằng việc khảo sát các tư liệu cơ bản, 
trọng tâm là các hải cảng - cửa biển ở khu vực Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên thuộc khu vực 
miền Bắc của Việt Nam từ năm 2012. Vào năm 2013 đã thực hiện khảo sát một số thương cảng cổ ở 
khu vực miền Trung như Thanh Hóa, Hà Tĩnh,... và một số thương cảng cổ khu vực miền Nam như 
Cần Thơ, Hồ Chí Minh,... Năm 2014, chúng tôi đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát đã thực 
hiện trong năm 2012 - 2013 và vào tháng 5 năm 2015, chúng tôi thực hiện khảo sát các thương cảng 
cổ ở khu vực Tây Nam Bộ là An Giang, Kiên Giang, Cà Mau. Năm 2016, sau khi tổ chức buổi tọa đàm 
báo cáo kết quả sơ bộ hợp tác nghiên cứu thương cảng cổ Việt Nam, chúng tôi đã tiếp tục khảo sát 
ở khu vực Tây Nam Bộ như Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre,... Năm 2017, là khu vực Bắc 
Trung Bộ như Quảng Bình, Quảng Trị. Tiếp đến năm 2018, chúng tôi đã khảo sát khu vực Nam Trung 
Bộ là Bình Thuận, Ninh Thuận v,v,... Trong năm 2019, kết thúc khảo sát bổ sung các khu vực chưa 
thực hiện trong các cuộc khảo sát trong suốt thời gian trước đó để hoàn thiện toàn bộ kế hoạch khảo 
sát.

1)　Viện nghiên cứu di sản văn hóa biển quốc gia, Tàu Thuyền truyền thống của Việt Nam, 2013.
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Ⅰ. 머리말

2. 조사개요

대한민국 문화재청 국립해양문화재연구소와 베트남 국립역사박물관은 양국의 국가 기관으로 2009년 5월 

한국-베트남 간의 「해양문화유산 공동연구」 양해각서(MOU)를 공식적으로 체결하여 2009년부터 2012년까

지 총 4개년에 걸쳐 베트남의 전통선박을 조사하고 이를 보고서로 발간한 바 있다.1)

이와 더불어 2011년 8월 양 기관은 연구분야와 연구자의 교류 확대, 지속적 연구협력을 위하여 「한국-베트

남 해양문화유산에 대한 연구협력」을 위한 양해각서(MOU)를 체결하였다. 동시에 베트남 고대 무역항 공동

연구를 위한 공동연구 협약을 맺었으며, 2015년 3월 「한국·베트남 해양문화유산 공동연구」 업무협약을 체결

하여 2012년부터 2019년까지 8년에 걸쳐 베트남 전역의 고대 무역항에 대한 공동연구를 실시하였다.

베트남 고대 무역항 공동연구는 2012년 베트남 북부의 꽝닌(Quảng Ninh), 하이즈엉(Hải Dương), 흥

옌(Hưng Yên) 지역의 항·포구를 중심으로 한 기초자료 조사로 시작되었다. 2013년에는 타인호아(Thanh 

Hóa)와 하띤(Hà Tĩnh) 등 중부지역 일부와 껀터(Cần Thơ)와 호찌민(Hồ Chí Minh) 등 남부지역 일부의 

고대 무역항에 대한 조사를 실시하였다. 2014년에는 2012~2013년 조사 결과를 공유하는 워크숍을 진행하

였고, 2015년 5월 안장(An Giang), 끼엔장(Kiên Giang) 등의 남서부지역 고대 무역항 조사를 실시하였다. 

2016년 허우쟝(Hậu Giang), 박리에우(Bạc Liêu), 속짱(Sóc Trăng), 벤째(Bến Tre) 등 남서부 지역에 대한 

추가 조사와 2017년 꽝빈(Quảng Bình), 꽝찌(Quảng Trị) 등 북중부 지역, 2018년 빈투언(Bình Thuận), 

닌투언(Ninh Thuận) 등 중남부 지역 조사를 실시하였다. 2019년에는 그간 조사에서 부족한 지역을 대상으

로 한 추가조사를 끝으로 조사가 완료되었다. 조사단 구성은 다음과 같다.

1)　국립해양문화재연구소, 『베트남 전통 船』, 2013.
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Ban chỉ đạo
TS. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam�
TS. Nguyễn Văn Cường, Nguyên là Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam�
Lee Gwi Young, Viện trưởng Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc

Ban kế hoạch
Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng phòng Nghiên cứu Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam�
Lee Eun Seok, Trưởng phòng nghiên cứu di sản văn hóa biển, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc�
Kwak Yoo Seok, Nguyên Trưởng phòng nghiên cứu di sản văn hóa biển, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia 
Hàn Quốc

Nhóm khảo sát
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam	
Ths. Đinh Thị Lệ Huyền (Nghiên cứu viên, Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm)

Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc	
Kim Byeong Keun (Chuyên viên nghiên cứu, Phòng nghiên cứu di sản văn hóa biển)�
Hong Sun Jae (Chuyên viên nghiên cứu, Phòng nghiên cứu di sản văn hóa biển)�
Kang Won Chun (Chuyên viên nghiên cứu, Phòng nghiên cứu di sản văn hóa biển)

Báo cáo này tổng hợp các nội dung đã khảo sát trong suốt thời gian qua cùng các tư liệu hình ảnh, bản 
đồ và được sắp xếp theo từng khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam Việt Nam và bao gồm toàn bộ 
quá trình hình thành, phát triển các bến cảng, cửa biển từ thời cổ đại đến cận đại.

Phần 1 là khái quát về khảo sát thương cảng cổ của Việt Nam với những biến đổi về thương cảng cổ của 
Việt Nam từ thời văn hóa Đông Sơn với nhà nước Văn Lang cho đến thế kỷ 20. Phần 2 là nội dung tìm hiểu 
về các thương cảng cổ của khu vực Thanh - Nghệ - Tĩnh trải qua nhiều thời kỳ và các thương cảng cổ ở 
khu vực miền Trung của Việt Nam với văn hóa Sa Huỳnh và vương triều Champa. Phần 3 tổng hợp những 
biến đổi của các thương cảng thời kì văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam cùng với sự hình thành và 
phát triển các thương cảng cổ của Việt Nam giai đoạn lãnh thổ mở rộng về khu vực phía Nam.

Nội dung của báo cáo do Ths. Đinh Thị Lệ Huyền, nghiên cứu viên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt 
Nam phụ trách biên soạn, phần khái quát quá trình khảo sát do hai chuyên viên của Viện nghiên cứu Di 
sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc là Hong Sun Jae và Kang Won Chun đảm nhiệm. Việc biên tập và 
hiệu đính báo cáo này do phía Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam có sự tham gia của TS. Nguyễn Văn 
Đoàn, Ths. Nguyễn Mạnh Thắng, Ths. Đinh Thị Lệ Huyền và phía Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển 
Quốc gia Hàn Quốc có các chuyên gia Kim Byeong Geun, Tahk Gyeong Baek, Hong Sun Jae, Kang Won 
Chun, Jeong Hong Il, Hwang Seung Min thực hiện. Việc dịch báo cáo này sang tiếng Hàn Quốc đã được 
giao cho giáo sư Bae Yang Su, khoa tiếng Việt, Đại học ngoại ngữ Busan, bà Choi Ha Na và công ty dịch 
thuật Veritasco, và nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia So Jae Gu đảm 
nhiệm công việc hiệu đính. Để có được kết quả báo cáo này, trong quá trình khảo sát cùng với việc thu 
thập tư liệu viết báo cáo, đoàn khảo sát đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các lãnh đạo và 
cán bộ địa phương tại các cơ quan quản lý di tích văn hóa, Sở văn hóa các tỉnh, bảo tàng địa phương cùng 
tham gia khảo sát và cung cấp nhiều tư liệu liên quan. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
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총괄	
�응우옌반도안(Nguyễn Văn Đoàn) 베트남 국립역사박물관장�
�응우옌반끄엉(Nguyễn Văn Cường) 베트남 전 국립역사박물관장�
이귀영 대한민국 국립해양문화재연구소장

기획	
응우옌만탕(Nguyễn Mạnh Thắng) 베트남 국립역사박물관 고고학부장�
이은석 대한민국 국립해양문화재연구소 전 해양유물연구과장�
곽유석 대한민국 국립해양문화재연구소 전  해양유물연구과장

조사원	
베트남 국립역사박물관	
딘티레후옌(Đinh Thị Lệ Huyền) 고고학부 연구원

대한민국 국립해양문화재연구소	
김병근(해양유물연구과 학예연구관)�
홍순재(해양유물연구과 학예연구사)�
강원춘(해양유물연구과 전문임기제)

본 보고서는 그간 조사된 내용과 사진, 고지도 자료를 종합하여 북부, 중부, 남부 등 지역별로 나누어 정리

하였고, 고대부터 근대에 이르기까지 항·포구의 형성과 발전과정을 모두 담고자하였다. 

Part Ⅰ은 베트남 고대 무역항 조사개요와 개괄, 동선(Đông Sơn)과 반랑(Văn Lang)국부터 20세기까지 

베트남 북부 고대 무역항의 변화상을 담았다. Part Ⅱ는 탄호아-응에안-하띤 지역의 고대 무역항을 시대별로 

살피고, 사후인(Sa Huỳnh) 문화와 참파(Champa) 시대를 아우르는 베트남 중부 고대 무역항의 내용을 담았

다. Part Ⅲ은 푸남(Phù Nam), 옥에오(Óc Eo)의 무역항과 남부지역 확장에 따른 고대 무역항의 변화를 정

리하였다.

보고서 본문 전반에 대한 작성은 베트남 국립역사박물관 딘티레후옌이 담당하였으며, 조사 개요는 국립

해양문화재연구소 홍순재, 강원춘이 작성하였다. 보고서 편집과 교정은 베트남 국립역사박물관의 응우옌반

도안, 응우옌만탕(Nguyễn Mạnh Thắng), 딘티레후옌과 대한민국 국립해양문화재연구소의 김병근, 탁경

백, 홍순재, 정홍일, 황승민이 참여하였다. 원고의 번역은 부산외국어대학교 베트남어학과 배양수 교수와 최

하나, ㈜베리타스가 맡았으며, 감수는 전 국립해양문화재연구소장 소재구가 하였다. 더불어 본 보고서와 베

트남 고대 무역항 조사가 잘 마무리 될 수 있도록 힘써준 베트남 각 지역의 문화관리소 관계자와 직원분들게 

감사드린다.
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3. Lịch trình khảo sát

Khảo sát thương cảng cổ của Việt Nam bắt đầu thực hiện từ năm 2012 đến năm 2019, trải qua 8 năm. 
Lịch trình khảo sát và thành viên đoàn khảo sát chi tiết như sau.

1) Khảo sát lần 1

Thời gian khảo sát
Từ ngày 19/3 đến 26/3/2012

Thành viên khảo sát 
Kim Byeong Keun (Chuyên viên Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Hong Sun Jae (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Baek Eun Gyeong (Cựu chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc, hiện là chuyên viên, 
Bảo tàng Cố cung Quốc gia Hàn Quốc)�
Park Hak Soon (Cựu chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc, hiện là giảng viên Đại học 
Jeonnam Hàn Quốc)�
Lê Ngọc Hùng (Nghiên cứu viên, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)

Nội dung khảo sát
Khảo sát sơ bộ một số bến thuyền cổ và các di tích liên quan ở ven sông Hồng và khu vực Đông Bắc Việt Nam như 
Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên,...

Lịch trình khảo sát
20/3 - 21/3� Khảo sát khu vực Cái Làng, Vân Đồn (Quảng Ninh)�
22/3 - 23/3� Khảo sát địa điểm Mỹ Xá (Hải Dương)�
24/3 - 25/3� Khảo sát di tích Phố Hiến (Hưng Yên)
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3. 조사일정

베트남 고대 무역항 조사는 2012년 기초조사를 시작으로 2019년까지 9차에 걸쳐 진행하였으며, 세부 조

사일정과 조사단 구성은 다음과 같다. 

1) 제1차 조사

조사기간
2012년 3월 19일 ~ 3월 26일

조사자
�김병근(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구관)�
홍순재(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구사)�
백은경(대한민국 전 국립해양문화재연구소 학예연구사, 현 국립고궁박물관 학예연구사)�
박학순(대한민국 전 국립해양문화재연구소 연구원, 현 전남대학교 교직원)�
레응옥훙(베트남 국립역사박물관 연구원)

조사내용	
번돈, 하이즈엉, 흥옌 등 베트남 동북부와 홍강 삼각주에 위치한 고대 무역항 일부를 대상으로 한 기초조사

조사일정
3. 20. ~ 21.� 번돈 까이랑(Cái Làng) 무역항 등 조사�
3. 22. ~ 23.� 하이즈엉 미싸(Mỹ Xá) 도요지 유적 등 조사�
3. 24. ~ 25.� 흥옌 포히엔(Phố Hiến) 무역항 등 조사
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Hình 1. Khảo sát bến thuyền ở Vân Đồn năm 2012
그림 1. 2012년 번돈

Hình 2. Khảo sát di tích gốm Mỹ Xá năm 2012
그림 2. 2012년 미싸 도요지
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Hình 3. Khảo sát di tích chùa Chuông
그림 3. 2012년 쭈어쭈엉 사찰

Hình 4. Phố Hiến năm 2012
그림 4. 2012년 포히엔 조사
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2) Khảo sát lần 2

Thời gian khảo sát
Từ ngày 2/5 đến 11/5/2013

Thành viên khảo sát
Kwak Yoo Seok (Nguyên là chuyên viên Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc, hiện là Phó chủ tịch 
Quỹ biển đảo Hàn Quốc, pháp nhân tư nhân)�
Kim Byeong Keun (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Hong Sun Jae (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Nguyễn Tuấn Lâm (Nguyên là nhân viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)

Nội dung khảo sát
Thỏa thuận phương án hợp tác nghiên cứu chung về di sản văn hóa biển Hàn Quốc và Việt Nam�
Khảo sát các di tích thương cảng cổ khu vực miền Trung như Lạch Trường, Hội Thống, Hội An, Đà Nẵng

Lịch trình khảo sát
3/5� Khảo sát thương cảng Lạch Trường và miếu Bò (Thanh Hóa )�
5/5� Khảo sát thương cảng Hội Thống và đền Hội Thống (Hà Tĩnh)�
6/5� Khảo sát thương cảng Thanh Hà - Bao Vinh (Thừa Thiên Huế)�
7/5� Khảo sát khu phố cổ Hội An, Hội quán Quảng Đông, Bảo tàng Con đường tơ lụa�
8/5� Khảo sát khu vực sông Thu Bồn, Hội An, cửa sông Bạch Đằng, Bảo tàng Đà Nẵng�
9/5� Khảo sát bến sông Kim Bồng, Hội An, thương cảng Đà Nẵng�
10/5� Khảo sát đảo Cù Lao Chàm (Hội An)
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2) 제2차 조사

조사기간
2013년 5월 2일 ~ 5월 11일

조사자
곽유석(대한민국 전 국립해양문화재연구소 학예연구관, 현 사단법인 한국섬재단 부이사장)�
김병근(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구관)�
홍순재(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구사)�
응우옌투안럼(베트남 전 국립역사박물관 연구원)

조사내용
한국-베트남 해양문화유산 공동연구 협력방안 협의 �
락쯔엉(Lạch Trường), 호이통(Hội Thống), 호이안(Hội An), 다낭(Đà Nẵng) 등 중부지역 고대 무역항 조사

조사일정
5. 3.� 타인호아(Thanh Hóa)의 락쯔엉 무역항과 미에우보(Miếu Bò) 사당 등 조사�
5. 5.� 하띤(Hà Tĩnh)의 호이통(Hội Thống) 무역항, 호이통 사당 등 조사�
5. 6.� 후에(Huế) 타인하(Thanh Hà)-바오빈(Bao Vinh) 무역항 조사�
5. 7.� 호이안 구시가지, 광동회관, 실크로드박물관 등 조사�
5. 8.� 호이안의 투본(Thu Bồn)강 하구, 바익당강 포구, 다낭 박물관 등 조사�
5. 9.� 호이안 낌봉(Kim Bồng) 포구, 다낭 무역항 조사�
5. 10.� 호이안 꾸라오짬(Cù Lao Chàm) 무역항 조사



024

I. Mở đầu

Hình 5. Khảo sát sông Thu Bồn năm 2013
그림 5. 2013년 호이안 투본강

Hình 6. Khảo sát sông Thu Bồn năm 2013
그림 6. 2013년 호이안 투본강
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Hình 7. Khảo sát làng mộc Kim Bồng năm 2013
그림 7. 2013년 낌봉

Hình 8. Khảo sát đảo Cù Lao Chàm năm 2013
그림 8. 2013년 꾸라오짬 포구 원경
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3) Khảo sát lần 3

Thời gian khảo sát
Từ ngày 16/10 đến 25/10/2013

Thành viên khảo sát
Shin Hee Kwon (Nguyên là Trưởng phòng nghiên cứu di sản biển, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn 
Quốc, hiện là giáo sư khoa Khảo cổ học Hàn Quốc, Đại học Seoul)�
Kim Byeong Keun (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Hong Sun Jae (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Kim Ae Gyeong (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Min Byeong Cheol (Nguyên là quản lý hành chính, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc, hiện là 
quản lý phòng tài chính kế hoạch, Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc)�
Nguyễn Hoàng Hiệp (Nguyên là nhân viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)

Nội dung khảo sát
Khảo sát các thương cảng cổ ở khu vực Nam Bộ của Việt Nam như Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, sông Đồng Nai

Lịch trình khảo sát
18/10� Khảo sát các địa điểm Bến Ninh Kiều, Hội quán Quảng Triệu�
19/10� Khảo sát các địa điểm chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ, Đình Bình Thủy�
22/10� Khảo sát các địa điểm như Phước Tự Hải, sông Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh)�
23/10� Khảo sát cửa sông Cần Giờ, khu di tích Giồng Cá Vồ (Thành phố Hồ Chí Minh)�
24/10� Khảo sát Cù Lao Phố, đền Nguyễn Hữu Cảnh (Đồng Nai)
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3) 제3차 조사

조사기간
2013년 10월 16일 ~ 10월 25일

조사자
신희권(대한민국 전 국립해양문화재연구소 해양유물연구과장, 현 서울시립대학교 한국고고학과 교수)�
김병근(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구관)�
홍순재(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구사)�
김애경(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구사)�
민병철(대한민국 전 국립해양문화재연구소 행정주사, 현 문화재청 기획재정담당관실 행정주사)�

응우옌호앙히엡(베트남 전 국립역사박물관 직원)

조사내용
껀터, 호찌민, 동나이(Đồng Nai)강 등 베트남 남부지역에 위치한 고대 무역항을 대상으로 한 조사

조사일정
10. 18.� 껀터의 광조회관(廣肇會館), 닌끼에우(Ninh Kiều) 포구 등 항·포구 조사�
10. 19.� 껀터의 까이랑(Cái Răng) 수상시장, 빈투이(Đình Bình Thủy) 사당(龍泉古廟) 등 항·포구 조사�
10. 22.� 호찌민의 푸억트하이(Phước Tự Hải, 福海社), 냐베(Nhà Bè)강 등 항·포구 조사�
10. 23.� 호찌민의 껀져(Cần Giờ) 포구, 죵까보(Giồng Cá Vồ) 유적 등 조사�

10. 24.� 동나이(Đồng Nai)성 꾸라오포(Cù Lao Phố), 응우옌흐우까인(Nguyễn Hữu Cảnh) 사당 등 조사
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Hình 9. Khảo sát ở Cần Giờ năm 2013
그림 9. 2013년 껀져 동호아 포구

Hình 10. Đi tàu trên sông Nhà Bè năm 2013
그림 10. 2013년 냐베강 운항 선박



029

Ⅰ. 머리말

Hình 11. Khảo sát sông Cần Thơ năm 2013
그림 11. 2013년 껀터강

Hình 12. Khảo sát sông Đồng Nai năm 2013
그림 12. 2013년 동나이강 조사
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4) Khảo sát lần 4

Thời gian khảo sát
Từ ngày 21/10 đến 25/10/2014

Thành viên khảo sát
Park Jong Ik (Nguyên là Trưởng phòng nghiên cứu di sản văn hóa biển, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia 
Hàn Quốc, hiện là giám đốc Viện nghiên cứu Di sản văn hóa Gaya, Hàn Quốc)�
Hong Sun Jae (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Shin Mi Yeong (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Nguyễn Hoàng Hiệp (Nguyên là nhân viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)

Nội dung khảo sát
Hội thảo báo cáo sơ bộ khảo sát nghiên cứu về thương cảng cổ Việt Nam.�
Khảo sát thương cảng cổ khu vực Hưng Yên, Quảng Ninh.

Lịch trình khảo sát
21/10 - 22/10� �Hội thảo báo cáo sơ bộ khảo sát nghiên cứu về thương cảng cổ Việt Nam; Khảo sát thương cảng Phố 

Hiến, Hưng Yên.
23/10� Khảo sát khu vực Hạ Long, Vân Đồn, Cái Làng và đền Cửa Ông ở Quảng Ninh�
24/10� Tham quan nghiên cứu tại Bảo tàng Quảng Ninh
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4) 제4차 조사

조사기간 
2014년 10월 21일 ~ 10월 25일

조사자
박종익(대한민국 전 국립해양문화재연구소 해양유물연구과장, 현 국립가야문화재연구소장)�
홍순재(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구사)�
신미영(대한민국 국립해양문화재연구소 연구원)�
응우옌호앙히엡(베트남 전 국립역사박물관 직원)

조사내용
베트남 고대 무역항 공동연구조사 워크숍, 흥옌, 꽝닌 지역 고대 무역항 조사

조사일정
10. 21. ~ 22.� 베트남 고대 무역항 공동연구조사 업무협의, 세미나 개최, 흥옌 지역 포히엔(Phố Hiến) 무역항 조사�
10. 23.� 꽝닌(Quảng Ninh)의 하롱(Hạ Long), 번돈, 까이랑 무역항, 끄어옹(Cửa Ông) 사당 등 조사�
10. 24.� 꽝닌 박물관 소장유물 조사



032

I. Mở đầu

Hình 13. Hội thảo năm 2014
그림 13. 2014년 워크숍

Hình 14. Khảo sát di tích ở Hưng Yên năm 2014
그림 14. 2014년 흥옌 사당
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Hình 15. Khảo sát vịnh Hạ Long năm 2014
그림 15. 2014년 하롱베이 수상가옥

Hình 16. Khảo sát hiện vật kho Bảo tàng Quảng Ninh năm 2014
그림 16. 2014년 꽝닌 박물관 수장고
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5) Khảo sát lần 5

Thời gian khảo sát
Từ ngày 11/5 đến 22/5/2015

Thành viên khảo sát
Kwak Yoo Seok (Nguyên là Trưởng phòng nghiên cứu di sản văn hóa biển, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc 
gia Hàn Quốc, hiện là phó chủ tịch Quỹ biển đảo Hàn Quốc, pháp nhân tư nhân)�
Hong Sun Jae (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Đinh Thị Lệ Huyền (Nghiên cứu viên, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)

Nội dung khảo sát
Khảo sát các bến thuyền cổ và di tích có liên quan đến hoạt động của thương cảng ở khu vực Tây Nam Bộ của Việt 
Nam như An Giang, Kiên Giang, Cà Mau

Lịch trình khảo sát
12/5 - 14/5� Khảo sát sông ngòi Hậu Giang, thương cảng Óc Eo, chợ nổi Long Xuyên, kênh Vĩnh Tế (An Giang)
15/5 - 16/5� �Khảo sát thương cảng Kiên Giang, thương cảng Hà Tiên và các di tích liên quan như chợ Mỹ Đức, đền Thiên 

Hậu,...
17/5� �Khảo sát cửa sông Dinh Cậu, đền Thánh Mẫu Thoải, bến cảng An Thới, chợ truyền thống An Thới,... trên 

đảo Phú Quốc
18/5 - 20/5� Khảo sát thương cảng ở Cà Mau, chợ nổi Cà Mau, thương cảng Quan Lộ, mũi Cà Mau,...
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5) 제5차 조사

조사기간
2015년 5월 11일 ~ 5월 22일

조사자
곽유석(대한민국 전 국립해양문화재연구소 학예연구관, 현 사단법인 한국섬재단 부이사장)�
홍순재(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구사)�
딘티레후옌(베트남 국립역사박물관 연구원)

조사내용
안장(An Giang), 끼엔장(Kiên Giang), 까마우(Cà Mau) 등 베트남 남서부 지역 고대 무역항 조사

조사일정
5. 12. ~ 14.� 안장성 허우장(Hậu Giang)강, 옥에오(Óc Eo) 무역항, 렁쑤옌(Long Xuyên) 수상시장, 빈떼(Vĩnh Tế)운하 조사�
5. 15. ~ 16.� 끼엔장 무역항, 천후성모 사당, 하띠엔(Hà Tiên) 무역항, 미득(Mỹ Đức) 전통시장 등 조사�
5. 17.� 푸꿕(Phú Quốc)섬 딘까우(Dinh Cậu) 포구, 수궁성모(水宫聖母) 사당, 안터이(An Thới) 포구, 안터이 전통시장 등 조사�
5. 18. ~ 20.� 까마우 무역항, 전통시장, 꽌로(Quan Lộ) 무역항, 까마우 곶 등 조사
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Hình 17. Khảo sát chợ nổi Long Xuyên năm 2015
그림 17. 2015년 렁쑤옌 수상시장

Hình 18. Khảo sát bến Dương Đông, Phú Quốc năm 2015
그림 18. 2015년 푸꿕의 즈엉동 포구
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Hình 19. Khảo sát kênh Vĩnh Tế năm 2015
그림 19. 2015년 빈떼 운하 수상가옥

Hình 20. Khảo sát kênh Vĩnh Tế năm 2015
그림 20. 2015년 빈떼 운하
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6) Khảo sát lần 6

Thời gian khảo sát
Từ 7/3 đến 19/3/2016

Thành viên khảo sát
Kwak Yoo Seok (Nguyên là Trưởng phòng nghiên cứu di sản văn hóa biển, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc 
gia Hàn Quốc, hiện là Phó chủ tịch Quỹ biển đảo Hàn Quốc, pháp nhân tư nhân)�
Hong Sun Jae (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Kang Won Chun (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Đinh Thị Lệ Huyền (Nghiên cứu viên, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)

Nội dung khảo sát
Khảo sát thương cảng cổ ở Nam Bộ tại các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu,...

Lịch trình khảo sát
8/3� Khảo sát kênh Xà No, chợ nổi Ngã Bảy (Hậu Giang)�
9/3� Khảo sát thương cảng Bạc Liêu, miếu cá ông Duyên Hải, miếu cá ông khu vực Gành Hào�
10/3� Khảo sát chợ nổi Ngã Năm, thương cảng Bãi Xàu (Sóc Trăng)�
11/3� �Khảo sát thương cảng Long Hồ, thương cảng Sa Đéc, các di tích liên quan như miếu Thất Phủ, đền Thánh 

mẫu Thiên hậu, chợ nổi Cái Bè (Vĩnh Long - Đồng Tháp)
12/3 - 13/3� Khảo sát đền Cá Ông ở Mỹ Long, cửa sông Vàm Nao (Trà Vinh), thương cảng Ba Vát (Bến Tre)�
14/3� Khảo sát Mỹ Tho Đại Phố, Chợ Gạo và các di tích liên quan (Tiền Giang)�
15/3� Khảo sát các bến thuyền cổ Bến Đình, Bến Đá, di tích Giồng Lớn ở Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu)�
16/3 - 17/3� Khảo sát thương cảng Cù Lao Phố (Đồng Nai), các di tích liên quan ở Sài Gòn - Chợ Lớn (Tp. Hồ Chí Minh)
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6) 제6차 조사

조사기간
2016년 3월 7일 ~ 3월 19일

조사자
곽유석(대한민국 전 국립해양문화재연구소 학예연구관, 현 사단법인 한국섬재단 부이사장)�
홍순재(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구사)�
강원춘(대한민국 국립해양문화재연구소 전문임기제 라급)�
딘티레후옌(베트남 국립역사박물관 연구원)

조사내용
허우쟝(Hậu Giang), 박리에우(Bạc Liêu), 속짱(Sóc Trăng), 붕따우(Vũng Tàu) 등 베트남 남부 지역 고대 무역항 조사

조사일정
3. 8.� 허우쟝 싸너(Xà No) 운하, 응아바이(Ngã Bảy) 수상시장 등 조사�
3. 9.� 박리에우 무역항, 지엔하이(Duyên Hải) 고래묘, 간하우(Gành Hào) 지역 고래묘 등 조사�
3. 10.� 속짱 응아남(Ngã Năm) 수상시장, 바이싸우(Bãi Xàu) 무역항 등 조사�
3. 11.� 빈롱(Vĩnh Long) 롱호(Long Hồ), 싸댁(Sa Đéc) 무역항, 칠부묘(七府廟), 천후성모 사당, 까이베(Cái Bè) 수상시장 등 조사�
3. 12. ~ 13.� 짜빈(Trà Vinh) 미롱(Mỹ Long) 고래사당과 밤라우 포구, 벤째(Bến Tre) 바밧(Ba Vát) 무역항 등 조사�
3. 14.� 띠엔장(Tiền Giang) 미토(Mỹ Tho) 무역항, 쩌가오(Chợ Gạo) 무역항 등 조사�
3. 15.� 붕따우(Vũng Tàu) 벤딘(Bến Đình) 무역항, 롱썬(Long Sơn)-죵런 유적 등 조사�
3. 16. ~ 17.� 호찌민 꾸라오포(Cù Lao Phố) 무역항, 사이곤 쩌런 무역항과 시장 등 조사
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Hình 21. Khảo sát di tích cảng Ba Vát ở Bến Tre năm 2016
그림 21. 2016년 벤째 바밧 무역항

Hình 22. Khảo sát chợ nổi Ngã Năm năm 2016
그림 22. 2016년 바이싸우 응아남 수상시장
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Hình 23. Khảo sát di tích đền thờ Ngư Ông ở Bạc Liêu năm 2016
그림 23. 2016년 박리에우 고래사당

Hình 24. Khảo sát di chỉ Giồng Lớn (Long Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu) năm 2016
그림 24. 2016년 롱썬섬 조사
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7) Khảo sát lần 7

Thời gian khảo sát
Từ ngày 7/6 đến 10/6/2016

Thành viên khảo sát 
Lee Gwi Young (Nguyên là Trưởng phòng nghiên cứu di sản văn hóa biển, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc 
gia Hàn Quốc, hiện là Viện trưởng Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Hong Sun Jae (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Kang Won Chun (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Shin Mi Yeong (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Đinh Thị Lệ Huyền (Nghiên cứu viên, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)

Nội dung khảo sát
Tổ chức hội thảo nghiên cứu di sản văn hóa biển Hàn Quốc - Việt Nam; thảo luận về việc xuất bản báo cáo Thương 
cảng cổ Việt Nam; tiến hành khảo sát các bến thuyền cổ ở khu vực Hà Nội.

Lịch trình khảo sát
7/6� �Tổ chức hội thảo nghiên cứu di sản văn hóa biển Hàn Quốc - Việt Nam; thảo luận về việc xuất bản báo cáo 

Thương cảng cổ Việt Nam.
8/6� �Khảo sát các địa điểm bến thuyền cổ bên sông Hồng và khu phố cổ buôn bán như Chợ Gạo, Hàng Buồm, Hàng 

Mắm, Hàng Than, và các di tích liên quan.
9/6� �Khảo sát các dấu tích bến thuyền cổ và các di tích liên quan như Bến Đông Hà (Ô Quan Chưởng), chùa Bồ Đề, 

bến Bát Tràng, đình Bát Tràng,...
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7) 제7차 조사

조사기간
2016년 6월 7일 ~ 6월 10일

조사자
이귀영(대한민국 국립해양문화재연구소 전  해양유물연구과장, 현 국립해양문화재연구소장)�
홍순재(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구사)�
강원춘(대한민국 국립해양문화재연구소 전문임기제 라급)�
신미영(대한민국 국립해양문화재연구소 연구원)�
딘티레후옌(베트남 국립역사박물관 연구원)

조사내용
한국·베트남 해양문화유산연구 세미나 개최, 베트남 고대 무역항 보고서 발간 협의, 하노이 등 베트남 북부 지역 고대 무역항 조사

조사일정
6. 7.� 한국·베트남 해양문화유산연구 세미나(「베트남 수중발굴 조사 현황」 등 4개 주제, 5명 발표), 베트남 고대 무역항 보고서 발간 협의�
6. 8.� 쩌가오(Chợ Gạo) 무역항, 흥복사, 항부옴(Hàng buồm), 항맘(Hàng Mắm) 포구, 타이호(Tây Hố) 사당 등 조사�
6. 9.� 오꽌쯔엉(Ô Quan Chưởng)문, 보데(Bồ Đề) 사원, 밧짱(Bát Tràng) 무역항, 밧짱 사당 등 조사
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Hình 25. Hội thảo báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát năm 2016
그림 25. 2016년 베트남 고대 무역항 조사 워크숍

Hình 26. Khảo sát sông Hồng năm 2016 
그림 26. 2016년 홍강 조사
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Hình 27. Khảo sát các bến cổ, phố cổ bên sông Hồng ở Hà Nội năm 2016
그림 27. 2016년 하노이 홍강 변의 거리
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8) Khảo sát lần 8

Thời gian khảo sát
Từ ngày 22/5 đến 3/6/2017

Thành viên khảo sát
Lee Eun Seok (Trưởng phòng nghiên cứu di sản văn hóa biển, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Hong Sun Jae (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Kang Won Chun (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Đinh Thị Lệ Huyền (Nghiên cứu viên, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)

Nội dung khảo sát
Khảo sát thương cảng cổ khu vực miền Trung Việt Nam tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định

Lịch trình khảo sát
23/5 - 24/5� Khảo sát thương cảng Hòn La, sông Ròn, Lý Hòa, Nhật Lệ (Quảng Bình)�
25/5� �Khảo sát bến thuyền và chợ khu vực Mai Xá - Phường Hàng, chợ Cam Lộ, Cửa Việt, sông Cụt, phố Hội và 

hiện vật tại Bảo tàng tỉnh (Quảng Trị)
26/5 - 27/5� Khảo sát thương cảng và di tích liên quan ở Thanh Hà, Bao Vinh, cửa biển Thuận An (Huế)�
28/5 - 29/5� �Khảo sát cửa Đại Chiêm, bàu Trung Phường, sông Thu Bồn, sông Cổ Cò, khảo sát quanh đảo Cù Lao Chàm 

(Quảng Nam)
30/5 - 31/5� �Khảo sát thương cảng Sa Huỳnh, phố cổ Thu Xà, Châu Thuận Biển, Sa Kỳ và các di tích liên quan (Quảng 

Ngãi)
1/6 - 2/6� �Khảo sát cửa sông và cảng Tam Quan, dấu tích chuỗi cảng Thi Nại, Nước Mặn, Gò Bồi, cảng Đề Gi và hiện 

vật tại Bảo tàng Bình Định (Bình Định)
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8) 제8차 조사

조사기간
2017년 5월 22일 ~ 6월 3일

조사자
이은석(대한민국 국립해양문화재연구소 전 해양유물연구과장, 현 서해문화재과장)�
홍순재(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구사)�
강원춘(대한민국 국립해양문화재연구소 전문임기제 라급)�
딘티레후옌(베트남 국립역사박물관 연구원)

조사내용
꽝빈(Quảng Bình), 꽝찌(Quảng Trị), 꽝응아이(Quảng Ngãi), 빈딘(Bình Định) 등 베트남 중북부 지역 고대 무역항 조사

조사일정
5. 23. ~ 24.� 꽝빈 혼라(Hòn La), 런(Ròn)강, 리호아(Lý Hòa), 녓레(Nhật Lệ) 무역항 등 조사�
5. 25.� 꽝찌 마이싸(Mai Xá), 깜로(Cam Lộ) 무역항, 끄어비엣(Cửa Việt) 하구, 포호이 무역항 등 조사�
5. 26. ~ 27.	 후에 바오빈 무역항, 투언안(Thuận An) 하구 등 조사�
5. 28. ~ 29.� 꽝남 꾸라오짬(Cù Lao Chàm), 타인하(Thanh Hà) 무역항, 바오빈(Bao Vinh) 무역항 등 조사�
5. 30. ~ 31.� 꽝응아이 사후인(Sa Huỳnh), 투싸(Thu Xà), 빙쩌우(Bình Châu) 무역항 등 조사�
6. 1. ~ 2.� �빈딘 탐꽌(Tam Quan)강, 데지(Đề Gi) 하구 및 무역항, 티나이(Thi Nại) 무역항, 느억만(Nước Mặn) 무역항, �

고보이(Gò bồi) 포구 등 조사



048

I. Mở đầu

Hình 28. Khảo sát hiện vật tàu đắm Bình Châu, Quảng Ngãi năm 2017
그림 28. 2017년 꽝응아이 쩌우투언비엔 만 수습 도자기

Hình 29. Khảo sát các hiện vật tàu đắm do ngư dân trục vớt tại vùng biển Bình Châu năm 2017
그림 29. 2017년 꽝응아이 쩌우투언비엔 만 수습 도자기(개인 소장)

Hình 30. Khảo sát loại hình giếng Chăm khu vực cảng Lý Hòa, Quảng Bình năm 2017
그림 30. 2017년 꽝빈 리호아 무역항 참파우물

Hình 31. Khảo sát loại hình giếng Chăm kè đá ở Quảng Trị năm 2017
그림 31. 2017년 꽝찌 지앙가이 참파우물
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Hình 29. Khảo sát các hiện vật tàu đắm do ngư dân trục vớt tại vùng biển Bình Châu năm 2017
그림 29. 2017년 꽝응아이 쩌우투언비엔 만 수습 도자기(개인 소장)

Hình 32. Khảo sát cảng Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi năm 2017
그림 32. 2017년 사후인 무역항 하구

Hình 33. Khảo sát di tích Thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam năm 2017
그림 33. 2017년 미썬 참파유적

Hình 31. Khảo sát loại hình giếng Chăm kè đá ở Quảng Trị năm 2017
그림 31. 2017년 꽝찌 지앙가이 참파우물
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9) Khảo sát lần 9

Thời gian khảo sát
Từ ngày 10/4 đến 26/4/2018

Thành viên khảo sát
Hong Sun Jae (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Kang Won Chun (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Đinh Thị Lệ Huyền (Nghiên cứu viên, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)

Nội dung khảo sát
Khảo sát thương cảng cổ khu vực miền Trung Việt Nam tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, 
Quảng Ngãi

Lịch trình khảo sát
14/4 - 15/4� �Khảo sát thương cảng Phan Thiết - Cồn Chà, sông Cà Ty, cảng sông Lũy, cảng Phú Hài, bến thuyền Mũi Né 

và các di tích liên quan, khảo sát hiện vật tàu đắm tại Bảo tàng tỉnh (Bình Thuận)
16/4 - 17/4� �Khảo sát các thương cảng Panduranga - Phan Rang, Đầm Nại - Ninh Chữ, cảng Cà Ná, và các di tích liên 

quan như cánh đồng muối Cà Ná, chợ Nại,... (Ninh Thuận)
18/4 - 20/4� �Khảo sát thương cảng Kauthara, Đầm Môn, Vạn Giã, cửa Hà Liên, Hòn Khói - Đông Hà, Ba Ngòi - Cam 

Ranh, bến thuyền Cầu Đá và các di tích liên quan như tháp Bà Po Nagar,... (Khánh Hòa)
21/4 - 22/4� �Khảo sát các khu vực cảng giao thương như Cù Mông, cảng Vũng Lắm, cửa biển Tiên Châu, thương cảng 

Nhạn Tháp, vịnh Vũng Rô (Phú Yên)
23/4 - 24/4� �Khảo sát cửa biển Sa Cần, thương cảng Cổ Lũy, Cửa Lở và các bến thuyền trên đảo Lý Sơn như bến Tàu, 

bến Đình An Hải, bến Khe Nước,... (Quảng Ngãi)
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9) 제9차 조사

조사기간
2018년 4월 10일 ~ 4월 26일

조사자
홍순재(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구사)�
강원춘(대한민국 국립해양문화재연구소 전문임기제 라급)�

딘티레후옌(베트남 국립역사박물관 연구원)

조사내용
빈투언(Bình Thuận), 닌투언(Ninh Thuận), 카인호아(Khánh Hòa), 푸옌(Phú Yên), 꽝응아이 등 베트남 중남부 지역 고대 무역항 조사

조사일정
4. 14. ~ 15.� 빈투언 라지(La Gi), 꼰짜(Cồn Chà), 루이(Luỹ)강 무역항, 푸하이(Phú Hài) 하구, 무이내(Mũi Né) 수상시장 등 조사�
4. 16. ~ 17.� 닌투언 닌쯔(Ninh Chữ), 카나(Cà Ná), 판장(Phan Rang) 무역항 등 조사�
4. 18. ~ 20.� 카인호아 덤몬(Đầm Môn), 반쟈(Vạn Giã), 혼코이-동하(Hòn Khói - Đông Hà), 바응오이(Ba Ngòi) 무역항 등 조사�
4. 21. ~ 22.� �푸옌 꾸몽(Cù Mông), 붕럼(Vũng Lắm) 무역항, 붕로(Vũng Rô) 만(灣), 띠엔쩌우(Tiên Châu) 하구, 냔탑(Nhạn Tháp) 

무역항 등 조사
4. 23. ~ 24.� �꽝응아이 싸껀(Sa Cần) 하구, 꼬루이(Cổ Lũy), 리썬(Lý Sơn)섬에서 벤따우(Bến Tàu), 안하이(An Hải), 캐느억(Khe 

Nước) 포구 등 조사
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Hình 34. Khảo sát chợ Nại, Đầm Nại ở Ninh Thuận năm 2018
그림 34. 2018년 나이 시장과 나이 만

Hình 35. Khảo sát bến cảng Đầm Môn ở Khánh Hòa năm 2018
그림 35. 2018년 카인호아성 덤몬 포구
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Hình 36. Khảo sát di tích tháp Po Sa Inư gần cảng Phú Hài, Bình Thuận năm 2018
그림 36. 2018년 푸하이 무역항 근처의 포사이느 탑

Hình 37. Khảo sát sông Ba - Đà Rằng, Phú Yên năm 2018
그림 37. 2018년 푸옌성 바-다장강 하구
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10) Khảo sát lần 10

Thời gian khảo sát
Từ ngày 27/3 đến 14/4/2019

Thành viên khảo sát
Lee Eun Seok (Trưởng phòng nghiên cứu di sản văn hóa biển, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Hong Sun Jae (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Kang Won Chun (Chuyên viên, Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc)�
Đinh Thị Lệ Huyền (Nghiên cứu viên, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)

Nội dung khảo sát
Khảo sát các bến thuyền, thương cảng cổ khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ

Lịch trình khảo sát
28/3 - 29/3� �Khảo sát các bến thuyền cổ khu vực thương cảng Vân Đồn như cụm bến thuyền khu vực đảo Cống Đông 

- Cống Tây, đảo Minh Châu - Quan Lạn, đảo Ngọc Vừng, bến Gạo Rang, Cửa Lục, khảo sát hiện vật tại Bảo 
tàng tỉnh (Quảng Ninh)

30/3 - 1/4� �Khảo sát thương cảng Domae tại các địa điểm bến Tháp Giang, chợ Cây Đa thôn An Dụ, chợ Minh Thị, 
chùa Minh Phúc, Phố Lồ, bến Đò Sáu, chợ Đầm,... cảng Ninh Hải - sông Cấm, bến Đình Vũ, bến thuyền và 
khu phố cổ bên sông Tam Bạc, đảo Cát Bà, khảo sát hiện vật tại Bảo tàng thành phố (Hải Phòng)

2/4 - 4/4� �Khảo sát các thương cảng Kỳ Anh, Cửa Nhượng Bạn, Cửa Sót, cảng Hội Thống, phố cổ Phù Thạch và các 
di tích liên quan, khảo sát hiện vật tại bảo tàng tỉnh (Hà Tĩnh)

4/4 - 6/4� �Khảo sát các bến cảng Cửa Quèn, Cửa Vạn, Cần Hải, Cửa Lò, chợ Vinh, cảng Bến Thủy, dấu tích bến Triều 
Khẩu, chợ Tràng, sông Lam, kênh Nhà Lê và các di tích liên quan (Nghệ An)

6/4 - 7/4� �Khảo sát các thương cảng Lạch Bạng - Du Xuyên, cảng Biện Sơn - Nghi Sơn, cửa Lạch Trào - Cửa Hới, các 
bến thuyền khu đô thị Dương Xá như bến Giàng, bến Vồm, chợ Giàng,... (Thanh Hóa)

8/4� �Khảo sát dấu tích bến thuyền sông Hoàng Long, Bến Cát, Bến Ngự, Chợ Rền - Trường Yên bên sông Sào 
Khê và di tích đền vua Đinh (Ninh Bình)

9/4 - 10/4� �Khảo sát dấu tích các phố cổ khu đô thị thương cảng Vị Hoàng, sông Đào, Bến Than, Bến Thóc, Bến 
Củi,... và các di tích liên quan (Nam Định)

10/4 - 11/4� �Khảo sát các di tích liên quan đến thương cảng Phố Hiến như chùa Nễ Châu, chợ Nễ Châu, cụm Đình 
Hiến - chùa Hiến, Đền Thiên Hậu, Võ Miếu,... và khảo sát hiện vật tại bảo tàng tỉnh (Hưng Yên)

11/4 - 12/4� �Khảo sát các dấu tích bến Trúc Phê, chợ Hưng, miếu Quan Thánh ở phố Minh Hương, phố Lò Nồi, bến 
Kho Gạo,... (Phú Thọ)
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10) 제10차 조사

조사기간
2019년 3월 27일 ~ 4월 12일

조사자
이은석(대한민국 국립해양문화재연구소 전  해양유물연구과장, 현 서해문화재과장)�
홍순재(대한민국 국립해양문화재연구소 학예연구사)�
강원춘(대한민국 국립해양문화재연구소 전문임기제 라급)�
딘티레후옌(베트남 국립역사박물관 연구원)

조사내용
꽝닌, 하이퐁(Hải Phòng), 하띤(Hà Tĩnh), 응에안(Nghệ An), 타인호아(Thanh Hóa), 남딘(Nam Định) 등 베트남 중북부 및 북부지
역 고대 무역항 조사

조사일정
3. 28. ~ 29.� 꽝닌 가오랑(Gạo Rang), 까이랑(Cái Làng), 꽁까이(Cổng Cái), 꽁옌(Cống Yên), 꽁햅(Cống Hẹp) 무역항 등 조사�
3. 30. ~ 4. 1.� 하이퐁 도사우(Đò Sáu), 탑쟝(Tháp Giang), 닌하이(Ninh Hải) 무역항, 딘부(Đinh Vũ) 섬 등 조사�
4. 2. ~ 4.� 하띤 끄어커우(Cửa Khẩu), 끄어늬엉반(Cửa Nhượng Bạn), 끄어쏫(Cửa Sót) 하구, 호이통(Hội Thống) 무역항 등 조사�
4. 4. ~ 6.� 응에안 벤투이(Bến Thủy), 락반(Lạch Vạn), 깐하이(Cần Hải), 찌에우커우(Triều Khẩu) 무역항 등 조사�
4. 6. ~ 7.� �타인호아 주쑤옌(Du Xuyên), 쯔엉사(Dương Xá) 도시에서 장(Giàng)포구와 시장, 봄(Vồm) 포구와 시장, 비엔썬 무역

항 등 조사
4. 8.� 닌빈 호앙롱(Hoàng Long), 깟 포구(Bến Cát), 렌(Chợ Rền) 시장 등 조사�
4. 9. ~ 10.� 남딘 다오(Đào)강, 벤탄(Bến Than)･벤톡(Bến Thóc) 무역항, 비호앙(Vị Hoàng) 시장터 등 조사�
4. 10. ~ 11.� 흥옌(Hưng Yên) 벤다(Bến Đá) 포구, 네쩌우 사찰, 히엔(Đình Hiến) 사당, 히엔 사찰 등 조사�
4. 11. ~ 12.� 푸터(Phú Thọ) 쭉페(Trúc Phê) 포구, 커가오(Kho Gạo) 포구, 꽌타잉(Quan Thánh) 관제묘 터 등 조사
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I. Mở đầu

Hình 38. Khảo sát các địa điểm liên quan đến cảng Domae ở Hải Phòng năm 2019
그림 38. 2019년 도매 무역항

Hình 39. Khảo sát phố cổ Phù Thạch ở Hà Tĩnh năm 2019
그림 39. 2019년 하띤 푸타익 포구
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Ⅰ. 머리말

Hình 40. Khảo sát khúc kênh nhà Lê ở Nghệ An năm 2019
그림 40. 2019년 응에안 레 운하

Hình 41. Khảo sát đảo Minh Châu, Vân Đồn, Quảng Ninh năm 2019
그림 41. 2019년 번돈 민쩌우섬
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I. Mở đầu

01  Đô thị thương cảng Kẻ Chợ (Thăng Long - Hà Nội)

02  Đô thị thương cảng Trúc Hóa (Phú Thọ)

03  Phức hệ thương cảng Vân Đồn (Quảng Ninh)

04  Thương cảng Ninh Hải - sông Cấm (Hải Phòng)

05  Đô thị thương cảng Domae (Hải Phòng)

06  Đô thị thương cảng Phố Hiến (Hưng Yên)

07  Đô thị thương cảng Vị Hoàng (Nam Định)

08  Bến Hoàng Long (Ninh Bình)

09  Đô thị Dương Xá (Thanh Hóa)

10  Thương cảng Lạch Trường (Thanh Hóa)

11  Thương cảng Lạch Trào (Thanh Hóa)

12  Thương cảng Lạch Bạng - Du Xuyên (Thanh Hóa)

13  Thương cảng Biện Sơn (Thanh Hóa)

14  Thương cảng Cần Hải (Nghệ An)

15  Thương cảng Cửa Vạn (Nghệ An)

16  Thương cảng Cửa Xá (Nghệ An)

17  Thương cảng Triều Khẩu - Phục Lễ (Nghệ An)

18  Phố cổ Phù Thạch (Hà Tĩnh)

19  Thương cảng Hội Thống (Hà Tĩnh)

20  Thương cảng Cửa Nhượng (Hà Tĩnh)

21  Thương cảng Vũng Chùa - Hòn La (Quảng Bình)

22  Thương cảng Lý Hòa - Dĩ Lý (Quảng Bình)

23  Thương cảng Nhật Lệ (Quảng Bình)

24  Thương cảng Cửa Tùng (Quảng Trị)

25  Thương cảng Mai Xá - Phường Hàng (Quảng Trị)

26  Thương cảng Cửa Việt - Phố Hội (Quảng Trị)

27  Chợ Cam Lộ (Quảng Trị)

28  Chợ Sãi - Cua Say (Quảng Trị)

29  Thương cảng Thanh Hà (Thừa Thiên Huế)

30  Thương cảng Bao Vinh (Thừa Thiên Huế)

31  Thương cảng Thuận An (Thừa Thiên Huế)

32  Thương cảng Tư Hiền (Thừa Thiên Huế)

33  Thương cảng Đà Nẵng - Cửa Hàn (Đà Nẵng)

34  Đô thị thương cảng Hội An (Quảng Nam)

35  Cảng đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam)

36  Thương cảng Đại Chiêm (Quảng Nam)

37  Thương cảng Sa Cần (Quảng Ngãi)

38  Cảng đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

39  Thương cảng Châu Thuận Biển (Quảng Ngãi)

Hệ thống thương cảng cổ tiêu biểu ở Việt Nam 
베트남의 주요 고대 무역항
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01  깨쩌 무역항 도시(탕롱-하노이)

02  쭉호아 무역 포구 도시(푸토)

03  번돈 무역항군(꽝닌)

04  닌하이-껌강 무역 항구(하이퐁)

05  도매 무역 항구 도시(하이퐁)

06  포히엔 무역항 도시(흥옌)

07  비호앙 무역항 도시(남딘)

08  호앙롱 무역 포구(닌빈)

09  즈엉사 도시(탄호아)

10  락즈엉 무역항(탄호아)

11  락자오 무역항(탄호아)

12  락방-주쑤옌 무역항(탄호아)

13  비엔썬 무역항(탄호아)

14  깐하이 무역항(응에안)

15  끄어반 무역항(응에안)

16  끄어사 무역항(응에안)

17  찌에우커우-푹레 무역항(응에안)

18  푸타익 무역 포구(하띤)

19  호이통 무역항(하띤)

20  끄어느엉 무역항(하띤)

21  붕추어 헌라 무역항(꽝빈)

22  리호아-지리 무역항(꽝빈)

23  넷레 무역항(꽝빈)

24  끄어뚱 무역항(꽝찌)

25  마이싸 프엉항 무역항(꽝찌)

26  끄어비엣-포호이 무역항(꽝찌)

27  깜로 시장(꽝찌)

28  끄어사이 시장(꽝찌)

29  탄하 무역항(후에)

30  바오빈 무역항(후에)

31  투언안 무역항(후에)

32  뜨히엔 무역항(후에)

33  다낭-끄어한 무역항(다낭)

34  호이안 무역항 도시(꽝남)

35  꾸라오짬 무역항(꽝남)

36  다이지엠 무역항(꽝남)

37  사칸 무역항(꽝응아이)

38  리선 무역항(꽝응아이)

39  쩌우투언비엔 무역항(꽝응아이)

40  Thương cảng Cổ Lũy (Quảng Ngãi)

41  Phố cổ Thu Xà (Quảng Ngãi)

42  Thương cảng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi)

43  Thương cảng Tam Quan (Bình Định)

44  Thương cảng Hà Ra (Bình Định)

45  Thương cảng Đề Gi (Bình Định)

46  Thương cảng Kẻ Thử (Bình Định)

47  Thương cảng Nước Mặn (Bình Định)

48  Thương cảng Thi Nại (Bình Định)

49  Thương cảng Cù Mông (Phú Yên)

50  Thương cảng Vũng Lấm (Phú Yên)

51  Thương cảng Nhạn Tháp (Phú Yên)

52  Thương cảng Vạn Giã (Khánh Hòa)

53  Thương cảng Hòn Khói (Khánh Hòa)

54  Thương cảng Kauthara (Khánh Hòa)

55  Thương cảng Ba Ngòi - Cam Ranh (Khánh Hòa)

56  Thương cảng Đầm Nại - Ninh Chữ (Ninh Thuận)

57  Thương cảng Panduranga - Phan Rang (Ninh Thuận)

58  Thương cảng Cà Ná (Ninh Thuận)

59  Thương cảng Phan Rí (Bình Thuận)

60  Thương cảng Mũi Né (Bình Thuận) 

61  Thương cảng Phố Hài (Bình Thuận)

62  Thương cảng Cồn Chà - Phan Thiết (Bình Thuận)

63  Thương cảng Cù Lao Đại Phố (Đồng Nai)

64  Thương cảng Sài Gòn - Chợ Lớn (Hồ Chí Minh)

65  Bến Phước Lễ - Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu)

66  Thương cảng Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)

67  Cảng đảo Côn Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu)

68  Thương cảng Mỹ Tho Đại Phố (Tiền Giang)

69  Thương cảng Ba Vát (Bến Tre)

70  Thương cảng Sa Đéc (Đồng Tháp)

71  Thương cảng Long Hồ (Vĩnh Long)

72  Thương cảng Bãi Xàu (Sóc Trăng)

73  Thương cảng Bạc Liêu (Bạc Liêu)

74  Thương cảng Quan Lộ (Cà Mau)

75  Thương cảng Óc Eo (An Giang)

76  Thương cảng Hà Tiên (Kiên Giang)

77  Cảng đảo Phú Quốc (Kiên Giang)

40  꼬루이 무역항(꽝응아이)

41  투싸 무역항(꽝응아이)

42  사후인 무역항(꽝응아이)

43  땀꽌 무역항(빈딘)

44  끄어하라 무역항(빈딘)

45  데지 무역항(빈딘)

46  개뜨 무역항(빈딘)

47  느억만 무역항(빈딘)

48  티나이 무역항(빈딘)

49  꾸몬 무역항(푸옌)

50  붕럼 무역항(푸옌)

51  냔탑 무역항(푸옌)

52  반자 무역항(칸호아)

53  헌코이 무역항(칸호아)

54  까우타라 무역항(칸호아)

55  바응어이 깜란 무역항(칸호아)

56  덤나이-닌쯔 무역항(닌투언)

57  판두란가-판랑 무역항(닌투언)

58  까나 무역항(닌투언)

59  판리 무역항(빈투언)

60  무이내 무역항(빈투언)

61  포하이 무역항(빈투언)

62  꼰짜-판티엣 무역항(빈투언)

63  꾸라오다이포 무역항(동나이)

64  사이곤-쩌런(호지민)

65  프억레-바리아 무역 포구(바리아 붕따우)

66  붕따우 무역항(바리아 붕따우)

67  꼰선 무역항(바리아 붕따우)

68  미토다이포 무역항(띠엔장)

69  바밧 무역항(벤째)

70  사덱 무역항(동탑)

71  롱호 무역항(빈롱)

72  바이싸우 무역항(속짱)

73  박리에우 무역항(박리에우)

74  꽌로 무역항(까마우)

75  옥에오 무역항(안장)

76  하띠엔 무역항(끼엔장)

77  푸꼭 무역항(끼엔장)
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Ⅱ. Khái quát về lịch sử hải thương với sự hình thành và phát triển thương cảng ở Việt Nam

베트남은 인도차이나 반도 동쪽에 위치한 국가로 

동남아시아 지역의 중심에 속하며 인도양과 태평양

을 연결하는 동해(East Sea)와 접하고 있다. 베트남

은 3,260km에 달하는 해안선과 동해의 동북쪽에 위

치한 북부만, 서남쪽에 위치한 태국만[서해, 푸꿕(Phú 

Quốc)만이라고도 불림] 등 수많은 수역과 크고 작

은 만을 가지고 있다. 베트남 해안에는 3천 개 이상의 

크고 작은 섬들과 호앙사(Hoàng Sa)군도와 쯔엉사

(Trường Sa)군도가 있다. 또한 베트남은 하천과 운하

가 촘촘하게 들어서 있으며 강과 바다가 만나는 114

개의 하구가 있다. 홍(Hồng)강, 다(Đà)강, 마(Mã)강, 

람(Lam)강, 투본(Thu Bồn)강, 동나이(Đồng Nai)강, 

띠엔(Tiền)강, 허우(Hậu)강 등 많은 큰 강들이 있다. 

베트남의 강은 주로 서쪽에서 동쪽 혹은 서북쪽에서 

동남쪽으로 흐르며 육지에서 발원하여 동해로 흘러나

간다.

세계 여러 민족들과 같이 베트남 역시 민족의 기원

과 국가의 건국에 관련된 신비로운 이야기들이 있다. 

이들 이야기는 여러 유적들과 많은 계층에 속한 거주

민들의 생활 문화와 삶, 정신을 통하여 일부분이 증명

되었다. 바다의 신인 락롱꿘(Lạc Long Quân)이 어우

꺼(Âu Cơ)와 인연을 맺어 100개의 알을 낳았고 그 알

에서 100명의 자녀가 태어났다. 이들이 성장하여 50

명의 자식은 아버지인 락롱꿘을 따라 바다로 내려가

고, 50명의 자녀는 어머니인 어우꺼를 따라 산으로 올

라갔다. 이들로부터 고대 베트남인의 선조가 나와 땅

을 개척하고 바다를 정복하며 산림과 평야를 개발하

였다. 또한 선띵투이띵(Sơn Tinh Thủy Tinh) 전설에 

따르면 선띵(Sơn Tinh, 山精, 산의 신)과 투이띵(Thủy 

Tinh, 水精, 물의 신)이 훙브엉(Hùng vương, 雄王, 훙

왕, 웅왕)의 딸인 미느엉(Mị Nương) 공주와 혼인하기 

위하여 서로 경쟁하였다. 이에 훙왕이 ‘상아가 9개인 코

끼리, 발톱이 9개인 닭, 9개의 분홍색 갈기를 가진 말’

을 예물로 요구하였다. 이는 산악지대의 선띵이 구하기 

Việt Nam là một quốc gia ở phía đông bán đảo 

Đông Dương, thuộc khu vực trung tâm Đông Nam 

Á, nằm ở ven bờ Biển Đông (East Sea) là biển nối 

liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Việt Nam 

có đường bờ biển dài 3.260km, có hai vịnh lớn 

trong Biển Đông là vịnh Bắc Bộ ở phía đông bắc, 

vịnh Thái Lan (còn được gọi là vịnh Phú Quốc, 

Biển Tây) ở phía tây nam và nhiều vũng, vịnh ven 

bờ. Vùng ven biển Việt Nam có hơn 3.000 hòn đảo 

lớn nhỏ và hai quần đảo xa bờ là Quần đảo Hoàng 

Sa và Quần đảo Trường Sa. Việt Nam có mạng 

lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc, khoảng 114 

cửa sông đổ ra biển, trong đó có nhiều con sông 

lớn như sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông Lam, 

sông Thu Bồn, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông 

Hậu..., hướng các dòng sông ở Việt Nam chủ yếu 

chảy từ tây sang đông, tây bắc xuống đông nam, 

từ đất liền đổ ra Biển Đông. 

Cũng như nhiều dân tộc trên thế giới, cội 

nguồn dân tộc và thời lập quốc của Việt Nam đã 

mang những huyền thoại, huyền sử, đồng thời 

cũng được minh chứng phần nào thông qua 

nhiều dấu tích vật chất, sinh hoạt văn hóa và đời 

sống tâm linh của nhiều lớp cư dân. Từ huyền 

thoại thần biển Lạc Long Quân hợp duyên cùng 

nàng Âu Cơ, sinh trăm trứng, đẻ trăm con, đến 

khi trưởng thành, 50 người con theo cha Lạc Long 

Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ về 

núi, đó chính là tổ tiên của người Việt cổ đã tiến 

hành công cuộc khai phá, chinh phục biển khơi, 

mở mang rừng núi, đồng bằng. Bên cạnh đó, 

huyền thoại Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng thi đấu 

để mong lấy được công chúa Mị Nương là con gái 

vua Hùng, vua Hùng đã yêu cầu lễ vật “voi 9 ngà, 

gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao” của miền sơn cước 

mà Sơn Tinh dễ dàng có được, kết quả là Sơn 

Tinh lấy được Mị Nương, Thủy Tinh bất mãn, điều 

đó đã dẫn đến cuộc chiến giữa hai thế lực núi 
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쉬운 것이었고 그 결과 선띵이 미느엉(Mị Nương)을 

아내로 맞을 수 있었다. 투이띤(Thủy Tinh)은 여기에 

불만을 품었고 그것이 산과 바다 두 세력 간의 전쟁을 

초래했다. 투이띵이 물을 넘치게 하여 홍수를 일으키

는 만큼 선띵은 산을 높이 솟게 하여 홍수를 막아냈다. 

이 전설은 역사적으로 융기(隆起)와 침강(沈降)과정의 

영향으로 인한 대규모의 인구이동과 삼각주 개간이 있

었음을 다시 한 번 암시해 주고 있다. 이는 바로 해양 

및 하천과 결부된 고대 베트남인의 삶과 문화를 보여

준다고 하겠다.

해양 및 하천과 결부된 삶의 방식을 가진 고대 베트

남인 공동체는 해안과 도서(島嶼) 지역의 자원을 개발

했으며 교역을 시작하고 바닷길과 강을 따라 다른 문화

와 접촉해 나갔다. 여러 전설과 고고학적 유적지는 고

대 베트남인의 해상 교역 활동을 일정 부분 보여주고 

있다. 

베트남인의 해상 교역의 시조(始祖)이자 성인(聖人)

인 추동뜨(Chử Đồng Tử, 褚童子)와 마이안띠엠(Mai 

An Tiêm)의 전설은 훙왕 건국 시대와 동선(Đông 

Sơn)문화 시대의 해상 교역에 대해 언급이다.

『영남척괴(嶺南摭怪)』에 따르면 코아이쩌우(Khoái 

Châu)부 쯔싸(Chử Xá) 마을에 추동뜨라는 고아 청

년이 있었는데 몸을 가릴 천 조각조차 없을 정도로 가

난했다. 그는 사람이 없는 때에 매일 강에 나가 물고

기를 잡았고 사람이 오면 즉시 물속에 몸을 숨겨 피했

다. 하루는 훙브엉의 딸 띠엔중(Tiên Dung, 仙容) 공

주가 배를 타고 홍강을 따라 내려와 강가의 모래사장

에 왔다. 홍강의 아름다운 풍경을 보고 배를 멈추게 한 

후 천막을 쳐서 가리고 목욕을 했다. 띠엔중 공주가 목

욕하던 곳은 바로 추동뜨가 모래 속에 몸을 숨겨 사람

들을 피하던 곳이었다. 강물이 밀려들어와 모래를 쓸

어가서 몸을 가리지 못해 나체로 숨어 있던 추동뜨가 

드러났고 이를 월하노인(月下老人)이 정해준 연분으

로 여긴 띠엔중 공주는 추동뜨와 혼인하여 부부의 연

và biển, Thủy Tinh cho nước dâng cao gây ngập 

lụt đến đâu thì Sơn Tinh cho núi cao ngăn chặn 

đến đấy. Huyền thoại này phần nào đã tái hiện về 

những đợt chuyển cư lớn, mở mang châu thổ do 

tác động của quá trình biển tiến, biển thoái trong 

lịch sử. Đó chính là nền tảng văn hóa gắn liền với 

sông biển của cư dân Việt cổ.

Trong cuộc sống gắn liền với sông biển, các 

nhóm cư dân Việt cổ đã khai thác các tài nguyên 

ở ven biển và hải đảo, đồng thời hình thành hoạt 

động trao đổi giao thương, tiếp xúc văn hóa qua 

đường biển, đường sông. Những truyền thuyết và 

các dấu tích khảo cổ học cũng thể hiện phần nào 

các hoạt động hải thương của người Việt cổ xưa.

Theo truyền thuyết xa xưa, ông tổ nghề buôn 

bán trên biển của người Việt Nam là Thánh Chử 

Đồng Tử và Mai An Tiêm, đã nói lên sự giao lưu 

hướng biển của thời đại Đông Sơn, thời đại Hùng 

Vương mở nước. 

Theo Lĩnh Nam chích quái truyện, ở làng Chử 

Xá, phủ Khoái Châu có Chử Đồng Tử là chàng 

trai mồ côi cha mẹ, nghèo đến mức không có 

mảnh khố che thân, hàng ngày lúc thấy vắng 

người thì ra sông bắt cá, có người qua lại thì liền 

ngâm mình xuống nước để trốn. Một hôm, công 

chúa Tiên Dung là con gái vua Hùng đi thuyền 

theo sông Hồng đến bãi cát ven sông, thấy cảnh 

đẹp Tiên Dung bèn cho dừng thuyền, che phủ 

màn trướng để tắm. Chỗ nàng tắm lại đúng chỗ 

Chử Đồng Tử đang vùi mình dưới cát để trốn mọi 

người. Khi nước tràn ra làm trôi cát để lộ Chử 

Đồng Tử đang ở truồng không có khố che thân. 

Cho là nguyệt lão xe duyên, Tiên Dung bèn cùng 

Chử Đồng Tử kết duyên vợ chồng. Vua Hùng nghe 

tin con gái lấy kẻ nghèo hèn, vô cùng tức giận. 

Tiên Dung không dám trở về cung. Vợ chồng Chử 

Đồng Tử và Tiên Dung mở bến chợ, lập phố xá 

buôn bán ngay bên sông, khu chợ ngày càng sầm 
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을 맺었다. 자신의 딸이 가난뱅이와 결혼했다는 소식

을 들은 훙왕은 매우 분개했고 이에 띠엔중 공주는 감

히 궁으로 돌아갈 수 없었다. 추동뜨와 띠엔중 부부는 

선착장에 시장을 열고 강가에 바로 이어져 있는 저잣

거리를 세웠다. 시장은 모여드는 사람들로 나날이 붐

볐고 중심지가 되어 외국의 부유한 상인들도 몰려들어 

상업이 매우 발전했다. 추동뜨는 상업을 위하여 자본

(금과 비단)을 모으는 방법을 깨우쳤고 이로 인하여 사

업이 매우 번창하고 삶이 나날이 부유해져 명성을 얻

게 되었다. 띠엔중 공주는 추동뜨에게 두 번째 부인을 

맞아들이게 하는데 떠이느엉(Tây Nương)이라는 여인

이었다. 후에 추동뜨 부부는 불교에 의탁하여 오늘날 

하띤(Hà Tĩnh)성, 끄어쏫(cửa Sót) 지역, 남져이(Nam 

Giới)산의 꾸인비엔(Quỳnh Viên) 동굴에서 수행했다. 

추동뜨와 띠엔중부부가 크게 발전시킨 강 연안의 시장

은 탐[Thám, 하르엉(Hà Lương)] 시장이다. 백성들은 

흥옌(Hưng Yên)성, 코아이쩌우현에 추동뜨와 두 부인

을 함께 숭배하는 사당을 세웠고 이후에 상업에 종사

하는 수많은 마을에서 추동뜨 사원을 세웠다. 추동뜨는 

베트남 민족의 사불사(四不死, 베트남 신앙에서 산원산성

(傘圓山聖), 부동천왕(扶董天王), 추동뜨(褚童子), 유행공주

(柳杏公主) 사(四)대 불사 성인을 부르는 말)중 한 성인(聖

人)이 되었다.

또한 『영남척괴(嶺南摭怪)』에 따르면 훙왕 시대에 

마이안띠엠(Mai An Tiêm)이라는 이름을 가진 노비

가 있었는데 그는 매우 유능하여 부유해졌다. 그는 주

로 “이 부유함은 내가 스스로 이루어낸 것이고 왕의 은

혜에 기댄 것이 아니다.”라고 말했다. 훙왕은 이 말을 

듣고 대노하여 마이안띠엠 내외를 먼 바다의 무인도로 

추방했다. 마이안띠엠 내외는 그곳에서도 비탄에 잠기

지 않고 매우 낙관적이었다. 하루는 서쪽에서 날아온 

새 한 마리가 그 땅에 잠시 내려앉았는데 6-7개의 검정

색 씨앗을 토해냈다. 마이안띠엠은 그 씨앗들을 심었

고 덩굴이 자라 큰 열매를 맺었는데 그 열매를 가져가

uất, trở thành nơi đô hội, phú thương ngoại quốc 

tới buôn bán tấp nập. Chử Đồng Tử còn học cách 

tích lũy vốn (tích lũy vàng, lụa) để buôn bán, vì 

vậy việc buôn bán vô cùng phát đạt, cuộc sống 

ngày càng giàu có nổi tiếng. Tiên Dung đã cưới 

thêm vợ hai cho Chử Đồng Tử là nàng Tây Nương. 

Về sau, vợ chồng Chử Đồng Tử đã theo đạo Phật, 

tu hành ở động Quỳnh Viên, núi Nam Giới, vùng 

cửa Sót, Hà Tĩnh ngày nay. Khu chợ bên sông nơi 

Chử Đồng Tử và Tiên Dung mở mang phát triển 

có tên là chợ Thám (chợ Hà Lương). Dân làng lập 

đền thờ Chử Đồng Tử phối thờ hai vị phu nhân 

ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Sau này, có rất 

nhiều làng làm nghề buôn bán đều xây đền thờ 

Chử Đồng Tử. Chử Đồng Tử trở thành một trong 

Tứ Bất Tử của dân tộc Việt Nam.

Cũng theo Lĩnh Nam chích quái truyện, vào 

thời vua Hùng Vương có người nô bộc tên là Mai 

An Tiêm, làm việc rất tháo vát, trở nên giàu có, 

ông thường nói rằng “giàu sang này đều là do tự 

thân làm ra, ta không nhờ vào sự ban ơn của nhà 

vua”. Hùng Vương nghe thấy tức giận mà đày vợ 

chồng An Tiêm ra bãi hoang ở ngoài biển. Hai 

vợ chồng An Tiêm ra bãi hoang vẫn không kêu 

than, Mai An Tiêm vẫn rất lạc quan. Một hôm, 

có con chim từ phương Tây bay đến, đậu ở góc 

bãi hoang, nhả ra sáu bảy hạt cây màu đen, An 

Tiêm bèn gieo trồng những hạt đấy, đến ngày 

cây sinh ra những trái lớn, bổ ra ruột đỏ, ăn 

vào có vị thơm, thanh mát. An Tiêm lấy tiếp hạt 

mới đem gieo khắp bãi, gọi tên quả là dưa hấu, 

đem khắc tên vào các quả dưa thả trôi ra biển. 

Sau đó, người các thôn ven bờ và đặc biệt là các 

tàu buôn vớt được, họ cho tàu ghé vào đảo và 

mua loại quả này. Vì vậy, chẳng bao lâu Mai An 

Tiêm đã trở nên giàu có nhờ việc buôn bán dưa 

hấu cho thuyền buôn, dưa hấu được mọi người 

truyền tụng gần xa tìm đến mua. Hùng Vương 
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다 쪼개어 보니 빨간색 과육이 있었고 먹어보니 향긋하

고 시원한 맛이었다. 마이안띠엠은 그 씨앗을 가져다가 

섬 전체에 뿌렸고 그 과일의 이름을 수박이라고 불렀

다. 그는 수박의 겉에 이름을 새겨 바다로 띄워 보냈고 

해안지역의 사람들과 상선의 선원들이 그것을 건져 올

렸다. 그들은 곧 배를 섬으로 보내 이 과일을 사들였다. 

이에 마이안띠엠은 오래지 않아 상선과 수박거래로 부

유해졌으며 수박에 관한 소문이 여러 지역에 전해져 사

람들이 찾아와서 사갔다. 훙왕은 이 이야기를 전해 듣

고 더 이상 마이안띠엠을 벌하지 않고 그를 불러 돌아

오게 했다. 그가 수박을 거래하던 포구가 바로 안띠엠

(An Tiêm) 포구로 현재는 육지와 연결되어 있고 타인

호아(Thanh Hoá)성 응아선(Nga Sơn)현 티엣쟙(Thiết 

Giáp) 부락에 속해있다.

이 전설들을 통하여 고대 베트남인의 해상 교역활동

과 기원을 알 수 있다. 고대 베트남인들은 강과 바다가 

연결된 하구의 지리적인 이점을 살려 초기적인 무역항

과 상업포구를 건설하는 등 해양을 개발하고 발전시켰

다. 또한 그들의 교역 활동 범위가 국내 지역에 국한 된 

것이 아니라 외국 상선들이 찾아와 상업 활동을 하고 

상품을 교환하였음을 알 수 있다. 

베트남의 교역사를 살펴보면 대외무역은 항상 국가 

건설 및 발전에 매우 의미 있는 요소임을 알 수 있다. 

일찍이 무역항은 대외무역의 발전을 촉진하는 중요한 

기초였고 이로써 여러 문화권과 교류가 이루어졌다. 베

트남 해안 지역의 수많은 하구와 석호, 만 등의 수역에 

기반하여 무수히 많은 항구가 역사의 진전과 함께 형성

되고 발전해갔다. 지리적으로 동남아시아의 중심에 위

치하고 인도양과 태평양을 연결하는 항로에 인접한 베

트남은 각 지역 간의 교류와 연결, 상품 분배와 중계에 

있어 지대한 역할을 담당할 수 있는 편리한 무역 환경

을 갖추고 있었다.

동시에 베트남은 동남아시아 지역의 다른 국가들에 

비하여 비단과 도자기 생산 기술이 뛰어나고 오랜 역사

biết chuyện, bèn không trách phạt nữa mà triệu 

An Tiêm trở về. Bến thuyền buôn bán xưa chính 

là Bãi An Tiêm, nay đã nối với đất liền, thuộc địa 

phận xã Thiết Giáp, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

Qua những truyền thuyết trên cho thấy khởi 

nguồn hoạt động giao thương trên biển của người 

Việt cổ đã có những truyền thống khai thác biển, 

phát triển những hoạt động giao thương không 

chỉ trong nội địa mà còn thu hút nhiều thương 

thuyền ngoại quốc đến buôn bán, trao đổi hàng 

hóa, đã tận dụng những địa điểm lý tưởng bên 

cửa sông ven biển mà lập nên các bến thuyền, 

cảng thị sơ khai.

Trong lịch sử giao thương Việt Nam, ngoại 

thương luôn là nhân tố có ý nghĩa đối với việc xây 

dựng và phát triển đất nước. Từ rất sớm, thương 

cảng đã là cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy sự 

phát triển của nền ngoại thương và tạo nên sự 

giao lưu giữa các nền văn hóa. Dựa trên địa hình 

với hàng loạt cửa biển, cửa sông, đầm, vũng dày 

đặc, rất nhiều bến cảng cổ đã theo dòng lịch sử 

mà hình thành và phát triển dọc ven biển duyên 

hải Việt Nam. Với vị trí trung tâm của khu vực 

Đông Nam Á, lại nằm trên con đường hàng hải 

nối liền giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, 

Việt Nam có hệ thống thương cảng thuận lợi đóng 

vai trò quan trọng trong việc kết nối, liên lạc, 

phân phối, trung chuyển hàng hóa cho các vùng.

Đồng thời, so với các nước trong khu vực Đông 

Nam Á, Việt Nam có truyền thống sản xuất tơ 

lụa và gốm sứ lâu đời, vô cùng phát triển, cùng 

với nguồn lâm hải sản, hương liệu quý giá phong 

phú. Những nguồn hàng này là những mặt hàng 

quan trọng trên con đường thương mại đã kích 

thích các lái buôn nước ngoài tìm đến thị trường 

Việt Nam, mở ra viễn cảnh giao lưu kinh tế - văn 

hóa đầy thú vị.

Dựa trên các dấu tích vật chất khảo cổ học đã 
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를 가지고 있었으며 임수산물과 값비싼 향신료가 풍부

했다. 이들 상품은 외국 상인들이 베트남 시장을 찾아

오게 하는 무역항의 중요한 품목으로 경제 및 문화 교

류의 청사진을 제시했다. 

고고학 유적지에서 증명된 바에 따르면 기원전 수세

기 동안 동서양을 연결하는 무역로 상에 위치한 베트

남에서 북부지역의 동선(Đông Sơn) 문화와 중부지역

의 사후인(Sa Huỳnh) 문화, 남부지역의 동나이 문화

를 꽃피운 고대 베트남인들은 바닷길을 따라 교역 활

동을 했다. 

기원전 2세기경에는 완전히 연결되지는 않았지만 

중국과 인도, 지중해, 페르시아만 지역을 연결하는 아

시아의 무역로가 점차 조성되기 시작했다. 금과 비단

을 거래하기 위한 중국과 인도의 무역로는 인도차이

나 반도 해안을 따라 말레이 반도 북쪽을 지나고 인도 

남부지역의 칸치푸라(Kancipura)항까지 이어졌다. 

이로 인하여 이 무역로는 반드시 베트남 해안을 따라 

지나가게 되었다. 당시의 국제 무역활동은 계절풍을 

이용해야 했다. 4월부터 지중해와 페르시아만의 상선

들이 인도에 오고 인도에서 상품들은 계속 끄라(Kra) 

지협과 이라와디(Irrawaddy)강 하류지역으로 운송되

었다. 그 이듬해 1월에 동남아시아를 출발한 상선은 

인도로 돌아갔으며, 이로 인하여 상품과 계절풍을 기

다리며 정박하는 항구가 절실히 필요하게 되었다. 베

트남 해안을 따라 형성된 하구와 수역, 만, 석호 등 많

은 해안 지형은 배가 정박하고 상품을 중계할 수 있는 

항구, 포구들이 생겨나는 데에 적합하였다. 이에 발맞

추어 동선(Đông Sơn) 문화와 사후인(Sa Huỳnh) 문

화, 동나이 문화 사람들의 해상 무역활동이 발전하게 

되었다. 

기원후 약 10세기까지 이 기간 동안 동남아시아 전 

지역에서는 큰 변화가 생겼으며, 육지와 도서 지역에서 

수많은 초기 국가들이 탄생하였다. 당시 베트남 지역에

서도 이러한 상황에 따라 작은 독립국들이 생겨나 일

chứng minh, từ nhiều thế kỉ trước Công nguyên, 

do vị trí Việt Nam nằm trên tuyến thương mại 

biển quốc tế Đông - Tây, cư dân văn hóa Đông Sơn 

ở miền Bắc, văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung và 

văn hóa Đồng Nai ở miền Nam đã có những hoạt 

động giao lưu trao đổi hàng hóa theo đường biển. 

Từ khoảng thế kỉ 2 trước Công nguyên, một 

số tuyến thương mại ở châu Á giữa các khu vực 

Trung Quốc, Ấn Độ, Địa Trung Hải, vịnh Ba Tư,... 

cũng được thiết lập nhưng chưa được liền mạch. 

Con đường hàng hải buôn bán vàng và tơ lụa kết 

nối Trung Quốc và Ấn Độ trải dọc theo bờ biển 

bán đảo Đông Dương, qua phía bắc bán đảo Mã 

Lai và tới cảng Kancipura ở miền nam Ấn Độ, do 

vậy tuyến đường chắc chắn được men theo dọc 

ven biển Việt Nam. Do vì hoạt động giao thương 

quốc tế giai đoạn này phải tuân theo quy luật gió 

mùa, từ tháng tư thuyền buôn từ Địa Trung Hải và 

vịnh Ba Tư đến Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ hàng hóa lại 

tiếp tục được vận chuyển đến vùng hạ lưu sông 

Irrawaddy và eo Kra. Đến tháng giêng năm sau, 

thuyền buôn từ Đông Nam Á lại trở về Ấn Độ, do 

đó một chuỗi những bến cảng neo đợi hàng hóa, 

đợi mùa gió thuận là hết sức cần thiết. Dọc ven 

biển Việt Nam, với địa hình nhiều cửa biển, vũng, 

vịnh, đầm phá thích hợp đã hình thành một loạt 

bến cảng, hải cảng cho thuyền neo đậu, trung 

chuyển hàng hóa. Vì vậy, hoạt động giao thương 

trên biển của cư dân văn hóa Đông Sơn, văn hóa 

Sa Huỳnh và văn hóa Đồng Nai đã có những bước 

phát triển nhất định.

Tiếp đến giai đoạn 10 thế kỉ đầu Công nguyên 

đã diễn ra nhiều biến động lớn trong toàn khu 

vực Đông Nam Á, đặc biệt là sự ra đời của hàng 

loạt các quốc gia sơ kì ở vùng lục địa và hải đảo. 

Trên lãnh thổ Việt Nam lúc bấy giờ cũng vận 

động theo xu hướng phát triển đó, tồn tại những 

tiểu quốc độc lập, tự trị trong những khoảng thời 
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정 기간 동안 자치체제를 유지하였다. 이러한 소국들은 

국제 무역로에 위치한 이점을 발휘하여 인도와 지중해, 

중동, 중국, 동남아시아 등 여러 지역과 긴밀한 연결 관

계를 구축하였다. 

베트남 북부는 중국 남부와 인접해 있고 진주와 바

다거북, 해산물, 산호, 고급목재, 상아, 젓갈, 소금, 철

기 등 산림자원과 해양자원이 풍부한 이점을 가지고 있

어 이러한 상품들을 통하여 상인들을 끌어들였다. 그

로 인해 베트남 북부 지역은 중국의 한나라에 의해 침

략 당하였고 교주[Giao Châu, 交州, 교주는 현재의 베

트남 북부와 중부, 중국 광시 좡족 자치구 일대에 존재한 중

국의 옛 행정 구역이며, 후한 13주 중 한 지역이다. 원래는 교

지자사부(交趾刺史部, 交阯刺史部)라 했는데, 후한 말에 교

주자사부(交州刺史部)로 이름을 고쳤다. 중심지는 용편[龍

編, 현재의 베트남 홍강 삼각주 박닌(Bắc Ninh)성이다]으로 

뒤에 언급되는 교지군(交趾郡), 구진군(九眞郡, 일남군(日南

郡) 등이 여기에 속한다]라고 불렸다. 북부만[당시에는 교

지(Giao Chỉ, 交趾) 해역이라고 불리었다]은 면적이 넓고 

해안가에 많은 섬들을 가지고 있어 선박이 들고 나가

며 폭풍을 피하기에 편리하였다. 또한 중국의 광동(廣

東), 광서(廣西), 해남(海南, 하이난)지역과 가까워 중국 

관리들은 양광(兩廣, 광동과 광서)지역과 해남도의 항구

를 개발하기 위해 이 지역을 점령하려 했다. 번돈(Vân 

Đồn), 반닌(Vạn Ninh), 롱비엔(Long Biên), 루이러

우(Luy Lâu), 똥빈(Tống Bình)-다이라(Đại La), 바익

당(Bạch Đằng) 하구에서부터 타인호아-응에안(Nghệ 

An)-하띤 지역에 속한 락쯔엉(Lạch Trường), 락방

(Lạch Bạng), 깐하이(Càn Hải), 호이통(Hội Thống), 

끄어쏫(cửa Sót)까지 이르는 교주 해안 지역을 따라 형

성된 항구들은 모두 중국의 통치 관리들에 의해 철저

하게 개발된 큰 항구들이었다. 『당쫑의 베트남 역사』

는 중국 관리들의 탐욕스러운 실상을 다음과 같이 폭

로했다.

gian dài nhất định. Những tiểu quốc này đều phát 

huy lợi thế vị trí trên tuyến hải thương quốc tế, 

phát triển những hoạt động giao lưu trao đổi hàng 

hóa theo đường biển, tạo nhiều mối liên hệ mật 

thiết với các khu vực Ấn Độ, Địa Trung Hải, Trung 

Đông, Trung Hoa, Đông Nam Á,...

Phía bắc Việt Nam có vị trí tiếp giáp với phía 

nam Trung Hoa, đồng thời nguồn tài nguyên rừng 

và biển nơi đây vô cùng phong phú hấp dẫn, đặc 

biệt là ngọc trai, đồi mồi, hải sản, san hô, gỗ quý, 

ngà voi, mắm, muối, đồ sắt,... là những nguồn hàng 

thu hút khách thương, vì vậy khu vực này đã bị nhà 

Hán đánh chiếm, gọi tên là Giao Châu. Với địa hình 

vịnh Bắc Bộ (lúc này được gọi là biển Giao Chỉ) 

rộng lớn, có nhiều đảo gần bờ, rất thuận lợi cho tàu 

bè vào ra, tránh gió bão, lại có vị trí gần kề với các 

vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam của Trung 

Quốc, vì vậy quan lại Trung Quốc đã cố gắng chiếm 

lĩnh khu vực này nhằm phát huy các khu vực cảng 

thuộc vùng Lưỡng Quảng và đảo Hải Nam. 

Những bến cảng nằm dọc vùng duyên hải Giao 

Châu từ Vân Đồn, Vạn Ninh, Long Biên, Luy Lâu, 

Tống Bình - Đại La, cửa Bạch Đằng,... vào đến các 

bến cảng Lạch Trường, Lạch Bạng, Càn Hải, Hội 

Thống, cửa Sót,... thuộc khu vực Thanh-Nghệ-Tĩnh 

đều là những bến cảng lớn được quan lại thống 

trị của Trung Quốc khai thác triệt để. Việt sử xứ 

Đàng Trong có viết về sự bóc lột tham lam của 

các quan cai trị Trung Quốc: “Thuyền buôn các 

nước ở phương nam thường đem hóa vật đi đường 

biển, qua các cửa biển Giao Châu đến trao đổi ở 

Trung Quốc, các quan Thứ sử Giao Châu, Thái thú 

Nhật Nam nhiều người tham lam, thường chiếm 

đoạt các hóa vật ấy đến hai, ba phần mười, có khi 

đến quá nửa, các nước ấy đều giận.”2) Đại Việt 

2)　�Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 
1967, tr.22.
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남방 국가들의 상선이 상품을 싣고 바닷길을 가는데 중

국에 거래하러 가기 위해서는 교주 관문을 지나가야 한

다. 교주 태사와 일남(日南) 태수들 중에서 많은 탐관오

리가 있어 자주 10분의 2, 3의 상품을 빼앗았고 때로는 

절반을 넘게 몰수한 적도 있어 남방 국가들이 심히 노

했다.2)

『대월사기전서(大越史記全書)』에도 다음과 같은 기

록이 있다.

예전에 중국 태사들이 교주 땅에 진주와 물총새 깃털, 코

뿔소, 코끼리, 바다거북, 진귀한 향료, 고급 목재가 나는 

것을 보고 많은 태사들이 이를 탐하여 산물을 가득 약탈

했다.3)

 동남아지역의 여러 국가와 페르시아, 인도의 사절

단과 승려, 상인들이 북부지역으로 와서 외교관계를 수

립하고 종교를 전파하며 상업 활동을 벌여 이윤을 취

했다.

기원후 동아시아와 동남아시아 지역의 여러 경제 중

심지 중 베트남 북부에서 가장 번성하고 발달한 교역 

중심지는 롱비엔 무역항으로 교지군(quận Giao Chỉ, 

交趾郡, 베트남 북부 일대를 관할한 중국의 옛 군으로 교지

자사부에 속하였다. 『한서(漢書)』지리지에 따르면 총 10개의 

속현이 있었으며, 치소는 이루와 미령으로 전해진다)에 속했

다. 이 시기 교지는 동해 지역 중국의 해상 무역을 조절

하는 중심지 역할을 장기간 담당하고 있었다. 롱비엔-

루이러우(Luy Lâu)는 교역의 중심지로 중국과 교역하

기 위해 온 외국 상단을 맞는 곳인 동시에 광주(廣州)

와 북부만 지역의 여러 상업 중심지를 연결하는 무역로

상에 존재했다.

7-8세기 경 똥빈-다이라 경제 중심지는 북부만의 해

2)　판코앙, 『당쫑땅의 베트남사』, 지식개발사, 사이곤, 1967, p.22.

3)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.23.

sử kí toàn thư cũng có chép: “Trước đây, những 

người làm Thứ sử thấy đất Giao Châu có các thứ 

ngọc trai, lông trả, tê, voi, đồi mồi, hương lạ, gỗ 

tốt, nhiều người không liêm khiết, vơ vét của cải 

cho đầy.”3)

Các đoàn sứ thần, cùng các nhà truyền giáo, 

thương nhân từ các quốc gia Đông Nam Á, Ba Tư, 

Ấn Độ,... đã qua lại vùng Giao Châu để thiết lập 

quan hệ bang giao, truyền bá tôn giáo, giao lưu 

buôn bán tìm kiếm lợi nhuận.

Trong số các trung tâm kinh tế lớn vùng Đông 

Á và Đông Nam Á giai đoạn đầu Công nguyên có 

trung tâm giao thương sầm uất hàng đầu ở miền 

Bắc Việt Nam chính là Long Biên, là thương cảng 

trù phú của quận Giao Chỉ. Trong giai đoạn này, 

Giao Chỉ trong một thời gian dài đóng vai trò 

như một trung tâm điều phối của nền hải thương 

Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Trung tâm lỵ 

sở Long Biên - Luy Lâu từng là trung tâm của các 

hoạt động giao lưu thương mại, nơi đón tiếp các 

phái đoàn thương nhân nước ngoài đến buôn bán 

với Trung Quốc, đồng thời tồn tại tuyến buôn bán 

thường xuyên kết nối Quảng Châu với các trung 

tâm buôn bán vùng vịnh Bắc Bộ.

Vào khoảng thế kỉ 7-8, trung tâm kinh tế Tống 

Bình - Đại La phát triển cùng với các hoạt động 

khai thác hải thương ở vịnh Bắc Bộ đã có sự cạnh 

tranh với trung tâm kinh tế lớn nhất ở miền nam 

Trung Quốc là Quảng Châu, vì vậy mà quan lại 

Trung Quốc ở vùng Lưỡng Quảng nhiều lúc còn lo 

ngại khách thương sẽ bị vùng vịnh Bắc Bộ thu hút 

hết, khiến cho hoạt động giao thương của Quảng 

Đông, Quảng Châu bị ảnh hưởng đáng kể.4)

Cùng lúc đó, ở khu vực miền Trung Việt Nam 

3)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.23.

4)　�Lê Tắc, An Nam chí lược, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, 
Nxb Viện Đại học Huế, 1961, tr.131.
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상 교역 개발과 더불어 발전하기 시작하여 중국 남부에

서 가장 큰 경제 중심지인 광주와 경쟁하였다. 이에 양

광 지역의 중국 관리들은 손님을 북부만 지역에 다 빼

앗겨 광동과 광주지역의 상업 활동에 안 좋은 영향을 

미칠까 염려하기도 했다.4)

192년 베트남 중부 지역에서는 일남군(quận Nhật 

Nam, 日南郡, 한나라에서 당나라에 걸쳐 간헐적으로 설

치되었던 중국의 옛 군으로 현재의 베트남 중부 지방에 위치

한다)의 공조로 있던 쿠리엔(Khu Liên)이 참족을 거

느리고 반란을 일으켜 일남군 일대를 점령하여 임읍

(Lâm Ấp, 林邑, 참파 왕국)이라는 나라를 세워 한나라

로부터 독립하였다. 임읍은 사후인(Sa Huỳnh) 문화

를 계승하고 발전시키는 동시에 인도 문화를 받아들

여 동남아시아 문화의 영향을 받기 시작했다. 또한 인

도차이나 반도의 해안을 따라 해상 무역로를 개척했

다. 이 지역에서부터 점차 베트남 남부지역으로 발전

해 나가 다수의 참파(Champa, 2-19세기 베트남 중부 지

방에 위치해 있던 인도네시아계의 옛 참족이 세운 왕국이다) 

무역항이 설립되었으며, 이 무역항들은 참파인의 해양

과 결부된 삶의 방식에 핵심적인 역할을 수행하였다. 

대표적인 무역항으로는 다이찌엠(Đại Chiêm), 꾸라

오짬(Cù Lao Chàm), 호이안(Hội An), 티나이(Thi 

Nại), 끄어트(Cửa Thử), 판두랑가(Panduranga) 등

이 있다. 

중국, 인도, 아랍, 자바(Java), 스마티크(Smatik, 싱

가포르) 등의 상선들은 정기적으로 참파의 항구 지역에 

들러 식수와 땔감을 구매하고 폭풍을 피했으며 계절풍

을 기다리기 위해 정박하곤 했다. 또한 백단향, 계피, 

사탕수수 등의 가치 있는 품목들을 구매하였다. 특히 

중부지역의 백단향 제품은 아랍과 중국, 일본인 등 중

앙아시아와 동아시아 상인들을 매료시켰으며, 백단향

의 수집, 중계 활동은 참파 해안지역의 교역망 조성과 

4)　�레딱, 『안남지략』, 베트남 사료번역위원회, 후에대학원 출판사, 1961, 
p.131.

có quận Nhật Nam trước thuộc Giao Châu, vào 

năm 192 đã giành được độc lập, thành lập nên 

tiểu quốc Lâm Ấp, mở đầu cho sự hình thành và 

phát triển của vương quốc Champa, kế thừa và 

phát huy văn hóa Sa Huỳnh, đồng thời tiếp thu 

văn hóa Ấn Độ, chịu ảnh hưởng của văn hóa Đông 

Nam Á. Tiểu quốc Lâm Ấp - Champa đã khai thác 

triệt để tuyến giao thương đường biển dọc theo bờ 

biển bán đảo Đông Dương. Nơi đây phát triển dần 

về phía nam Việt Nam và hình thành một loạt 

cảng thị Champa có vai trò then chốt trong cuộc 

sống gắn liền với biển của cư dân Champa, tiêu 

biểu là thương cảng Đại Chiêm, Cù Lao Chàm, 

Hội An, Thi Nại, Cửa Thử, Panduranga,...

Các thương thuyền Trung Hoa, Ấn Độ, Ả Rập, 

Java, Smatik (Singapore),... thường xuyên ghé vào 

các khu vực cảng Champa để mua nước ngọt, củi 

khô, tránh gió bão, neo đợi gió mùa thuận lợi, 

đồng thời thu mua các mặt hàng giá trị như trầm 

hương, quế, đường mía,... Đặc biệt, ở vùng đất 

miền trung này có sản phẩm trầm hương rất thu 

hút các thương nhân Trung Á và Đông Á. Người 

Ả Rập, Trung Hoa, Nhật Bản,... đều rất mê trầm 

hương của Champa. Các hoạt động thu gom, 

trung chuyển hàng hóa này đã tạo nên mạng lưới 

giao thương sầm uất trên vùng biển Champa.

Ở khu vực miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ 

cũng đã bùng nổ hoạt động hải thương trên tuyến 

giao thương quốc tế, với sự ra đời và phát triển 

cực thịnh của thương cảng Óc Eo thuộc vương 

quốc Phù Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn 

Độ, tồn tại từ thế kỉ 1 đến thế kỉ 7. Hoạt động hải 

thương của đô thị thương cảng Óc Eo cùng với hệ 

thống các tiểu cảng vệ tinh gắn liền với tuyến hải 

thương quốc tế giữa Trung Quốc, Ấn Độ và các 

nước Đông Nam Á. Tuân theo qui luật gió mùa, 

các thương nhân Ấn Độ và Đông Nam Á thường 

dừng lại ở cảng Óc Eo khoảng 5-6 tháng để trung 
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번영의 기반이 되었다.

이 당시 베트남 남부지역은 국제 무역로에 위치하여 

해상 교역활동이 크게 발전하였다. 인도 문화의 영향

을 받아 1세기부터 7세기까지 존재한 푸남(Phù Nam, 

扶南, 1-7세기 메콩강 하류 지역에 발흥한 앙코르 왕조 이

전의 고대 왕국이다) 왕국에 속한 옥에오(Óc Eo) 무역

항이 탄생하고 발달했다. 옥에오 무역항과 도시의 해

상 무역 활동은 소항구 체계와 더불어 중국, 인도와 동

남아시아 각국을 연결하는 국제 해상 무역로와 밀접한 

관련이 있었다. 계절풍을 따라 인도와 동남아시아 상

인들은 주로 옥에오항에서 약 5-6개월간 정박하여 상

품을 중계하고 선박을 수리했다. 옥에오 주민들의 해

상 교역 활동은 이 시기에 매우 활발했다. 그들은 금과 

은, 동, 주석, 석영, 수정 등으로 정교하게 장신구를 제

작하였고 여러 지역과 거래하였다. 동시에 그들은 인

도, 태국 혹은 중동지역에서 원석을 수입하기도 했다. 

그밖에 푸남(扶南)의 상인들은 바닷길을 따라 상품을 

싣고 중국에 가서 팔았으며 그들의 상선에는 지중해와 

인도, 중국과 아프리카지역에서 생산된 상품도 실려 

있었다.5)

7세기 서아시아의 상선이 중국 광동 지역으로 거래

하러 올 때 페르시아와 그 인근지역의 광산에서 채취된 

은을 가지고 왔다. 이 기간에 동남아시아 해안지역에서 

중국으로 향하는 페르시아와 아랍상선의 중계지점으

로 슈리비자야(Srivijaya, 인도네시아)가 출현하였다. 회

교도와 회교상인들은 바닷길을 따라 동남아시아와 중

국 남부지역의 무역항에 왔다. 회교는 일찍부터 말라카

(Malacca)와 아체(Aceh)지역에서 강하게 전파되었다. 

서아시아에서 동남아시아로 오는 주요 해상로에 위치

한 말라카는 일찍이 상업의 중심지로 성장하여 상품 거

래가 매우 발전하였다. 이에 따라 옥에오(Óc Eo) 지역

의 해상 무역활동은 점차 중요한 역할을 잃고 희미해져 

5)　�Kenneth R. Hall, 『동남아시아의 초기 역사(해양무역과 사회발전, 100-
1500)』, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2011, p.54.

chuyển hàng hóa và sửa chữa tàu thuyền. Cư dân 

Óc Eo đã có hoạt động giao lưu thương mại qua 

đường biển cực kỳ phát triển. Họ có kỹ thuật chế 

tác tinh xảo đồ trang sức nhiều chất liệu như 

vàng, bạc, đồng, thiếc, thạch anh, đá màu, thủy 

tinh... đem trao đổi với các khu vực. Đồng thời, 

họ nhập nguyên liệu đá quý thô từ Ấn Độ, Thái 

Lan hoặc khu vực Trung Cận Đông. Bên cạnh đó, 

các thương nhân ở Phù Nam theo đường biển chở 

hàng hóa đến Trung Quốc để buôn bán, các hàng 

hóa trên thuyền của họ còn là sản vật có nguồn 

gốc từ các vùng Địa Trung Hải, Ấn Độ, khu vực 

Trung Đông và châu Phi.5)

Cho đến thế kỉ 7, khi các tàu buôn Tây Á 

thường xuyên tới buôn bán với Quảng Đông của 

Trung Quốc, mang theo bạc khai thác từ các mỏ 

ở Ba Tư và các vùng lân cận. Ở ven biển Đông 

Nam Á, sự mở đầu của giai đoạn này được đánh 

dấu bằng sự xuất hiện của Srivijaya (Palembang) 

như một trạm trung chuyển cho các tàu Ba Tư 

và Ả Rập trên đường tới Trung Quốc. Những tín 

đồ và thương nhân Hồi giáo đã theo đường biển 

đến với các thương cảng ở Đông Nam Á và miền 

nam Trung Quốc. Hồi giáo sớm được truyền bá 

mạnh mẽ ở khu vực Malacca và vùng Aceh. Trên 

con đường biển quan trọng từ vùng Tây Á tới 

Đông Nam Á, Malacca sớm trở thành trung tâm 

buôn bán và trao đổi hàng hóa phát triển mạnh 

mẽ. Do vậy, hoạt động hải thương ở Óc Eo đã dần 

không còn giữ vai trò quan trọng. Hơn nữa, Phù 

Nam đã bị tiểu quốc Chân Lạp đánh chiếm. Tuy 

nhiên, vùng đất phương nam đã phải đối mặt với 

hiện tượng biển tiến, nước biển dâng ngập khắp 

nơi mất đi nguồn thực phẩm lúa gạo, nơi đây trở 

thành vùng đầm lầy hoang vu không thể sinh 

5)　�Kenneth R. Hall, A History of Early Southeast Asia, Maritime 
Trade and Societal Development, 100-1500, Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc, 2011, pp.54.
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갔다. 또한 푸남은 진랍(Chân Lạp, 眞臘, 6세기 메콩강 

중앙 유역에서 일어난 크메르족의 나라로 캄보디아를 가리킨

다)의 침략으로 세력이 약해졌으며, 해수면 상승과 그

에 따른 범람으로 남방 전 지역에서 쌀 생산이 불가능

하게 되었다. 이후 이곳은 10세기 가까이 사람이 살 수 

없는 황폐한 늪지대가 되었다. 

기원후 10세기 동안 베트남의 영토는 여러 소국으로 

분리되어 있었지만 국제 해상 무역로가 지나는 해안 지

역에 위치하여 교역에 유리하였고 각 나라들은 해양 지

역을 개발하였다. 홍강과 마강, 람강, 투본강, 짜쿡(Trà 

Khúc)강, 꼰(Côn)강, 동나이강, 끄우롱(Cửu Long)강 

등 북부와 중부, 남부 세 지역을 흐르는 큰 강의 연안

과 하구 지역에서 경제, 문화, 정치 중심 도시들이 생겨

나는 동시에 무역항 도시 체계가 발달하기 시작하였다. 

이러한 무역항들은 서로 교역 및 교류관계를 맺어 각 

지역 간의 문화적 교류를 조성하였고 이는 이후 세 지

역이 하나로 통일되는 기반이 되었다.

938년 바익당강 전투의 승리로 베트남 북부지역은 

중국의 영향으로부터 독립을 이루어낸다. 다이꼬비엣

(Đại Cồ Việt, 大瞿越), 다이비엣(Đại Việt, 大越)국

이라는 이름을 가진 베트남은 봉건주의의 발전을 향한 

발걸음을 시작했다. 그 후 10세기 동안 응오(Ngô) 왕

조(939-968), 딘(Đinh) 왕조(968-980), 전레(Lê) 왕조

(980-1010), 리(Lý) 왕조(1009-1225), 쩐(Trần) 왕조

(1225-1400), 후레(Lê) 왕조(1428-1788), 막(Mạc) 왕조

(1527-1677), 레 중흥기, 응우옌(Nguyễn) 왕조(1802-

1945)를 지나며 베트남의 경제, 정치, 문화, 사회는 완

전히 베트남인에 의해 주도적으로 세워졌다. 

리-쩐 왕조 시대에 해안 지역의 이점을 개발하여 해

상 무역활동이 상당히 발전하였다. 특히 강 연안 시장

이 크게 발전하여 중심 무역항을 위한 상품의 수집과 

중계활동에 참여하였다. 각국 상선이 항구, 포구, 강 연

안 시장으로 와서 활발한 상업 활동을 전개했다. 국가

의 안보를 지키는 것과 동시에 대월국의 여러 왕조들은 

sống trong suốt gần 10 thế kỉ sau đó. 

Có thể thấy, trong 10 thế kỉ đầu Công nguyên, 

mặc dù lãnh thổ Việt Nam còn là những tiểu 

quốc riêng rẽ, do cùng nằm trên một dải duyên 

hải thuộc tuyến hải thương quốc tế nên các vùng 

miền đều khai thác tiềm năng lợi thế miền biển. 

Ven các dòng sông lớn và ở các vùng cửa sông 

trải dọc ba miền Bắc - Trung - Nam như sông 

Hồng, sông Mã, sông Lam, sông Thu Bồn, sông 

Trà Khúc, sông Côn, sông Đồng Nai, sông Cửu 

Long,... đã hình thành các trung tâm đô thị kinh 

tế văn hóa, chính trị, đồng thời phát triển hệ 

thống các đô thị thương cảng, những thương cảng 

này cũng đã có những mối quan hệ giao thương 

trao đổi qua lại, tạo nên sự giao lưu văn hóa mỗi 

vùng miền, là tiền đề cho sự hợp nhất lãnh thổ ba 

miền trong các thế kỉ sau này. 

Đầu thế kỉ 10, miền Bắc Việt Nam đã giành 

được độc lập với chiến thắng Bạch Đằng năm 938. 

Đất nước với tên gọi Đại Cồ Việt, Đại Việt, thực 

sự bước vào giai đoạn nhà nước phong kiến. Trải 

qua 10 thế kỉ tiếp theo dưới các thời Ngô, Đinh, 

Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Mạc, Lê Trung Hưng, 

Nguyễn, đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội Việt Nam hoàn toàn do người Việt Nam làm 

chủ xây dựng. 

Từ thời Lý - Trần, các triều đại đều khai thác 

lợi thế vùng duyên hải nên hoạt động hải thương 

khá phát triển, đặc biệt chợ bên sông phát triển 

mạnh, tham gia vào quá trình thu gom, trung 

chuyển hàng hóa cho các bến cảng trung tâm. 

Thuyền buôn các nước hải ngoại đến buôn bán 

ở các bến cảng, bến sông, chợ sông khá sầm uất. 

Bên cạnh việc giữ gìn an ninh bảo vệ đất nước, 

các vương triều Đại Việt đã có những sách lược 

mở rộng lãnh thổ, khẳng định chủ quyền biển và 

hải đảo, thiết lập các mối quan hệ giao thương 

quốc tế. Từ không gian biển vịnh Bắc Bộ và Bắc 
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영토 확장 정책을 시행하여 해양과 도서지역에 대한 주

권을 공고히 하며 국제 무역 관계를 수립했다. 약 500

년(10-15세기) 동안 대월국은 북부만과 북중부 지역의 

해안에서부터 남중부지역으로 바다를 보는 관점이 확

대되었다. 16-18세기에 베트남 민족 공동체는 점점 동

해로 강하게 뻗어나갔으며 해양자원을 개발하고 호앙

사군도, 쯔엉사군도 등 대양의 군도와 도서지역의 주권

을 세웠다. 또한 끄우롱강(메콩강) 삼각주 지역 개발 사

업을 촉진하여 베트남 해양과 도서 지역의 주권을 확립

하였다.6)

베트남은 지리적으로 인도차이나 반도의 최북단에 

위치하여 중국 대륙과 서남부 지역의 바다를 연결하는 

관문으로 여겨진다. 육지를 관통하는 교통선과 베트남 

중부 지역의 무역항은 쯔엉선(Trường Sơn)산맥(서부

고원) 지대에서 거주하는 민족들과 아이라오(Ai Lao, 

라오스), 진랍 등 이웃 국가들을 동해로 연결하는 관문

이었다.  

바다에 대응하는 많은 지식과 경험이 축적되었음에

도 불구하고 고대 베트남의 해안에 거주하였던 사람들

은 모두 계절풍의 법칙을 따랐다. 북쪽에서 온 외국 상

선들은 주로 북부만 지역에 동북계절풍이 불어오는 시

기를 기다려 대월국으로 왔고 반대로 남방지역의 상선

들은 동남계절풍이 불어오는 시기를 기다려 대월국에 

왔다. 동남아시아 각국의 상선과 사절단의 배는 주로 

날씨가 좋고 바다가 잠잠한 시기에 대월국에 와서 교역

활동을 했다. 

동아시아와 동해 지역의 교역망은 중국과의 사대(事

大)관계와 더불어 매우 긴밀하게 연결되어 있었다.7) 이 

시기에는 공납(貢納)적 교역과 비공식 교역 두 가지 

교역방식이 행해졌다. 매년 대월국과 참파를 비롯한 

동남아시아 국가들은 중국에 조공을 하였고 사절단

6)　응우옌반낌, 『해상무역과 베트남 바다』, 하노이 국립대학교, 2019, p.233.

7)　�Momoki Shiro, 「10-15세기 대월국과 동해의 무역」, 『하노이 국립대학교 
인문사회과학대학 과학잡지』 제19권 제3호, 2003, p.16.

Trung Bộ, trong khoảng 5 thế kỉ (10-15), tầm 

nhìn về biển của quốc gia Đại Việt đã trải rộng 

đến vùng Nam Trung Bộ, và trong các thế kỉ 16-

18, các cộng đồng dân tộc Việt Nam ngày càng 

hướng mạnh ra Biển Đông, khai thác các nguồn 

tài nguyên biển, làm chủ các đảo, quần đảo đại 

dương như Quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trường 

Sa, đồng thời đẩy mạnh công cuộc khai phá vùng 

hạ châu thổ sông Cửu Long, xác lập chủ quyền ở 

vùng biển đảo Việt Nam.6)

Xét về vị thế, Việt Nam là vùng cực bắc của 

Đông Nam Á bán đảo, được coi là cửa ngõ thông 

ra biển của vùng tây nam lục địa Trung Hoa. 

Thông qua các tuyến xuyên lục địa và đặc biệt các 

thương cảng khu vực miền Trung Việt Nam chính 

là cửa ngõ giúp cho các tộc người sinh sống trên 

các vùng Trường Sơn - Tây Nguyên và các quốc 

gia láng giềng như Ai Lao, Chân Lạp kết nối với 

Biển Đông.

Dù có nhiều kinh nghiệm, tri thức trong ứng 

xử với biển, cư dân đi biển người Việt cổ đều tuân 

theo chế độ gió mùa. Các thuyền buôn ngoại quốc 

từ phía bắc thường đợi những đợt gió mùa đông 

bắc ở vùng vịnh Bắc Bộ đến buôn bán ở Đại Việt, 

ngược lại những thuyền buôn từ phương nam đến 

Đại Việt buôn bán sẽ đợi những đợt gió mùa đông 

nam. Trong những tháng trời yên biển lặng, các 

thuyền buôn, thuyền đi sứ từ các nước Đông Nam 

Á thường đến giao lưu buôn bán với Đại Việt.

Mạng lưới buôn bán ở Đông Á và khu vực Biển 

Đông đã được kết nối một cách chặt chẽ với hệ 

thống các mối quan hệ thần thuộc đối với Trung 

Quốc.7) Trong giai đoạn này đã hình thành nên 

6)　�Nguyễn Văn Kim, Biển Việt Nam và các mối giao thương biển, 
Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, tr.233.

7)　�Momoki Shiro, Đại Việt và thương mại ở Biển Đông từ thế kỉ 
10 đến thế kỉ 15 (Dai Viet and its trade on the Eastern Sea 10th-
15thcenturies), Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHXH&NV, T.19, số 3, 
2003, tr.16.
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을 파견하면서 향신료와 약재, 각종 향나무 등 진귀한 

산물과 상품을 중국 황제에게 진상했다. 사절단은 중

국에서 받은 선물을 가지고 본국으로 돌아왔으며 사

절단에 포함된 상인들은 정식으로 경성(京城)에서 상

업 활동을 하였고 중국에 고정적인 가게가 있기도 했

다. 왕과 조정 관리, 지방 관리들은 비공식 상업 활동

에 매우 힘썼는데 사절단과 함께 간 상인들이 바친 공

물의 양에 비해 훨씬 많은 양의 상품을 가지고 돌아왔

기 때문이다.

통상적으로 공납품을 실은 배는 여러 동남아시아 국

가들의 항구에 정박하게 되었다. 베트남은 중국에 조공

으로 바치는 향신료와 코끼리 상아, 진주, 백단향의 원

산지이며 여러 나라 상인을 매료시키는 진귀한 상품의 

원산지였다. 따라서 페르시아와 인도, 로마 등에 가져

가서 팔 진귀한 산물을 찾으러 오는 중국 상인들이 들

리는 지점이 되었다. 또한 그 과정에서 베트남인들과 

상품거래를 하기도 했다. 

리(Lý) 왕조가 수도를 탕롱(Thăng Long)으로 천도

한 1010년 이후부터 외교 통상을 확대하는 정책을 많

이 시행하였다. 1149년 리 왕조는 동북쪽에 번돈 무역

항을 정식으로 개항하여 중국 상인과 동남아시아 각국

의 상인들을 유치하였고, 교역과 경제 발전을 목적으로 

중국과 국경지역에 박역장(bạc dịch trường, 舶易場, 

리 왕조 시대의 중국과의 무역을 허가한 일정한 장소를 말한

다)을 설립했다. 송나라 사절단과 상인들이 가져온 상

품으로는 금과 은, 동전, 진주, 상아, 코뿔소 뿔, 붓, 쌀, 

옷감 등이었고 이들은 값비싼 향나무와 상아, 코뿔소 

뿔, 금, 은, 소금 등을 구매해 갔다. 또한 송나라 조정에

서도 대월국 상인이 중국 광동, 광주의 두 곳 항구인 염

주(廉洲)항과 흠주(钦州)항에 배로 들어와서 장사할 수 

있도록 허가해주었다.

대월국과 동남아시아 각국 간의 교역은 많은 진전을 

보였다. 자바(Java)와 롭부리(Lopburi, 태국 중남부 지

역), 샴(Xiêm, 태국), 슈리비자야, 스마티크, 말레이시

hai loại hình, đó là buôn bán cống nạp và buôn 

bán không chính thức. Hàng năm, các nước Đông 

Nam Á, trong đó có Đại Việt và Champa cử các 

phái đoàn cống nạp mang theo nhiều vật lạ, hàng 

hóa giá trị như hương liệu, dược liệu, các loại gỗ 

thơm biếu tặng các hoàng đế Trung Hoa và nhận 

lại các quà biếu cũng là các hàng hóa quà biếu có 

giá trị để đưa về nước, đồng thời các thành viên 

sứ đoàn và các thương nhân đi cùng sẽ chính thức 

tham gia buôn bán ở kinh thành và một số điểm 

buôn bán cố định ở Trung Quốc. Các hoàng đế, 

quan lại triều đình, quan lại địa phương triệt để 

thực hiện các hoạt động buôn bán phi chính thức, 

do vì các thành viên sứ bộ và các thương nhân 

tháp tùng thường mang theo một số lượng hàng 

hóa vượt trội hơn nhiều so với số hàng cống phẩm.

Thông thường, thuyền chở hàng cống nạp 

thường cập bến dọc theo các bến cảng của nhiều 

nước Đông Nam Á. Việt Nam với nguồn hương 

liệu, ngà voi, ngọc trai, trầm hương đem buôn 

bán cống nạp với Trung Quốc, đồng thời cũng 

là nguồn hàng đầy sức thu hút đối với thương 

thuyền các nước. Do vậy, Việt Nam đã trở thành 

một điểm ghé chân của các thuyền buôn Trung 

Quốc nhằm kiếm tìm những sản vật quý đem đi 

bán cho các nước Ba Tư, Ấn Độ, La Mã, đồng thời 

cũng trao đổi hàng hóa với dân Việt.

Đặc biệt, từ sau khi nhà Lý dời kinh đô về 

Thăng Long năm 1010 đã có nhiều chính sách 

phát triển ngoại thương. Bên cạnh việc chính thức 

cho mở thương cảng Vân Đồn (1149) ở phía đông 

bắc thu hút thương nhân Trung Hoa, thương nhân 

các nước Đông Nam Á,..., nhà nước còn thành lập 

các Bạc dịch trường tại vùng biên giới Trung Quốc 

nhằm trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế. Hàng 

hóa được các sứ bộ và thương nhân nhà Tống 

mang đến thường có vàng, bạc, tiền đồng, ngọc 

trai, ngà voi, sừng tê, bút lông, gạo, vải lụa,... Các 
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아의 상인들은 대월국의 항구에 와서 장사를 했다.

또한 대월국은 타인호아-응에안-하띤 지역에서 락쯔

엉, 호이통, 끄어쏫(Cửa Sót), 지엔쩌우(Diễn Châu), 

타비엔(Tha Viên) 항구를 집중 개발하였다. 이 항구들

은 참파인과 화교(華僑)를 비롯한 동남아시아 각국의 

상선이 자주 모여드는 곳으로 매우 활발한 교역이 이루

어졌다. 대월국은 중계무역지를 통하여 많은 이윤을 얻

을 수 있었으며, 이 지역의 중요성과 지위를 명확하게 

인식하고 있었다. 타인호아-응에안-하띤 지역은 진랍, 

아이라오국이 동해 지역으로 나가기 위해 거쳐 가는 교

류, 연결지점이었다. 중국 상인들은 응에안-하띤 지역

의 항구에서 대월국 사람들 뿐만 아니라 참파 및 진랍

국과도 교역을 했다. 응에안-하띤 지역은 쯔엉선 지역

에서 온 진귀한 상품을 수집하기에 편리한 노선이었기 

때문이다.

11세기부터 15세기까지 대월국의 리-쩐-레 왕조

는 이웃 국가인 참파, 진랍, 아이라오, 응으우홍[Ngưu 

Hống, 현재의 베트남 북부고원 선라(Sơn La)성에 위치한 

소국이었다] 등과 통상관계를 맺었다. 이 나라들은 주로 

대월국에 대한 조공품으로 산간지역의 특산품인 백단

향, 흰색 코끼리, 흰색 사슴, 희귀새 등을 가져왔다. 진

랍의 왕들은 정기적으로 대월국에 조공을 바치는 사절

단을 19차례 보냈으며, 이는 송나라에 조공을 바치는 

사절단의 방문횟수(5회)보다 많았다. 아이라오 또한 정

기적으로 조공을 가져왔으며, 고급 목재와 백단향 등 

산림 특산물을 다량으로 가져와 베트남, 참파 백성들

과 거래했다. 이 시기 참파의 수도는 비자야[Vijaya, 빈

딘(Bình Định) 지역]로 이 참파의 해상 무역이 가장 찬

란하게 발전한 때이다. 참파는 대월국에 조공을 바치는 

관계를 유지했지만 그와 동시에 대월국의 무역항에서 

나오는 이윤과 영토 확장을 목적으로 수차례 대월국을 

침략하기도 하였다. 

그러나 이러한 시도는 대월국의 대응으로 이루어지

지 못하였고 점차 참파의 영토가 대월국에 잠식되었다. 

thương nhân này sẽ đổi lấy mặt hàng gỗ thơm giá 

trị, ngà voi, sừng tê, vàng, bạc, muối,... Ngược lại, 

triều đình nhà Tống cũng chấp thuận cho thương 

nhân Đại Việt đưa thuyền vào buôn bán ở hai 

cảng Liêm Châu và Khâm Châu tại Quảng Đông 

và Quảng Châu, Trung Quốc.

Việc buôn bán giao thương giữa Đại Việt với 

các quốc gia Đông Nam Á đã có nhiều tiến triển. 

Thương nhân từ Java, Lopburi, Siam, Srivijaya, 

Smatik, Mã Lai,... thường đến buôn bán ở các 

cảng của Đại Việt. 

Bên cạnh đó, Đại Việt đã khai thác triệt để một 

loạt bến cảng Lạch Trường, Hội Thống, Cửa Sót, 

Diễn Châu, Tha Viên... ở vùng Thanh - Nghệ - 

Tĩnh. Đây đều là những nơi buôn bán sầm uất, 

nơi người Chăm, người Hoa, và các thuyền buôn 

Đông Nam Á thường tụ hội về đây. Đại Việt đã 

thấy rõ được vị trí và tầm quan trọng của khu 

vực với vai trò buôn bán trung gian nhiều lợi ích. 

Vùng đất Thanh - Nghệ - Tĩnh này cũng là điểm 

gặp gỡ giao lưu, kết nối của Chân Lạp, Ai Lao ra 

khu vực Biển Đông, thương nhân Trung Quốc đến 

các cảng ở Nghệ An - Hà Tĩnh buôn bán không 

chỉ với Đại Việt mà còn cả với Champa và Chân 

Lạp, vì đây là tuyến đường thuận lợi thu gom 

những nguồn hàng quý từ rừng núi Trường Sơn. 

Đặc biệt, từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 15, các triều 

Lý - Trần - Lê của Đại Việt đã có các mối quan hệ 

giao thương với các tiểu quốc láng giềng Champa, 

Chân Lạp, Ai Lao, Ngưu Hống,... Các nước này 

thường mang hàng hóa sang cống nạp triều đình 

Đại Việt, đó là những sản phẩm đặc trưng của 

miền núi rừng như trầm hương, voi trắng, hươu 

trắng, chim quý,... Các vua Chân Lạp thường 

xuyên cử phái bộ sang tiến cống Đại Việt (19 

lần), nhiều hơn sang tiến cống nhà Tống (5 lần). 

Ai Lao cũng thường xuyên mang hàng sang tiến 

cống, đồng thời cũng mang nhiều đặc sản của núi 
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참파의 여러 무역항은 베트남인에게 전수되어 베트남

의 무역항이 되었으며 더 철저하게 개발되었다.

16세기 막(Mạc) 왕조 시대에는 이전 왕조들에 비하

여 더 개방적이고 자유로운 외교 통상 정책이 시행되었

다. 이것은 또한 공통 국제 정세에 영향을 받은 바이기

도 하였다. 

15세기 말에서 16세기 초까지 유럽 각국은 신대륙

을 향한 항해를 시작했다. 스페인과 포르투갈은 선교활

동을 활발하게 추진하였으며 선교사들은 상인들과 함

께 천주교를 전파하기 위하여 유럽 밖으로 진출하였다. 

1511년 포르투갈이 말라카를 점령한 이후 포르투갈, 

스페인, 네덜란드, 영국, 프랑스 등과 같은 서방 강대국

의 선교사, 상인, 전함은 점차 아시아, 아프리카, 아메

리카의 무역시장 독점권을 확대시켜갔다. 그중에 대월

국 역시 많은 이윤을 얻을 수 있는 교역지로 부상했다.

이러한 상황은 막 왕조로 하여금 역사적인 기회와 

시련 앞에 직면하게 하였다. 막 왕조는 신경제부흥 정

책을 따라 공상 경제의 역할을 제고시키고 특히 비단 

생산과 관련된 방직 수공업, 도자기 생산, 목재 장식품 

생산 중심지와 직업 마을들을 발전시켰다. 무역항은 강 

연안의 시장 체계와 함께 빠른 속도로 발전해 국내와 

국제 교류 및 교역망에 접촉하는 지역이 되었다. 상업

이 보편화 되어 숭배신앙 또한 이에 따라 함께 발전하

였고 각 협동조합 및 상업회에서는 직업의 시조를 숭배

하는 사원을 건립하였다. 사불사신을 숭배하는 신앙 역

시 크게 발전하였으며 그 중에 유행성모(柳杏聖母, 유

행공주)와 추동뜨는 상업에 종사하는 사람들의 신앙과 

관련이 깊은 성인이었다. 

이 시기에 국제 상인들이 가장 선호하는 품목은 베

트남 도자기였다. 실제 베트남 도자기 산업은 이미 리-

쩐 왕조 시대부터 매우 발전하였으며 중국 상인들은 베

트남 도자기를 중국의 도자기와 함께 운송하고 판매하

였다. 베트남 도자기는 송나라-원나라 시대부터 중국 

상인들이 활동하던 지역에 유통이 되었다. 또한 그곳은 

rừng như gỗ quý, trầm hương sang trao đổi với 

cư dân Việt, Chăm. Vương quốc Champa lúc này 

đóng đô ở Vijaya (Bình Định), đây cũng là thời 

kỳ phát triển rực rỡ của nền hải thương Champa. 

Champa luôn giữ mối quan hệ triều cống Đại Việt 

đồng thời cũng nhiều lần chiếm đánh Đại Việt 

nhằm mở rộng lãnh thổ cũng như nhìn thấy lợi 

thế của các thương cảng Đại Việt. Tuy nhiên, dưới 

sức mạnh của Đại Việt đã dần lấn át và sáp nhập 

các vùng đất của Champa vào lãnh thổ Đại Việt. 

Những thương cảng của Champa đã được chuyển 

giao, trở thành thương cảng của người Việt và 

được phát huy triệt để hơn nữa.

Thế kỉ 16, dưới thời Mạc, chính sách ngoại 

thương cởi mở và tự do hơn các triều trước. Điều 

này cũng là do ảnh hưởng từ tình hình chung của 

thế giới. Từ cuối thế kỉ 15 đầu thế kỉ 16, các nước 

châu Âu đã bắt đầu những chuyến phiêu lưu của 

họ. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phát triển mạnh 

phong trào truyền giáo, cùng các thương đoàn 

ra ngoài châu Âu truyền bá đạo Thiên Chúa. Sau 

khi Bồ Đào Nha chiếm được Malacca năm 1511, 

các đoàn truyền giáo, thuyền buôn, chiến hạm 

của các cường quốc phương Tây như Bồ Đào Nha, 

Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, Pháp... từng bước mở 

rộng các thị trường thương mại độc quyền ở châu 

Á, châu Phi, châu Mĩ, trong đó Đại Việt trở thành 

một điểm giao thương thu hút nhiều lợi nhuận 

hấp dẫn.

Tình hình đó đã đặt vương triều Mạc trước 

nhiều cơ hội và thách thức của lịch sử. Nhà Mạc 

hướng tới chủ trương phát triển kinh tế mới, 

đề cao vai trò của kinh tế công thương, đặc biệt 

phát triển các làng nghề, các trung tâm sản xuất 

thủ công dệt tơ lụa, làm gốm sứ, làm đồ gỗ mỹ 

nghệ,... Các thương cảng, cùng hệ thống mạng 

lưới chợ ven sông đã phát triển nhanh chóng, 

trở thành vùng tiếp xúc của các luồng giao lưu 



076

Ⅱ. Khái quát về lịch sử hải thương với sự hình thành và phát triển thương cảng ở Việt Nam

일본, 이집트, 동남아시아 각국 등 잠재적인 고객이 있

는 곳으로 이들 국가들은 항상 도자기를 다량으로 수입

하고자 하였다.

1371년부터 1567년까지 중국의 해금 정책으로 중국 

상인들의 무역활동이 제한되었으며 중국의 도자기 무

역은 대부분 밀거래로만 가능하게 되었다. 중국 상인

의 수가 줄어들어 자바, 필리핀, 말레이시아, 샴과 같은 

동남아시아 지역의 상인과 류쿠(일본) 상인들은 시장

을 점령할 기회를 얻게 되었다. 기존의 도자기 고객들

은 여전히 수요가 많아 대월국 막 왕조의 도자기가 국

내 및 국제 시장에서 빛을 발할 기회를 얻게 되었다. 특

히 청화자기는 베트남 도자기 역사상 중요한 성취로 손

꼽힌다. 

밧짱(Bát Tràng)과 쭈더우(Chu Đậu), 헙레(Hợp 

Lễ) 등지의 도자기 생산지와 탕롱의 도자기 가마가 발

전하였으며, 16세기의 교역활동은 포히엔(Phố Hiến), 

탕롱, 호이안(Hội An) 등 거대 중심 무역항이 발전하

는 기반이 되었다. 고고학적 증거물과 난파선 발굴조사 

결과를 종합해볼 때 당시 베트남 도자기가 동남아시아

와 일본, 이집트 등과 같은 여러 지역에서 환영받았던 

사실을 일부 확인할 수 있었다. 

16-18세기는 아시아 무역이 최고조로 발전하였던 시

기로 대월국의 경제와 교역 또한 크게 성장하였다. 16

세기 말 1593년 찐(Trịnh) 군주가 레(Lê) 왕조를 도

와 막 군주를 물리치고 레 중흥기를 열었으며, 이때부

터 찐 군주와 응우옌(Nguyễn) 군주 간의 대립이 진행

되었다. 레중흥기의 대월국은 두 지역으로 나누어져 

찐 군주가 당응와이(Đàng Ngoài)의 권력을 쥐고 있었

고, 응우옌 군주는 세력을 남방지역으로 확장시켜 당쫑

(Đàng Trong)을 발전시켰다.

16세기 말부터 17세기 초까지 응우옌 군주는 베트

남의 남부지역에서 황무지를 개간하고 영토를 확장해

나갔다. 중부와 북부지역의 백성들이 남부지역으로 유

입되어 사업을 일구었으며, 그 수가 나날이 증가하였

thương mại nội địa và quốc tế. Nghề buôn bán 

phổ biến dẫn đến tín ngưỡng thờ cúng cũng phát 

triển theo, các phường nghề, hội buôn đều lập 

đền thờ tổ nghề, tín ngưỡng thờ Tứ bất tử phát 

triển mạnh, trong đó Thánh Mẫu Liễu Hạnh và 

Thánh Chử Đồng Tử luôn gắn liền với việc cầu 

cúng của những người làm ăn buôn bán.

Trong giai đoạn này phải kể đến một mặt hàng 

rất được thương nhân quốc tế ưa chuộng, đó là 

gốm sứ. Trên thực tế, gốm sứ Việt Nam từ thời Lý 

- Trần đã rất phát triển, thường được các thương 

nhân Trung Quốc kết hợp vận chuyển buôn bán 

với gốm sứ Trung Quốc, vì vậy gốm sứ Việt Nam 

đã thâm nhập vào các khu vực buôn bán mà 

thương nhân Trung Quốc đã phát triển từ các đời 

Tống - Nguyên. Đó là những nguồn khách hàng 

tiềm năng như Nhật Bản, Ai Cập, các nước Đông 

Nam Á,... luôn có nhu cầu nhập khẩu số lượng 

lớn mặt hàng gốm sứ.

Do lệnh cấm hải của Trung Quốc từ năm 

1371 đến 1567 đã dẫn đến hoạt động mậu dịch 

của thương nhân Trung Quốc bị hạn chế, buôn 

bán gốm sứ của Trung Quốc gần như chỉ là lén 

lút. Thương nhân Trung Quốc giảm xuống, các 

thương nhân của khu vực Đông Nam Á như là 

Java (Indonesia), Philippines, Malaysia, Siam,... và 

thương nhân Ryukyu (Nhật Bản) có cơ hội chiếm 

lĩnh thị trường. Nguồn khách hàng tiềm năng 

quen thuộc vẫn yêu cầu nguồn hàng gốm sứ, vì 

vậy gốm sứ thời Mạc của Đại Việt có được cơ hội 

phát triển thị trường trong nước và quốc tế, đặc 

biệt gốm sứ hoa lam là một thành tựu quan trọng 

trong lịch sử gốm sứ Việt Nam. Cùng với sự phát 

triển của những trung tâm sản xuất gốm sứ Bát 

Tràng, Chu Đậu, Hợp Lễ, các lò gốm ở Thăng 

Long,... hoạt động ngoại thương trong thế kỉ 16 đã 

tạo điều kiện cho sự phát triển của nhiều trung 

tâm thương cảng lớn như Phố Hiến, Thăng Long, 
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다. 또한 명나라 사람들이 청나라에 복종하기를 거부

하여 중국을 떠나 배를 타고 도망쳐 응우옌 군주에게 

의탁하였고 응우옌 군주는 그들이 베트남인들과 함께 

황무지를 개간하여 살아가도록 허락했다. 명향인(明鄕

人, 명나라가 고향인 사람들로 위에 기술한 베트남 땅에 온 

명나라 사람들을 가리킨다)은 본래 강에서 배로 장사하

는 전통을 가지고 있었다. 그들은 빠르게 베트남 사람

들과 함께 꾸라오다이포(Cù Lao Đại Phố)와 미토다

이포(Mỹ Tho Đại Phố), 하띠엔(Hà Tiên), 쩌런(Chợ 

Lớn), 바이싸우(Bãi Xàu), 바밧(Ba Vát), 롱호(Long 

Hồ), 사댁(Sa Đéc) 등과 같은 17-18세기 중심 무역항

들의 연결 체계를 조성하여 베트남의 해상 무역활동에 

참여했다.

이 시기에 대월국의 무역과 경제는 가장 발전했다

고 추정된다. 찐 군주와 응우옌 군주는 모두 외국에 

개방정책을 시행했다. 외국 상인들은 중국과 일본 등

의 거대 시장에서 베트남 상품들이 선호될 것으로 보

고 다량으로 상품을 사들였으며, 비단과 도자기, 백

단향, 설탕, 계피, 후추 등이 주된 품목이었다. 또한 

그들은 당쫑과 당응와이 두 지역과 모두 교역관계를 

수립하기 위해 모든 방법을 강구하였다. 찐 군주와 

응우옌 군주 간의 충돌로 양쪽은 다른 나라들이 상대

편을 돕는 것을 원치 않았다. 그러나 경제적인 이익

과 대외 관계 간의 균형을 유지하고자 외국상인들은 

항상 능숙하게 당쫑과 당응와이 양쪽과 교역관계를 

유지해갔다.  

이 시기에 대월국과 교역 관계를 유지하던 나라들은 

중국과 일본, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 

싱가포르, 진랍 등이었다.

일본은 오래전부터 교역이 매우 발달하였고, 큰 시

장을 가지고 있었다. 베트남의 비단과 백단향, 도자기 

같은 품목들은 일본인들에게 매우 선호되었다. 일본

의 수많은 고고학 유적지에서 15-16세기 연대의 대월

국 도자기가 다량으로 발견되었다. 또한 류큐 국왕이 

Hội An,... Những chứng tích khảo cổ học cùng 

với kết quả khai quật những con tàu đắm đã phần 

nào tái hiện gốm sứ Việt Nam thời kì này đã được 

đón nhận ở nhiều khu vực như Đông Nam Á, 

Nhật Bản, Ai Cập,...

Thế kỉ 16, 17, 18 là thời kỳ đánh dấu sự phát 

triển mạnh mẽ của nền kinh tế ngoại thương ở 

Đại Việt trong sự phát triển đỉnh cao của thương 

mại châu Á. Đặc biệt, đến cuối thế kỉ 16 (1593), 

họ Trịnh giúp nhà Lê đánh bại họ Mạc, mở ra 

triều Lê Trung Hưng, tuy nhiên lúc này cũng dần 

diễn ra sự đối lập giữa hai họ Trịnh - Nguyễn. Đại 

Việt dưới triều Lê Trung Hưng đã bị phân thành 

hai miền, chúa Trịnh nắm quyền ở Đàng Ngoài, 

chúa Nguyễn mở rộng phương nam, phát triển 

Đàng Trong. 

Từ cuối thế kỉ 16 đầu thế kỉ 17, trên vùng đất 

phương nam Việt Nam, chúa Nguyễn đã cho khai 

hoang, mở rộng lãnh thổ. Cư dân ở các vùng 

miền Trung và miền Bắc tiến về phương nam lập 

nghiệp sinh sống ngày càng đông. Bên cạnh đó, 

sự kiện người Minh không phục tùng nhà Thanh 

đã rời bỏ Trung Quốc, theo thuyền chạy trốn sang 

nương nhờ chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn đã đồng ý 

cho họ đến khai hoang, sinh sống cùng với người 

Việt. Người Minh Hương vốn có truyền thống 

buôn bán sông nước thuyền ghe, họ nhanh chóng 

kết hợp với người Việt lập nên một chuỗi những 

trung tâm thương cảng buôn bán vào thế kỉ 17-

18 như thương cảng Cù Lao Đại Phố, Mỹ Tho Đại 

Phố, Hà Tiên, Chợ Lớn, Bãi Xàu, Ba Vát, Long Hồ, 

Sa Đéc,... cùng tham gia vào hoạt động hải thương 

của Việt Nam.

Kinh tế ngoại thương ở Đại Việt lúc này được 

coi là giai đoạn phát triển phồn thịnh nhất. Các 

chúa Trịnh, chúa Nguyễn đều thực thi chính sách 

mở cửa với nước ngoài. Các thương nhân nước 

ngoài đã nhìn thấy những nguồn hàng hóa giá trị 
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1509년 레 왕조의 왕에게 보낸 서신을 보면 16세기 초

부터 류큐 왕국의 상선이 안남(安南, 베트남)에 왔으며 

안남에 대한 깊은 이해와 더불어 안남과의 교역관계를 

보여준다.8) 이와 같이 류큐 왕국과 대월국간의 교역 관

계는 1509년 이전부터 존재하였음을 알 수 있다. 확실

히 류큐의 상선은 교역을 위해 대월국의 항구에 자주 

입항하였을 것이다. 

특히 도쿠가와 막부 시대인 1592년부터 1635년간에

는 주인선(Shuinsen)이 대월국과 직접적으로 교역하

는 것을 허가하였다. 이 시기에 일본과 대월국간의 교

역관계는 지극히 발달하였다. 일본인들은 포히엔, 호이

안, 다낭(Đà Nẵng), 찌에우커우[Triều Khẩu, 푸타익

(Phù Thạch)]과 같은 중심 무역항구 도시에 수많은 상

점을 세웠고 상업이 매우 발달한 일본인 거리를 조성하

였다. 

일본의 상선은 찐 군주, 응우옌 군주 및 귀족, 관리

들에게 팔기위해 자주 칼과 같은 각종 무기와 화약, 종

이, 동, 금, 은, 아연, 동전 등을 싣고 대월국의 항구로 

들어왔다. 그들은 대월국의 비단, 도자기, 백단향을 비

롯한 각종 농산물을 사들여 동남아시아와 일본, 대만 

등의 시장으로 싣고 갔다.

일본이 1635년 쇄국정책(Sakoku)을 시행하여 수많

은 일본인들이 본국으로 돌아갔을 때에도 베트남 시장

과 교류했던 경험으로 네덜란드(和蘭), 중국, 포르투갈 

등과 같은 중계 무역국들의 상단을 통하여 대월국과 일

본 간의 교역로는 지속적으로 연결되어 있었다.

또 다른 대월국의 오랜 교역 상대국은 중국이다. 화

교들은 베트남 여러 항구에서 거래되는 산물을 통하

여 이윤을 창출해 낼 수 있음을 보고 찐 군주와 응우옌 

군주에게 일정한 몇몇 지역에서 거주할 수 있는 허가

를 얻었다. 화교들은 포히엔, 도매(Domae), 호이안, 꾸

8)　�A.Kotaba & M.Matsuda, 「류큐와 한국, 남해 국가와의 관계」, Kawakita 
Printing Co.Ltd Kyoto, Japan, 1969.(레티카인리, 『15-19세기 류큐 왕
국과 동아시아 각국의 관계』, 하노이 국립대학교 인문사회과학 대학원 박
사학위 논문, 2015, p.195.)

của Việt Nam được các thị trường lớn như Trung 

Quốc, Nhật Bản thu mua với số lượng lớn, đó là tơ 

lụa, gốm sứ, trầm hương, đường, quế, hồ tiêu,... 

của Đại Việt nên họ tìm mọi cách để có được các 

mối quan hệ giao thương với cả Đàng Trong và 

Đàng Ngoài. Do xung đột giữa chúa Trịnh và chúa 

Nguyễn nên hai phía đều không muốn các nước 

ngoại quốc giúp đỡ cho đối phương. Tuy nhiên, 

do muốn giữ cân bằng trong quan hệ đối ngoại 

cũng như lợi ích kinh tế nên các thương nhân 

nước ngoài luôn khéo léo duy trì mối giao thương 

với cả Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

Giai đoạn này, các đối tác luôn duy trì mối 

quan hệ giao thương truyền thống với Đại Việt 

gồm có Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước 

Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, 

Philippines, Singapore, Chân Lạp,... 

Nhật Bản là một thị trường lớn có hoạt động 

giao thương phát triển từ lâu đời, trong đó một số 

mặt hàng như tơ lụa, trầm hương, gốm sứ,... của 

Việt Nam được người Nhật vô cùng ưa chuộng. 

Tại nhiều di chỉ khảo cổ học ở Nhật Bản đã tìm 

thấy nhiều gốm sứ của Đại Việt có niên đại thế kỷ 

15-16. Ngoài ra, dựa trên bức thư của quốc vương 

Ryukyu gửi vua Lê năm 1509 cho biết, từ đầu 

thế kỉ 16, thuyền buôn của vương quốc Ryukyu 

(Okinawa của Nhật Bản ngày nay) đã đến An 

Nam, bày tỏ sự am hiểu cũng như mối quan hệ 

giao thương với An Nam.8) Như vậy, có thế thấy 

mối quan hệ giữa Ryukyu và Đại Việt trong hoạt 

động buôn bán đã có từ trước năm 1509. Thuyền 

buôn của Ryukyu chắc chắn đã thường cập cảng 

của Đại Việt để buôn bán. 

8)　�A.Kotaba & A.Matsuda, Ryukyuan Relations with Korea and South 
Sea Countries, Kawakita Printing Co.Ltd Kyoto, Japan, 1969. (Dẫn 
theo Lê Thị Khánh Ly, Quan hệ của vương quốc Ryukyu với các 
quốc gia Đông Á thế kỉ 15-19, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Trường 
ĐHKHXHNV-ĐHQGHN, 2015, tr.195.)
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라오다이포, 미토다이포, 사이곤(Sài Gòn)-쩌런(Chợ 

Lớn), 땀박(Tam Bạc)-껌(Cấm)강, 비호앙(Vị Hoàng), 

찌에우커우(푸타익) 등지에 화교 거주지인 포카익(Phố 

Khách, 중국인 객주거리)을 세웠다. 그들은 또한 남중국

과 홍콩, 대만의 전 지역과 항구들에 흩어져있는 화교 

공동체와 베트남에 거주하는 화교 공동체간의 수많은 

연결 교역로를 조성했다. 

화교들의 배는 대월국의 항구에 와서 비단과 도자

기를 사들인 다음 다른 나라로 가서 그것들을 중국의 

비단, 도자기라고 하며 판매하였다. 대월국의 비단, 도

자기의 품질과 모양이 매우 뛰어나고 당시의 중국 상

품과 비교하여 비슷하거나 심지어는 더 뛰어났기 때문

에 많은 이윤을 얻을 수 있었다. 화교들은 베트남에서 

저렴한 가격으로 물품을 구매했을 뿐만 아니라 군주제 

아래에서 시행했던 베트남의 외교 통상 정책을 잘 이

용하였다. 당시 베트남은 일방(一方) 통상 체제를 고

수하였다. 항구를 개방하여 외국 상선이 베트남에서 

거래하는 것을 허가하였을 뿐 대월국 군주제의 법률

에 따르면 베트남인의 배가 외국으로 나가 상업 활동

을 벌이는 것은 허가되지 않았다. 실제로 리-쩐-레-응

우옌 왕조 시대 베트남 해안지역에서는 밀거래가 성

행하였다.9)

17세기 후반에도 중국 상인들은 중국의 생활도자기 

품목을 동남아시아 각 지역으로 내다 팔았다. 중국의 

조정이 혼란스러웠기 때문에 생활도자기 무역도 심각

한 영향을 받았다. 1662년 정성공(鄭成功)의 반청복명

(反淸復明) 세력이 대만 섬을 점령하자 청나라는 정성

공을 진압할 목적으로 외교 통상을 막고 해안지역의 주

민들을 해산시키는 명령을 내렸다. 1662년에 기존 생

활도자기는 정(鄭)씨 세력의 저항으로 영향을 받아 유

통이 막혀 동남아시아 시장에서 중국의 생활도자기 품

귀현상이 일어났고 이에 17세기 말까지 동남아시아 시

9)　�쩐꾸옥브엉, 『모색하고 사유하는 베트남 문화』, 하노이 민족문화출판사, 
2000, p.541.

Đặc biệt dưới thời Mạc phủ Tokugawa đã cấp 

các thuyền Châu Ấn (Shuinsen) trực tiếp buôn 

bán với Đại Việt (1592-1635). Thời kì này, mối 

quan hệ giao thương giữa Nhật Bản và Đại Việt 

phát triển cực thịnh. Người Nhật đã xây dựng rất 

nhiều thương điếm ở các khu vực đô thị thương 

cảng trung tâm như Phố Hiến, Hội An, Đà Nẵng, 

Triều Khẩu - Phù Thạch, tạo nên những khu 

phố Nhật phát triển giao thương. Thuyền buôn 

Nhật Bản thường chở đến các loại vũ khí gươm 

đao, thuốc súng, giấy, đồng, vàng, bạc, kẽm, tiền 

đồng,... vào các cảng của Đại Việt nhằm bán cho 

các chúa Trịnh, chúa Nguyễn và tầng lớp quan 

lại quý tộc. Ngược lại, họ thu mua các loại tơ lụa, 

đồ gốm, trầm hương, các loại nông sản,... của 

Đại Việt chở đến các thị trường Đông Nam Á, thị 

trường Nhật Bản, Đài Loan,... 

Ngay cả khi Nhật Bản thực hiện chính sách Tỏa 

quốc (Sakoku) năm 1635, số lượng lớn người Nhật 

Bản phải trở về nước, tuy nhiên với kinh nghiệm 

về thị trường Việt Nam, họ đã tiếp tục kết nối các 

tuyến buôn bán giữa Nhật Bản với Đại Việt thông 

qua thương đoàn các nước trung gian như Hà 

Lan, Trung Quốc, Bồ Đào Nha.

Một đối tác thương mại tiềm năng lâu đời của 

Đại Việt chính là Trung Hoa. Người Hoa thấy được 

nguồn lợi lớn từ nguồn sản vật được buôn bán ở 

các bến cảng của Việt Nam, họ đã được các chúa 

Trịnh, chúa Nguyễn cho phép sinh sống ở một 

số khu vực nhất định. Người Hoa đã lập các Phố 

Khách buôn bán như Phố Hiến, Domae, Hội An, 

Cù Lao Phố, Mỹ Tho Đại Phố, Sài Gòn - Chợ Lớn, 

Tam Bạc - sông Cấm, Vị Hoàng, Phù Thạch - Triều 

Khẩu,... Họ đã tạo rất nhiều tuyến thương mại kết 

nối người Hoa cư trú ở Việt Nam với những nhóm 

người Hoa phiêu tán khắp nơi và các bến cảng ở 

Nam Trung Hoa, Hồng Kông, Đài Loan,...

Tàu thuyền của người Hoa đến các bến cảng 
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장에서 베트남 북부의 도자기가 점점 중국의 생활도자

기 품목을 대체했다. 

베트남 도자기가 화교 상인들에 의해 국제시장에 

팔려나갔기 때문에 레 왕조 시대 15-17세기의 베트남 

도자기가 중국 도자기로 불리는 상황이 오랫동안 벌어

졌다.

일본, 중국의 상인들 이외에도 동남아시아의 자바, 

팔렘방(인도네시아), 필리핀, 말레이시아, 샴, 스마티크 

등의 상인들은 대월국과 오랜 교역관계를 유지했다.

전통적인 교역국 이외에 이 시기에 포르투칼, 스페

인과 같은 서양 상인들과도 거래하였으며 또한 네덜란

드(VOC), 영국(EIC), 프랑스(CIO) 동인도 회사의 상점

이 탕롱(Thăng Long)-깨쩌(Kẻ Chợ), 포히엔, 호이안 

등 대도시에 생겨났다. 서양 상인들의 상품들 중 무기, 

납, 동, 아연, 유황, 코치닐, 동전, 고급 사치품들은 우선

적으로 조정에서 독점권을 가지고 사들였다. 그들은 베

트남의 비단, 금, 은, 설탕, 백단향, 향신료, 계피, 제비

집, 건어물 등을 사들여 그들의 나라로 돌아가거나 중

국, 인도, 바타비아(Batavia, 현재 자카르타 북부를 가리

키며 17세기 네덜란드 동인도회사 무역망의 중심지이다), 일

본 등의 시장에 팔았다. 

유럽 상인들 중 포르투갈 상인이 1626년부터 대월국 

당응와이의 찐 군주와 첫 번째로 교역관계를 수립하였

다. 포르투갈 상인은 대월국의 각 항구에서 금, 은, 백

단향, 비단 등 4개 품목을 구매하였다. 돌아가는 포르

투갈 상인의 배에는 이 네 가지 품목이 매번 가득하였

고 그들에게 매우 큰 이윤을 가져다주었다.10) 대월국은 

각종 고급 비단을 생산하는 나라였으며 포르투갈 상인

들은 은을 구매해야 하는 수요가 있었고 참파의 백단향

은 일본에서 매우 환영받는 수입 품목이었으므로 포르

투갈은 대월국과 관계를 유지해갔다.11)

10)　�Pierre-Yves Manguin, 다오쫑루이 역, 『베트남과 점성국 해안의 포르
투갈인』, 원동장박출판사, 파리, 1972, p.18.

11)　�Pierre-Yves Manguin, 『베트남과 점성국 해안의 포르투갈인』, p.12.

của Đại Việt để mua tơ lụa, gốm sứ rồi bán sang 

các nước và bảo đó là lụa Trung Hoa, sứ Trung 

Hoa, vì xem ra chất lượng và hình dạng gốm sứ 

và tơ lụa của Đại Việt rất tốt, có loại tương đồng, 

có loại vượt trội so với hàng Trung Quốc đương 

thời. Người Hoa mua hàng ở Việt Nam với giá 

rẻ, đồng thời lợi dụng được đặc điểm cơ bản của 

ngoại thương Việt Nam thời quân chủ, đó là ngoại 

thương một chiều, không bế môn tỏa cảng mà vẫn 

mở cảng, nhưng chỉ tiếp nhận tàu thuyền ngoại 

quốc đến các cảng của mình mà chưa bao giờ luật 

pháp quân chủ Đại Việt cho phép tàu thuyền của 

người Việt đi ra các cảng ngoại quốc để buôn bán. 

Trên thực tế, dưới các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn 

luôn có buôn lậu ở vùng ven biển Việt Nam.9)

Ở giai đoạn nửa cuối thế kỉ 17, các thương 

nhân Trung Quốc vẫn duy trì mặt hàng gốm sứ 

bình dân Trung Quốc ra khu vực Đông Nam Á 

hải đảo. Do triều chính Trung Quốc lục đục, nên 

việc buôn bán gốm sứ bình dân cũng bị ảnh 

hưởng nặng nề. Năm 1662, thế lực phản Thanh 

phục Minh của Trịnh Thành Công ra chiếm đảo 

Đài Loan, nhà Thanh đã ban hành lệnh đóng 

cửa ngoại thương, sơ tán dân cư vùng duyên hải 

nhằm đánh dẹp Trịnh Thành Công. Vì dòng gốm 

sứ bình dân trước năm 1662 do thế lực họ Trịnh 

điều phối nên bị ảnh hưởng gián đoạn, gây ra 

tình trạng khan hiếm gốm sứ bình dân của Trung 

Quốc trên thị trường Đông Nam Á. Vì vậy, gốm 

sứ miền Bắc của Việt Nam đã dần được thay thế 

loại gốm sứ bình dân Trung Quốc trên thị trường 

Đông Nam Á đến tận cuối thế kỉ 17.

Qua những giai đoạn gốm sứ Việt Nam được 

thương nhân người Hoa mua bán ra thị trường 

quốc tế nên đã xảy ra hiện tượng gốm sứ Việt 

9)　�Trần Quốc Vương, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy nghĩ, Nxb 
Văn hóa Dân tộc, 2000, tr.541.
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포르투갈 상인들은 중국과 베트남의 비단을 필요한 

만큼 쉽게 구매하여 마카오에 있는 상점을 통하여 일

본시장에 공급했다. 1636년부터 도쿠가와 막부는 포르

투갈 상인들이 일본에 와서 교역하는 것을 금지하였고 

이후 당응와이에 대한 그들의 관심은 현저하게 감소하

였다.

대월국과 가장 오랫동안 거래 관계를 유지한 서양

의 교역 상대 중 하나는 네덜란드 동인도 회사였다. 일

본이 쇄국령을 내린 1635년 이후에 네덜란드 동인도회

사(VOC)는 빠르게 당응와이의 레 왕조-찐 군주 정권

과 외교관계를 수립한다. 네덜란드 상인들은 재빨리 당

응와이의 수많은 비단을 사들여서 일본에 가져가 팔았

다. 많은 네덜란드 상인들이 당응와이의 베트남 여성들

과 혼인하여 그들은 순조롭게 거래를 할 수 있었다. 장

사일이 바쁘지 않을 때 베트남인 아내들은 생사(生絲)

를 구매하여 방직일이 많이 없는 때에 가난한 방직공들

에게 일감을 주었다. 이러한 방법으로 그들은 낮은 비

용으로 좋은 옷감들을 얻을 수 있었고 배들이 들어와 

상품의 발주가 시작되기 전에 미리 상품을 마련해 놓을 

수 있었다.12)

비단 이외에 네덜란드 상인들은 당응와이의 도자기

를 다량으로 구매했다. 동인도회사의 통계자료에 따르

면 1669년 네덜란드 상점은 총 381,200개의 당응와이 

도자기를 사들였다고 한다. 그리고 그때부터 1680년까

지 네덜란드는 당응와이 도자기 수출업자들 중 하나가 

되었다.

시장에서 동전이 귀해지자 당응와이의 찐 군주와 당

쫑의 응우옌 군주는 일본에서 주조한 수많은 동전을 구

매해야 했다. 네덜란드인과 화교 상선은 일본의 동전을 

다량으로 싣고 여러 차례 입항했고 찐 군주와 응우옌 

군주는 이를 모두 사들였다. 상태가 좋은 돈은 시장에 

유통되었고 상태가 나쁜 돈은 무기 주조에 사용되었다.

12)　�William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.76.

Nam thời Lê thế kỉ 15-17 bị gọi nhầm là gốm sứ 

Trung Quốc trong thời gian dài.

Ngoài nhóm thương nhân lớn là Nhật Bản 

và Trung Hoa, các thương nhân Đông Nam Á 

như Java, Palembang (Indonesia), Philippines, 

Malaysia, Siam (Thái Lan), Smatik (Singapore),... 

cũng luôn giữ những mối quan hệ giao thương 

lâu dài với Đại Việt.

Bên cạnh những đối tác truyền thống, thời 

kỳ này đã có thêm các đối tác từ phương Tây là 

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, đặc biệt là sự xuất 

hiện các thương điếm của các Công ty Đông Ấn 

Hà Lan (VOC), Anh (EIC), Pháp (CIO) ở những 

đô thị lớn như Kẻ Chợ (Thăng Long), Phố Hiến, 

Hội An,... Hàng hóa của thương nhân phương 

Tây luôn được ưu tiên buôn bán độc quyền cho 

triều đình như vũ khí, chì, đồng, kẽm, diêm sinh, 

cánh kiến, tiền đồng và các đồ dùng xa xỉ phẩm. 

Họ thu mua các mặt hàng như tơ lụa, vàng, bạc, 

đường, trầm hương, hương liệu, quế, yến sào, cá 

khô,... của Việt Nam đem về nước hoặc bán cho 

thị trường các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Batavia, 

Nhật Bản,... 

Trong số các thương nhân châu Âu buôn bán 

ở Đại Việt thì Bồ Đào Nha là những người tiên 

phong đặt mối quan hệ với chúa Trịnh ở Đàng 

Ngoài từ năm 1626. Người Bồ Đào Nha luôn có 

nhu cầu thu mua 4 loại hàng hóa chính là vàng, 

bạc, trầm hương và tơ lụa tại các bến cảng vì đó 

là những mặt hàng luôn có lợi rất lớn đối với họ. 

Trong mỗi chuyến hàng xếp tàu trở về đều có đủ 

4 thứ hàng hóa này.10) Bên cạnh đó, do Đại Việt là 

nước sản xuất ra những thứ hàng tơ lụa quý giá 

và cũng có nhu cầu thu mua bạc, sản phẩm gỗ 

trầm hương của Champa là thứ hàng hóa được 

10)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, bản dịch của Đào Trọng Lũy, Nxb 
Trường Bác cổ Viễn Đông, Paris, 1972, tr.18.
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당응와이 및 당쫑과의 거래에서 일본인, 화교, 포르

투갈인, 네덜란드인, 영국인, 프랑스인 상인들은 찐 군

주와 응우옌 군주의 권한을 확실하게 인식하고 있었

다. 보다 쉽게 중요 무역항에 출입하여 교역하고, 민간 

시장의 접근과 물품 구매를 용이하게 하기 위하여 조

정의 환심을 사고자 선물을 바쳤다. 예를 들면 1605년 

일본 상인은 찐뚱(Trịnh Tùng) 군주에게 석영 100개, 

호박 20kg, 유칼립투스 1kg, 약 찧는 절구 1개, 흰 종

이 1,000개, 삼일월도칼의 일종 2개, 말안장 1개, 갑주

(甲胄) 1벌, 활 1개와 화살 3다발(화살촉 36개), 유황 

200kg, 숫돌 2개 등을 진상했다. 1606년 찐뚱 군주에

게 진상한 예물 명단에는 구리 100kg도 포함되어 있

었다.13)

교역의 확장과 더불어 찐 군주와 응우옌 군주는 서

양인의 거주 및 상업 활동에 좋은 여건을 조성할 목적

으로 상업에 관한 법률을 개정하여 이동과 장사의 자

율권을 주었고 본토인과 혼인할 수 있게 하였다. 또한 

그들이 보유한 상점과 토지의 소유권을 갖게 해주는 

동시에 국가 안보 유지를 위한 밀거래 및 금지 품목 

거래 금지 법률을 제정하였다. 국가 안보의 이유로 외

국 상선으로부터 금속류, 화약, 무기 등의 수입을 엄

정하게 통제하였다. 찐 군주와 응우옌 군주들은 외국 

상선들이 외교관계 및 경제적인 이윤 때문에 당응와

이와 당쫑 지역 모두에 무기와 금속을 공급한다고 생

각했다.

17세기 말부터 서양 상인들에 대한 찐 군주의 우대

정책이 축소되고 천주교 선교사의 포교가 제한됨과 동

시에 탐관오리의 전횡이 극심하여 포히엔과 깨쩌에 위

치한 동인도회사들은 활동이 심각하게 위축되었다. 게

다가 이 시기에 전 세계적으로 외교 통상이 점차 안정

화 되어 중국의 광동이라는 거대 시장이 외국 상인들을 

끌어 모았고 그들이 수월하게 장사할 수 있도록 해주었

13)　당쯔엉, 『포히엔 무역 항구도시』, 정보문화출판사, 2013, p.99.

Nhật Bản rất muốn nhập khẩu, nên Bồ Đào Nha 

đã giữ mối quan hệ với Đại Việt.11)

Người Bồ Đào Nha luôn dễ dàng thu mua đủ 

số tơ lụa Trung Quốc và tơ lụa Việt Nam cho thị 

trường Nhật Bản nhờ có thương điếm Macao. Từ 

năm 1636, Mạc Phủ Tokugawa cấm Bồ Đào Nha 

đến buôn bán ở Nhật Bản, mất đi một thị trường 

lớn nên sự quan tâm của người Bồ Đào Nha đến 

Đàng Ngoài cũng giảm đáng kể.

Một trong những đối tác phương Tây làm ăn 

buôn bán lâu dài nhất với Đại Việt chính là Công 

ty Đông Ấn Hà Lan. Sau khi Nhật Bản ban lệnh 

Tỏa quốc năm 1635, thì từ năm 1637 Công ty Đông 

Ấn Hà Lan (VOC) đã nhanh chóng thiết lập mối 

quan hệ với chính quyền vua Lê - chúa Trịnh ở 

Đàng Ngoài. Người Hà Lan đã nhanh chóng thu 

mua rất nhiều tơ lụa của Đàng Ngoài xuất đi Nhật 

Bản. Nhiều thương nhân Hà Lan đã lấy vợ người 

Việt ở Đàng Ngoài, và họ đã rất thuận lợi trong 

việc buôn bán. Vào lúc nhàn rỗi, các bà vợ người 

Việt này đã mua tơ sống và thuê đám thợ nghèo 

lúc nông nhàn dệt vải. Theo cách này, họ có được 

những thứ vải dệt tốt mà chi phí lại thấp, lại có 

hàng sẵn trước khi tàu tới và trước khi mùa đặt 

hàng bắt đầu.12)

Bên cạnh mặt hàng tơ lụa, thương nhân Hà Lan 

cũng buôn bán số lượng lớn gốm sứ Đàng Ngoài. 

Theo thống kê tư liệu của các công ty Đông Ấn, 

trong năm 1669, thương điếm Hà Lan đã thu mua 

gốm sứ Đàng Ngoài, tổng cộng 381.200 bát gốm 

sứ. Và từ đó đến năm 1680, Hà Lan trở thành một 

trong những nhà xuất khẩu gốm sứ Đàng Ngoài. 

Do nạn khan hiếm tiền đồng lưu thông hàng 

hóa, chúa Trịnh ở Đàng Ngoài cũng như chúa 

11)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.12.

12)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.76.
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다. 이로 인해 서양 상점들은 대월국 시장에서 점차 철

수하게 되었고 상업 활동이 감소하였다. 특히 유럽 상

선에 주로 수출되던 수출품의 생산이 정지되어 주변 직

업 마을들의 생산 활동에 영향을 미쳤다. 

1802년 응우옌 왕조가 정식으로 세워지고 남북이 통

일되어 수도는 푸쑤언(Phú Xuân)-후에(Huế)가 되었

고 상업 억제 정책이 북쪽지역의 수공업의 발전을 제한

시켰다. 

응우옌 왕조 조정에서는 서양 각국과의 교역을 제한

하는 반면 중국의 청나라와의 외교 통상은 개방시켰다. 

응우옌 조정은 베트남-중국 접경지의 무역활동을 철저

히 관리하지 않았다. 중국인들의 상선은 배에 실린 상

품을 검수 받고 세금만 충분하게 납부한다면 베트남 해

안의 어떤 항구에도 정박할 수 있었다. 이러한 정황은 

베트남 북부 지역에서 중국 상인이 순조롭게 경제활동

이 가능하도록 기회를 조성해주었다. 그들은 많은 포

구, 선착장의 입찰에 참여했고 북부 지역의 수많은 선

박들을 소유하였다.

당시 자본주의 생산이 대두되면서 대지주에게 토지

가 집중되는 현상이 발생하였고 중국 남부지역의 농

민들에게 많은 어려움을 야기하였다. 그들은 고향을 

버리고 동남아시아 지역으로 이주하였고 이는 많은 

사회문제를 야기하였다. 베트남 해안지역에서 중국인 

해적이 날이 갈수록 횡행할 뿐만 아니라 북부만 지역

의 몇몇 항구에서 중국인들에 의한 쌀, 유색 금속, 금, 

은, 생사(生絲), 아편 등 금지 품목의 밀수도 빈번하

게 발생하였다. 응우옌 왕조 조정에서는 이 사태를 해

결하고 항구에서 교역활동을 개선하는데 오랜 시간이 

걸렸다.

이후 수십 년 동안 베트남은 역사적으로 많은 변동

을 겪게 되었다. 전역에 걸쳐 전쟁이 일어나고 천재지

변과 가뭄, 홍수가 발생하였다. 그러나 그 모든 일들을 

겪은 후에 베트남 사람들은 지속적으로 나라를 건설하

고 동남아시아 지역과 아시아지역, 세계의 발전에 함께 

Nguyễn ở Đàng Trong đã phải thu mua rất nhiều 

tiền đồng do Nhật Bản đúc. Tàu thuyền của người 

Hà Lan và người Hoa đã nhiều lần chở các chuyến 

tiền đồng của Nhật Bản với số lượng lớn, các chúa 

đều mua hết. Các loại tiền đẹp sẽ đưa vào lưu 

thông hàng hóa, tiền xấu bị vỡ sẽ đem đúc vũ khí.

Trong việc buôn bán với Đàng Trong và Đàng 

Ngoài, các thương nhân người Nhật, người Hoa, 

Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp,... thấy rõ quyền 

hành trong tay chúa Trịnh và chúa Nguyễn, vì 

vậy họ dùng các biện pháp biếu quà tạo thiện 

cảm, lấy lòng các chúa để thuận tiện vào ra buôn 

bán tại các cảng trung tâm cũng như được tiếp 

cận thu mua hàng hóa trong dân gian. Ví dụ như 

năm 1605, thương nhân Nhật Bản đã biếu chúa 

Trịnh Tùng một số hàng hóa gồm 100 viên thạch 

anh, 20kg hổ phách, 1kg gỗ bạch đàn, 1 cái cối 

giã thuốc, 1000 tờ giấy trắng, 2 mũi mác, 1 cái yên 

ngựa, 1 bộ giáp trụ, 1 cái cung, 3 bó tên (36 mũi 

tên), 200kg diêm sinh, 2 hòn đá mài. Trong danh 

sách lễ vật biếu chúa Trịnh Tùng năm 1606 còn 

có 100kg đồng.13)

Bên cạnh việc mở rộng giao thương, các chúa 

Trịnh và chúa Nguyễn cũng luôn đề cao những 

luật lệ về buôn bán, cho thương nhân quyền tự 

do đi lại, buôn bán, có thể kết hôn với người bản 

xứ, có quyền sở hữu đất đai ở những thương điếm 

của họ,... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người 

phương Tây cư trú và làm ăn buôn bán, đồng thời 

đưa ra các luật cấm buôn lậu, buôn hàng cấm,... 

để giữ gìn an ninh quốc phòng. Vì lý do an ninh, 

luôn có những biện pháp kiểm soát hết sức chặt 

chẽ việc nhập kim loại, thuốc súng, vũ khí,.. từ 

các thương thuyền ngoại quốc, các chúa hiểu rằng 

vì quan hệ ngoại giao và mối lợi kinh tế nên các 

13)　�Đăng Trường, Đô thị thương cảng Phố Hiến, Nxb Văn hóa Thông 
tin, 2013, tr.99.
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참여하였다. 해상 교역의 전통은 여전히 해안지역을 따

라 펼쳐진 무역항 체계와 함께 지속되고 발전해갔다.

국제 해상교역이 활발하게 이루어졌던 오랜 역사 속

에서 베트남은 길게 펼쳐진 해안선과 동서양을 연결할 

수 있는 지리적 이점을 보유하여 왔다. 또한 오랜 기간 

수많은 흥망성쇠의 변화를 겪으며 적극적으로 교역에 

참여했으며 베트남 해상 교역사의 중요한 역점을 조성

하는 데 기여하였다. 이 교역로에 참여한 활동은 무궁

한 가치가 있는 문화유산의 원천을 창출하였다. 베트남

의 항·포구와 해양에서 확인된 다수의 난파선은 해상을 

통한 교역이 활발하게 이뤄졌음을 증명하는 가장 구체

적인 증거물이다.

중세 세계 일류 수준으로 능동적인 해상 교역이 이

루어진 지역 중 하나로서 베트남의 동해지역은 수많은 

외국 상인들과 상선의 목적지였다. 대월국의 해상 교역

은 그 우월한 발자취로 전통적인 교역 상대국들 이외

에 수많은 서양 각국과 교역하였다. 그들은 베트남으로 

모여들어 상업 활동을 벌였고 이곳은 아주 활발한 해

상 교역의 중심지로 변모하여 국내 경제 발전에 기여

하였다. 

베트남의 각 왕조들은 교역 발전 정책을 시행하는 

한편 항상 국가 안보를 실현하고 육지와 해도의 영토

적 주권을 지켰다. 시장의 상품 유통을 촉진하고 고유

한 동전을 보유하여 국가 주권을 높이기 위해 적극적

으로 동전을 주조하였으며, 중국과 일본, 조선의 화폐 

및 서양 각국의 은전과 같은 외화 금속 화폐를 사용하

였다. 1396년 쩐 왕조 시대 말기에는 베트남 최초의 지

폐권인 통보회초(通寶會鈔)14)를 발행하여 유통하였다. 

그러나 전쟁 중에 완전히 소실되어 현재는 역사책의 기

록에만 남아있다. 그럼에도 불구하고 베트남 화폐 유통 

역사를 통하여 베트남 해상 교역의 적극적인 발전을 일

정부분 볼 수 있다. 

14)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.289; 응우옌 왕조의 
사관, 『흠정월사통감강목』, 사학원 번역, 하노이 교육출판사, p.318.

thương thuyền ngoại quốc cung cấp vũ khí, kim 

loại,... cho cả Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

Từ cuối thế kỉ 17, do các chính sách ưu đãi của 

chúa Trịnh đối với thương nhân phương Tây suy 

giảm, do các chúa hạn chế sự truyền bá đạo Thiên 

Chúa vào Việt Nam, đồng thời cũng do sự hạch 

sách và tham nhũng của bọn quan lại lộng hành, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn bán của 

các công ty Đông Ấn ở Phố Hiến và Kẻ Chợ. Hơn 

nữa, tình hình ngoại thương trên thế giới lúc này 

đã dần ổn định, thị trường lớn Quảng Đông của 

Trung Quốc đã thu hút các thương nhân ngoại 

quốc, lại khiến họ buôn bán dễ dàng, vì vậy các 

thương điếm phương Tây dần rút khỏi thị trường 

Đại Việt. Hoạt động buôn bán suy giảm, đặc biệt 

là hàng hóa xuất khẩu cho tàu thuyền châu Âu bị 

đình lại, ảnh hưởng phần nào đến hoạt động sản 

xuất của các làng nghề xung quanh. 

Từ năm 1802, khi triều đình nhà Nguyễn chính 

thức thành lập, quốc gia nam bắc thống nhất, 

kinh đô đóng ở Phú Xuân - Huế, chính sách ức 

thương đã hạn chế sự phát triển thủ công nghiệp 

ở ngoài bắc. Triều đình nhà Nguyễn hạn chế 

thương mại với các nước phương Tây, nhưng lại 

cởi mở trong chính sách ngoại thương với nhà 

Thanh, Trung Quốc. Triều Nguyễn hầu như không 

quản lý chặt hoạt động thương mại ở biên giới 

Việt - Trung. Các thuyền buôn người Hoa có thể 

được neo đậu ở bất cứ hải cảng nào trên bờ biển 

Việt Nam miễn là phải được kiểm tra hàng hóa và 

đóng thuế đầy đủ. Điều này tạo ra những cơ hội 

thuận lợi cho thương nhân người Hoa trong hoạt 

động kinh tế ở miền Bắc Việt Nam. Họ đã tham 

gia đấu thầu nhiều bến đò, sở hữu nhiều tàu 

thuyền ở khu vực Bắc Bộ.

Lúc này, sự phát triển của nền sản xuất tư bản 

chủ nghĩa và việc tập trung hóa ruộng đất đã gây 

nhiều sự khốn khó cho nông dân ở miền nam 
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수많은 고고학적 자료와 유물들을 통하여 고고학자

들은 베트남 해양 지역을 지나간 여러 무역로를 재현해

냈다. 그것은 서양과 동양을 연결하는 해상의 비단길, 

향신료길, 향료길, 도자기길 등이다. 이 모두는 베트남

의 수공예품과 산물이 여러 시기에 걸쳐 수출되었고 베

트남이 바다를 건너 세계 여러 나라와 교역하였으며 국

제 해상 무역에서 일정한 지위를 가지고 있었음을 보여

주고 있다.

Trung Hoa, họ phải bỏ quê hương ra các khu vực 

Đông Nam Á sinh sống, nảy sinh nhiều tệ nạn. 

Nạn hải tặc của người Hoa ngày càng hoành hành 

trên vùng biển Việt Nam, tiếp đó người Hoa gây 

nhiễu loạn với nạn buôn lậu các mặt hàng cấm 

như lúa gạo, kim loại màu, vàng, bạc, tơ sống, 

thuốc phiện,... ở một số bến cảng vùng vịnh Bắc 

Bộ. Triều đình nhà Nguyễn đã phải trong một thời 

gian dài mới thay đổi được tình trạng trên, cải 

thiện được hoạt động giao thương tại các bến cảng. 

Ở những thập kỉ sau, Việt Nam đã phải trải 

qua nhiều biến động lịch sử, chiến tranh liên 

miên, thiên tai, hạn hán, lũ lụt,... Nhưng sau tất 

cả, người Việt lại tiếp tục xây dựng, hội nhập với 

sự phát triển của khu vực Đông Nam Á, châu Á 

và thế giới nói chung. Truyền thống hải thương 

vẫn luôn được duy trì và phát triển với hệ thống 

thương cảng trải dọc duyên hải đất nước.

Có thể thấy, trong suốt chiều dài lịch sử của 

hoạt động hải thương quốc tế sôi động, Việt Nam 

với đường ven biển trải dài, ở vị trí huyết mạch 

vô cùng thuận lợi đã trải qua nhiều biến cố thăng 

trầm, tích cực tham gia, góp phần tạo nên những 

điểm nhấn quan trọng trong lịch sử ngành giao 

thương trên biển Việt Nam. Tham gia vào con 

đường giao thương đó đã hình thành nên nguồn 

di sản văn hóa vô cùng giá trị, đó là hệ thống 

hải cảng, tiểu cảng, đó là những di tích tàu đắm 

đã từng một thời sôi động trong buôn bán trao 

đổi hàng hóa trên vùng biển Việt Nam, là những 

minh chứng cụ thể nhất cho hoạt động giao 

thương trong lịch sử hàng hải của Việt Nam.

Là một trong số các khu vực hải thương năng 

động bậc nhất thế giới thời trung đại, Việt Nam 

nói riêng và khu vực Biển Đông nói chung là 

điểm đến của nhiều thương nhân và thương 

thuyền ngoại quốc. Ngành hải thương Đại Việt đã 

có những bước tiến vượt bậc, ngoài đối tác truyền 



086

Ⅱ. Khái quát về lịch sử hải thương với sự hình thành và phát triển thương cảng ở Việt Nam

thống đã có thêm nhiều đối tác phương Tây, hội 

tụ về đây buôn bán, biến nơi đây thành một khu 

vực hải thương sôi động, góp phần làm cho nền 

kinh tế trong nước phát triển.

Trong chính sách phát triển giao thương, các 

triều đại Việt Nam đã luôn duy trì việc đảm bảo 

an ninh, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo. 

Bên cạnh việc sử dụng tiền kim loại ngoại tệ như 

là tiền Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, đồng 

bạc các nước phương Tây,.. để thúc đẩy lưu thông 

hàng hóa, các triều đại đều tích cực cho đúc tiền 

đồng, đây cũng là nhằm khẳng định chủ quyền 

đất nước có đồng tiền riêng. Ngoài ra, năm 1396 

cuối triều Trần đã cho phát hành tiền giấy Thông 

Bảo hội sao14), là loại tiền giấy đầu tiên được lưu 

hành ở Việt Nam, do bị chiến tranh thiêu hủy 

hoàn toàn, đến nay chỉ còn ghi chép trong sử 

sách. Tuy nhiên, có thể thấy thông qua lịch sử lưu 

thông tiền tệ Việt Nam cho thấy phần nào sự phát 

triển tích cực của hoạt động hải thương Việt Nam.

Bằng nhiều tư liệu, hiện vật khảo cổ học, các 

nhà khoa học đã tái hiện được những tuyến 

thương mại qua vùng biển Việt Nam, đó là “Con 

đường tơ lụa”, “Con đường gia vị”, “Con đường 

hương liệu”, “Con đường gốm sứ”,... trên biển giữa 

phương Đông với phương Tây. Tất cả đều minh 

chứng cho nhiều giai đoạn các mặt hàng thủ công, 

sản vật của Việt Nam đã xuất cảng, vượt biển giao 

thương với quốc tế, và đã có một vị thế nhất định 

trong ngành hải thương quốc tế nói chung.

14)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.289; Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm Định Việt sử thông 
giám cương mục, Bản dịch của Viện sử học, Nxb Giáo dục, Hà 
Nội, tr.318.
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Hệ thống thương cảng cổ 
ở Việt Nam

Ⅲ. 



베트남 고대 무역항 체계



Thương cảng cổ  
ở miền Bắc Việt Nam

Phần I.



Part I. 
베트남 북부의 고대 무역항



1. 
Khái quát về cảng thị sơ khai 
vùng Bắc Việt Nam từ thời kì  
nhà nước Văn Lang với nền  
văn hóa Đông Sơn cho đến  
10 thế kỉ sau Công nguyên



동선문화/반랑국-10세기  
베트남 북부의 최초 무역항 개략
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Là một quốc gia ở vùng bán đảo Đông Nam Á, 

biển luôn là một trong những cơ sở, thành tố quan 

trọng trong tiến trình hình thành và phát triển lịch 

sử, văn hóa Việt Nam. Trong tâm thức của người 

Việt cũng như các cộng đồng cư dân sống ven 

biển Việt Nam, Biển Đông là không gian thiêng 

gắn liền với thời kì lập quốc. Trong đó, không gian 

biển miền Bắc Việt Nam với vịnh Bắc Bộ cách 

ngày nay hàng nghìn năm đã được người Việt cổ 

làm chủ và khai thác tài nguyên biển đảo.

Theo Từ điển Bách Khoa về biển, vịnh Bắc Bộ 

có phía bắc và phía đông giáp Trung Quốc, phía 

nam thông với Biển Đông. Độ sâu trung bình 40-

50m, nơi sâu nhất không quá 100m. Tuy nhiên, từ 

cửa vịnh trở ra, độ sâu trung bình là 1000m. Với 

diện tích 130.000km2, vịnh Bắc Bộ là một trong 

những vịnh biển lớn của khu vực Đông Nam Á và 

thế giới. Vịnh Bắc Bộ giàu tài nguyên thiên nhiên, 

đặc biệt là hải sản và dầu khí. Vịnh có vị trí quan 

trọng trong giao thương hàng hải quốc tế.15)

15)　�Nguyễn Văn Phòng, Bách Khoa về biển, Nxb Từ điển Bách khoa, 
Hà Nội, 2007, tr.157.

베트남은 인도차이나 반도에 위치한 국가로써 역사

와 문화의 형성 발전 과정에서 해양은 언제나 중요한 

기반 요소로 존재하였다. 이 땅의 해안에서 살아온 국

민공동체나 다름없는 베트남인들의 의식 속에는 동해

(남중국해)야 말로 국가의 탄생과 긴밀히 관련된 신성 

구역이었다. 

지금으로부터 수천 년 전 고대 베트남인들은 북부지

역의 해양과 북부만(北部灣, 통킹만)의 주인이 되어 북

부의 섬과 바다의 자원을 개척하였다.

『해양백과사전』에 따르면 북부만의 북쪽과 동쪽

은 중국에 접하며 남쪽은 동해와 이어진다. 평균 깊이

는 40-50m이며 가장 깊은 구간도 100m를 넘지 않는

다. 그러나 만의 입구는 평균 깊이가 1㎞이며 면적은 

130,000㎢에 달한다. 북부만은 세계 및 동남아시아 지

역에서 가장 큰 만들 중 하나이다. 북부만은 천연자원

이 풍부한데 특히 해산물과 석유가 풍부하다. 북부만은 

국제 항해무역에서 중요한 위치를 가지고 있다.15)

빌헬름 솔하임(Wilheim G. Solheim)에 따르면 고

대 동남아시아의 동해(남중국해)는 아시아, 유럽, 아프

15)　응우옌반퐁, 『해양백과사전』, 하노이 백과사전 출판사, 2007, p.157.

동선문화/반랑국-10세기 
베트남 북부의 
최초 무역항 개략

Khái quát về cảng thị sơ 
khai vùng Bắc Việt Nam từ 
thời kì nhà nước Văn Lang 
với nền văn hóa Đông Sơn 
cho đến 10 thế kỉ sau Công 
nguyên
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리카, 오세아니아, 아메리카의 해안지역과 교역 항해

로가 생겨난 곳이다.16) 그 중 베트남 북부는 넓은 북부

만을 보유한 해안지형으로 일찍부터 국제항해로에 편

입되었다. 쩐꾸옥브엉(Trần Quốc Vượng) 교수에 따

르면 고고학자들이 낀터이(Kinh Thầy)강 끝부분 짱

껜(Tràng Kênh)산맥의 비취(adéite, 경옥)와 연옥

(néphrite) 및 석기 유적지를 연구한 결과, 지금으로부

터 약 3,000-4,000년 전의 고대 교역로에 대한 하나의 

가설을 세울 수 있었다. 미얀마의 이라와디(Irrawady)

강 상류를 출발하여 중국의 운남(雲南)성을 지나 베트

남 홍(Hồng)강 유역에 도착하여 북부만의 항구를 통하

여 태평양을 가로질러 남아메리카 지역으로 수출되는 

비취길이 그것이다.17) 이와 같이 수천 년 전 북부만 지

역 릉(Rừng)강 입구에 바익당(Bạch Đằng) 국경의 관

문 항구가 존재했고 이 항구는 국제 항로상의 이상적인 

해항(海港)이었다.

수많은 고고학적 발견을 통하여 베트남 북부지역

은 수세기에 걸쳐 화려하게 발전했던 동선문화[Đông 

Sơn, 東山, 북베트남의 홍(Hồng)강 유역에서 번창하였던 

베트남을 대표하는 선사 청동기 시대 문화로 기원전 1,000년

에서 기원전 100년경까지 인도, 말레이 반도 등 주변 지역에 

영향을 미쳤다)와 연관이 있는 곳이라는 것이 증명되었

다. 동선문화는 홍강 문명의 종점으로 추정된다.18) 그

것은 고대 베트남인의 반랑[Văn Lang, 文郎, 베트남 역

사상 최초의 국가로 베트남 북부 홍강 델타 지역과 현재의 광

시 좡족 자치구 인근에 있었던 락비엣(Lạc Việt, 雒越) 민족

이 세운 봉건적 공동체 국가이며, 홍방시대라고도 부른다]-어

우락[Âu Lạc, 甌駱, 베트남 역사상 두 번째 나라로 춘추전

국시대 촉나라의 왕자 안양왕이 문랑을 멸망시키고 건국했지

16)　�부흐우산, 「북부만 항해가 처음 열린 곳」, 『옛날과 오늘날』 제131호, 1/2003, 
p.27.

17)　�쩐꾸옥브엉, 『베트남 문화 지역을 보는 시선』, 하노이 민족문화출판사, 
1998, p.208.

18)　�쩐꾸옥브엉, 『모색하고 사유하는 베트남 문화』, 하노이 민족문화출판사, 
2000, p.129.

Theo quan điểm của Wilheim G. Solheim thì 

Biển Đông của Đông Nam Á thời cổ đại là nơi 

phát sinh những tuyến đường hàng hải giao tiếp 

với các nơi dọc bờ biển châu Á, châu Âu, châu 

Phi, châu Đại Dương, châu Mỹ.16) Trong đó, miền 

Bắc Việt Nam với địa hình duyên hải ven biển 

nơi có vịnh Bắc bộ rộng lớn đó đã sớm được lựa 

chọn tham gia vào những tuyến hàng hải quốc tế. 

Theo cố giáo sư Trần Quốc Vượng, qua kết quả 

nghiên cứu di chỉ toàn đồ đá ngọc bích (jadéite) 

và ngọc đỏ nâu (néphrite) ở dãy núi Tràng Kênh 

cuối sông Kinh Thầy, các nhà nghiên cứu khảo 

cổ học đã đưa ra một giả thuyết về một luồng 

giao thương cổ xưa cách ngày nay khoảng 4.000 

- 3.000 năm, một con đường vận chuyển đá ngọc 

bích từ thượng lưu Irrawady của Mianma qua Vân 

Nam xuống lưu vực sông Hồng, rồi qua các cảng 

ở vịnh Bắc Bộ xuyên Thái Bình Dương mà xuất 

khẩu sang vùng Nam Mỹ.17) Như vậy, từ vài nghìn 

năm trước, vùng vịnh Bắc Bộ đã tồn tại cảng khẩu 

Bạch Đằng ở cửa sông Rừng, là một hải cảng lý 

tưởng trong tuyến hàng hải quốc tế.

Qua nhiều phát hiện khảo cổ học đã chứng 

minh khu vực miền Bắc Việt Nam gắn liền với 

nền văn hóa Đông Sơn phát triển rực rỡ suốt 

nhiều thế kỉ. Văn hóa Đông Sơn được coi là chặng 

cuối của nền văn minh Sông Hồng.18) Nó gắn liền 

với sự hình thành và phát triển của nhà nước Văn 

Lang - Âu Lạc của người Việt cổ. 

Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 7 trước Công nguyên 

đã hình thành quốc gia cổ đại sơ khai đầu tiên là 

Văn Lang trên cơ sở sự phát triển văn hóa Đông 

16)　�Dẫn theo Vũ Hữu San, Vịnh Bắc bộ nơi mở đầu hàng hải, T/c 
Xưa và Nay, số 131, 1/2003, tr.27.

17)　�Trần Quốc Vượng, Việt Nam cái nhìn địa văn hóa, Nxb Văn hóa 
Dân tộc - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 1998, tr.208.

18)　�Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb 
Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2000, tr.129.



096

1. Khái quát về cảng thị sơ khai vùng Bắc Việt Nam từ thời kì nhà nước Văn Lang với nền văn hóa Đông Sơn cho đến 10 thế kỉ sau Công nguyên

만 안양왕 대에서 멸망하였다. 당시 베트남의 주류 민족인 구

족과 낙족의 연합으로 탄생했다고 하여 구락(甌駱)이라 칭해

진다]의 형성과 발전에 밀접한 관련이 있다.

베트남의 역사는 기원전 7세기에 고대 베트남인의 

동선문화를 기반으로 한 반랑국이 최초의 고대국가로 

세워지면서 시작되었다. 반랑국은 반랑부족의 수령이 

다른 베트남 부족들을 굴복시키고 왕위에 올라 훙브엉

(Hùng vương, 雄王, 훙왕, 웅왕)이라 칭하고 국호를 

반랑이라 정하면서 세워졌다. 15개의 부로 나누어 왕

의 아들들이 제후로 통치하도록 하였으며 수도를 푸토

(Phú Thọ)의 바익학(Bạch Hạc)에 정하고 문신들을 

락허우(Lạc Hầu, 雒侯), 무신들은 락트엉(Lạc Tướng, 

雒將)이라 불렀다. 반랑국은 18대의 왕들이 세습을 통

하여 왕위를 이어갔고 모두 훙브엉이라고 불렸다.19)

이 기간에 바익학-비엣찌(Việt Trì)는 타오(Thao)강

(비엣찌를 흘러가는 홍강의 구간을 가리킨다) 연안에 

위치했다. 타오강은 까로(Cà Lồ)강, 티엡(Thiếp)강, 두

옹(Đuống)강 등의 지류로 나눠진 후 동해로 흘러나간

다. 홍강 하류에 퇴적토가 쌓여 기름진 홍강 삼각주를 

형성하여 많은 습지가 생겨나고 무성한 숲이 전역을 뒤

덮었다. 바익학-비엣찌 언덕은 홍강 델타의 꼭대기이자 

가장 안정적이고 개발하기 좋은 땅으로 반랑국의 경제 

중심지가 되기에 충분했다.

반랑국 시대의 고대 베트남 동선인들은 점점 해안가

로 이주하여 숲을 개간하였고, 논밭의 경작과 수렵생활

을 겸하였다. 농업에 관한 지식과 경험을 쌓아나가고 

해산물을 채집하였으며 수공예품을 생산하고 청동기를 

주조하고 제련기술을 개발시키는 한편 배를 건조하기

도 하였다. 그와 동시에 동남아시아 지역 및 세계와 교

류의 장을 열었다. 

이를 기반으로 하여 고대 베트남인의 해상무역 활동

의 시조(始祖)가 출현하였다. 자짜익(Dạ Trạch) 평야

19)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, 하노이 사회과학출판사, 
1993, pp.4-5.

Sơn của người Việt cổ. Nhà nước Văn Lang được 

thành lập do thủ lĩnh của bộ tộc Văn Lang đã 

thu phục nhiều bộ tộc Việt khác, lên ngôi xưng 

hiệu là Hùng Vương, lập quốc hiệu là Văn Lang, 

chia làm 15 bộ do các con vua cai trị làm chư 

hầu, kinh đô Văn Lang ở Bạch Hạc - Phú Thọ, đặt 

tướng văn là Lạc Hầu, tướng võ là Lạc Tướng. Vua 

18 đời của nhà nước Văn Lang theo tục cha truyền 

con nối, đều gọi là Hùng Vương.19)

Giai đoạn này, Bạch Hạc - Việt Trì là vùng đất 

ven sông Thao (đoạn sông Hồng chảy qua Việt 

Trì gọi là sông Thao). Dòng sông Thao chia ra các 

nhánh sông Cà Lồ, sông Thiếp, sông Đuống rồi 

đổ ra Biển Đông. Phù sa sông Hồng cùng mạng 

lưới các nhánh sông này bồi tụ tạo nên miền tam 

giác châu thổ sông Hồng màu mỡ, nhiều sình lầy, 

rừng rậm phủ khắp chốn. Vùng đồi Bạch Hạc-

Việt Trì là vùng đỉnh chóp của tam giác châu thổ, 

chính là vùng đất ổn định, phát triển nhất, xứng 

đáng là trung tâm kinh tế của nhà nước Văn Lang. 

Trong thời kì nhà nước Văn Lang, cư dân Đông 

Sơn Việt cổ đã tiến dần về phía biển, đốn rừng 

làm nương rẫy, hái lượm, phát triển các tri thức, 

kinh nghiệm về canh tác nông nghiệp, đánh bắt 

thủy hải sản, sản xuất thủ công, đúc đồng, luyện 

kim, làm thuyền, đồng thời mở ra các hoạt động 

giao thương trao đổi hàng hóa với các vùng miền, 

hải đảo, tham gia vào các hoạt động giao lưu 

trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Trên nền 

tảng hiện thực đó đã xuất hiện Tổ sư nghề buôn 

bán trên sông biển của người Việt cổ với sự ra đời 

các truyền thuyết vợ chồng Chử Đồng Tử - Tiên 

Dung từ miền đồng bằng thấp trũng Dạ Trạch 

xuôi thuyền ra biển, ra hải đảo bán buôn, tu tiên 

tu Phật cùng với huyền tích Mai An Tiêm trồng 

19)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, Nxb 
KHXH, Hà Nội, 1993, tr.4-5.
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지역에서 배를 타고 바다와 도서지역으로 나가 장사하

고 선인(仙人)과 보살이 된 추동쯔(Chử Đồng Tử, 褚

童子)-띠엔중(Tiên Dung, 仙容) 부부의 전설과 해안

지역에서 수박을 심어 장사하여 부자가 된 마이안띠엠

(Mai An Tiêm) 설화는 훙브엉 건국시대 및 동선 문화

시대의 해양 교류를 보여준다. 

홍샤오춘(Hung Hsiao chun, 洪曉純) 연구팀에 따

르면 동남아시아 지역은 초기 철기시대인 기원전 500

년부터 기원전 100년까지 세계에서 가장 활발하게 무

역 활동이 이루어졌던 곳이라고 한다.20) 동남아시아의 

고대 무역 활동은 육지와 도서 지역 전체에서 매우 활

발하게 이루어졌다. 특히 베트남의 동해(남중국해)와 

해안을 따라 인접한 영토에서 이루어졌으며 그 중에 동

선문화는 거대한 문명과 문화가 집결하고 교류하는 지

점에 위치하였다. 

상거래 교역은 동선문화의 유산이 더 풍부해지고 다

채롭게 하는데 기여했던 중요한 요소이다. 동선문화는 

육지와 도서 지역을 포함한 주변지역의 동시대 문화들

과 광범위한 교류관계를 맺었다. 동고, 청동 무기, 장신

구 등 수많은 동선문화의 유물이 여러 곳에서 발견되었

다. 민속학 및 고고학 자료에 따르면 동선문화의 배 모

양 목관은 동선문화 사람들이 목재를 이용하여 배를 만

드는 기술이 상당히 발전하였음을 보여준다. 그들은 이 

배를 이용하여 강과 바다를 건너 여러 지역과 교류하

기 위한 상품을 운송하였을 것이다. 동선문화의 전형적

인 유물인 동고(銅鼓, 청동북)가 베트남 남부지역과 서

부고원지대의 각 성(省) 뿐만 아니라 태국, 중국의 운

남(雲南), 말레이시아 연안, 인도네시아 군도에서도 발

견되었다. 하띤(Hà Tĩnh)성의 바이꼬이(Bãi Cọi), 꽝

응아이(Quảng Ngãi)성의 고꾸에(Gò Quê), 카인호아

(Khánh Hoà)성의 호아지엠(Hòa Diêm) 유적지에서 

20)　�Hung Hsiao-chun, 응우옌낌중, Peter Bellwood, Mike T.Carson, 
『연안의 연결 : 남중국해 전역의 장기 교역 네트워크』, The Journal of 
Island and Coastal Archaeology, 2013, pp.384-404.

dưa hấu và buôn bán làm giàu bên biển đã nói 

lên sự giao lưu hướng biển của thời đại Đông Sơn, 

thời đại Hùng Vương mở nước.

Theo nhóm nghiên cứu Hung Hsiao-chun, khu 

vực Đông Nam Á từng là nơi diễn ra các hoạt 

động trao đổi thương mại cổ sầm uất nhất thế 

giới, đặc biệt là giai đoạn sắt sớm, khoảng 500 

TCN - 100 TCN.20) Quá trình trao đổi thương mại 

cổ ở Đông Nam Á đã diễn ra khá mạnh mẽ ở lục 

địa và hải đảo, đặc biệt là khu vực Biển Đông dọc 

duyên hải lãnh thổ Việt Nam, trong đó văn hóa 

Đông Sơn ở vị trí nơi giao lưu hội tụ của nhiều 

nền văn minh, văn hóa lớn. 

Trao đổi thương mại là một khía cạnh quan 

trọng, góp phần làm cho di sản văn hóa Đông Sơn 

trở nên phong phú và đa dạng hơn. Văn hóa Đông 

Sơn đã có mối giao lưu rộng rãi với các nền văn 

hóa đồng đại ở những khu vực xung quanh cả 

trên lục địa và hải đảo. Nhiều sản phẩm của văn 

hóa Đông Sơn như trống đồng, vũ khí bằng đồng, 

đồ trang sức,... đã xuất hiện ở nhiều nơi. Theo 

các tư liệu dân tộc học và khảo cổ học, các loại 

quan tài hình thuyền của văn hóa Đông Sơn cho 

thấy kỹ thuật làm thuyền gỗ của cư dân Đông Sơn 

đã khá phát triển, và có lẽ họ đã sử dụng những 

con thuyền này vận chuyển các sản phẩm để vượt 

sông, vượt biển giao lưu với các khu vực. Điển 

hình là những chiếc trống đồng Đông Sơn không 

chỉ được tìm thấy ở các tỉnh miền Nam và Tây 

Nguyên Việt Nam, mà còn được phát hiện ở Lào, 

Campuchia, đông bắc Thái Lan, Vân Nam (Trung 

Quốc), ở ven biển Malaysia, quần đảo Indonesia,... 

Qua các kết quả khai quật ở Bãi Cọi (Hà Tĩnh), Gò 

Quê (Quảng Ngãi), Hòa Diêm (Khánh Hòa) cho 

20)　�Hung Hsiao-chun, Nguyễn Kim Dung, Peter Bellwood, Mike 
T.Carson, Coastal connectivity: Long-term trading networks 
across the South China Sea, The Journal of Island and Coastal 
Archaeology, 2013, pp.384-404.
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1. Khái quát về cảng thị sơ khai vùng Bắc Việt Nam từ thời kì nhà nước Văn Lang với nền văn hóa Đông Sơn cho đến 10 thế kỉ sau Công nguyên

이루어진 발굴 조사 결과에 따르면 동선문화와 사후인

문화(Sa Huỳnh, 沙黃, 기원전 1,000년부터 기원후 200년 

무렵까지 오늘날 베트남 중부 및 남부에서 융성했던 문화를 

가리킨다) 간의 분명한 상호교류가 존재하였고 이는 수

집된 도자기, 금속류의 유물에서도 드러나고 있다. 

기원전 약 3-2세기 홍강의 퇴적 토사가 점점 쌓여 

홍강 델타에 큰 변화를 가져왔다. 바익학 지역은 완전

히 중부 평야지역의 범위에 들어갔으며 새로운 비옥

한 평야지역이 열렸는데 그 중에 홍강의 지류인 황쟝

(Hoàng Giang)강 유역의 꼬로아(Cổ Loa) 지역이 있

었다. 홍강과 타이빈(Thái Bình)강의 수로 체계가 연

결되는 곳에 위치하였기 때문에 꼬로아에서 수로를 따

라 이동하는 것은 매우 편리하였다. 이 두 강의 수로 교

통망은 베트남 북부 전역의 수로 체계를 지배하고 있

으며 넓고 큰 평야지역을 덮고 있다. 황쟝강을 따라 홍

강으로 올라가면 북부지역의 북쪽 또는 서북쪽에 닿

을 수 있고 홍강을 따라 내려가면 바다로 나가거나 꺼

thấy văn hóa Đông Sơn và văn hóa Sa Huỳnh (miền 

Trung Việt Nam) có sự giao lưu trao đổi tương tác 

khá đậm nét, thể hiện ở các bộ sưu tập gốm, kim 

loại,... 

Đến khoảng thế kỉ 3-2 trước Công nguyên, phù 

sa sông Hồng đã dần bồi đắp tạo nên sự thay đổi 

lớn về diện mạo châu thổ. Vùng Bạch Hạc đã lùi 

hoàn toàn vào phạm vi miền trung du, những 

vùng đồng bằng phì nhiêu mới được mở ra, trong 

đó có vùng đất Cổ Loa ở ven sông Hoàng Giang là 

chi lưu nhánh sông Hồng. Từ Cổ Loa có thể theo 

đường thủy về xuôi rất thuận lợi, là vị trí nối liền 

mạng lưới đường thủy của sông Hồng và sông 

Thái Bình, hai mạng lưới đường thủy này chi phối 

toàn bộ hệ thống đường thủy ở miền Bắc Việt 

Nam, có thể bao quát cả vùng đồng bằng rộng 

lớn, theo sông Hoàng Giang tàu bè có thể ngược 

lên sông Hồng mà lên phía bắc hoặc tây bắc Bắc 

Bộ, xuôi theo sông Hồng mà ra biển cả, hoặc qua 

Hình 42. Trống đồng Đông Sơn thế kỉ 3-2 TCN, Bảo vật quốc gia hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam
그림 42. 기원전 3-2세기 동선 동고(베트남 국립역사박물관 소장 국보)
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우(Cầu)강을 지나 타이빈강 수로체계로 들어갈 수 있

다. 그렇기에 이곳으로 이주하여 촌락을 세우는 사람

들이 매우 많았다. 기원전 258년에는 안즈엉브엉(An 

Dương Vương, 安陽王)이 반랑국을 계승하여 어우락

국을 세웠고 수도를 꼬로아[현재의 하노이(Hà Nội)시 

동아인(Đông Anh)현]에 두었다.21) 

꼬로아가 최초의 수도로 선택되었고 지속적으로 확

장되어 이후 수세기 동안 여러 왕조의 수도가 꼬로아성

에서 15km 떨어진 똥빈[Tống Bình, 현재의 하노이를 

가리키며 여러 왕조와 시대에 따라 다이라(Đại La)성, 탕롱

(Thăng Long) 황성, 동낀(Đông Kinh) 등으로 불리었다]이 

되었다. 어우락국 시대(기원전 258-179년) 꼬로아는 전

국의 정치, 문화, 경제, 군사의 중심지였다.

특히 안즈엉브엉은 카루(Khả Lũ, 꼬로아)성을 축조

하는데 각 성곽마다 해자가 있었다. 해자들은 서로 연

결되었을 뿐만 아니라 황쟝강과도 연결되어 있었다. 황

쟝강은 외성(外城)의 남쪽과 서남쪽의 자연적인 해자 

역할을 하였고 다른 해자는 꼿꺼(Cột Cờ) 언덕에서 덤

까(Đầm Cả) 포구까지의 구간으로 성벽 바로 아래의 

땅을 파서 만들어졌다. 이 해자는 덤까 중성(中城)의 

해자와 이어진다. 주요 해자는 가장 중요한 수로 교통

로였고 성의 바깥과 안쪽을 연결하는 지점이었다. 성을 

출입하는 배는 덤까 포구나 황쟝강 포구에 정박해야 했

고 이곳에서 전역으로 흩어졌다.

견고하고 거대한 중심 성채를 가진 수도 꼬로아는 

왕과 신하들 및 황족들이 기거하며 군사시설과 백성들

의 거주구역으로 구성된 꽤 명확한 구획도시였다. 또한 

청동기 제조, 도자기 및 장신구 등 여러 생산 활동이 이

루어졌는데 특히 동제 화살촉을 장전하여 발사하는 활

을 제조하는 것으로 유명했고 이 활은 역사서에 어우

락국 및 꼬로아성을 방어하는 ‘신궁(神弓)’이라고 칭송

되었다. 꼬로아성 근처 유적지에서 진행된 고고학 발굴

21)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.6.

sông Cầu mà vào hệ thống sông Thái Bình. Hơn 

nữa, dân cư đã về đây lập xóm làng cư trú đông 

đúc. Vì vậy, năm 258 TCN, An Dương Vương đã kế 

thừa nhà nước Văn Lang mà thành lập nhà nước 

Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).21)

Có thể nói, sự kiện Cổ Loa lần đầu tiên được 

chọn làm kinh đô chính là khởi đầu của một vùng 

đất mà sau này được mở rộng và liên tục là vị trí 

kinh đô của nhiều triều đại trong nhiều thế kỉ về 

sau, đó là thành Tống Bình-Đại La, kinh thành 

Thăng Long, Đông Kinh, Hà Nội, cách Cổ Loa 

khoảng 15km. Vào thời kì nhà nước Âu Lạc (258 

TCN - 179 TCN), Cổ Loa là trung tâm chính trị, 

văn hóa, kinh tế, quân sự của cả nước. 

Đặc biệt, An Dương Vương đã cho xây tòa 

thành Khả Lũ (tức Cổ Loa thành), mỗi vòng thành 

đều có hào nước. Các hào thông với nhau và 

thông với sông Hoàng Giang. Sông Hoàng Giang 

làm hào thiên nhiên ở phía nam và tây nam của 

Thành Ngoại, phần hào còn lại được đào sát chân 

tường thành từ gò Cột Cờ đến Đầm Cả, con hào 

này nối với hào của Thành Trung ở Đầm Cả. Hào 

chính là đường giao thông thủy quan trọng nhất, 

là điểm kết nối khu vực trong thành với bên ngoài 

thành. Thuyền bè ra vào thành đều phải neo đậu 

ở bến Đầm Cả hoặc bến sông Hoàng Giang và từ 

đó mà tỏa đi khắp nơi. 

Có thể thấy, kinh đô Cổ Loa với tòa thành trung 

tâm rộng lớn kiên cố, nơi có triều đình, vua quan 

cùng hoàng tộc, khu quân sĩ, khu dân cư, được 

qui hoạch khá rõ ràng, có các hoạt động sản xuất, 

đúc đồng, làm gốm, làm đồ trang sức, đặc biệt là 

chế tạo những chiếc nỏ bắn tên đồng rất nổi tiếng 

mà sử sách ca ngợi như “nỏ thần” đã phòng thủ 

tốt cho thành Cổ Loa và nước Âu Lạc. Theo kết 

21)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.6.
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조사 결과에 따르면 동제 화살촉 수 만개와 화살촉 주

조시설이 발견되었다고 한다.22) 꼬로아성은 식량과 무

기 수요가 매우 컸는데 이것은 성 외부 여러 지역의 산

물과 교역활동의 발전에 중요한 요소였다.23) 덤까 혹은 

황쟝강의 포구는 식량과 무기, 물품 등을 싣고 성을 출

입하는 배들의 정박지인 동시에 물품 거래 활동이 이루

어지는 곳으로 꼬로아성의 무역항 역할을 담당했다.

기원전 179년 어우락국은 교지(Giao Chỉ, 交趾)

군 및 끄우쩐(Cửu Chân, 九真郡)군이 되어 찌에우다

(Triệu Đà, 趙佗)가 왕으로 통치하는 남비엣국(Nam 

Việt Quốc, 南越國, 기원전 203-111년에 걸쳐 중국 남부

와 베트남 북부지역에 존재했던 왕국으로 최전성기에는 현재 

중국의 광둥성 및 광시 좡족 자치구의 대부분과 푸젠성, 후난

성, 구이저우성, 윈난성 일부, 베트남 북부를 다스렸다)에 편

입되었다. 락장들은 여전히 백성들을 통치하는 권력을 

가지고 있었다.24) 기원전 111년 서한(西漢)의 통치아래 

교지군의 총관부가 롱비엔(Long Biên)에 세워졌다.25) 

북방의 관리들은 베트남 북부 땅의 풍부한 자원을 보았

다. 『전한서(前漢書)』의 기록을 통하여 당시 베트남 북

부의 풍부한 자원을 확인할 수 있다. 또한 북방의 관리

들이 이들 자원을 개발하고 착취하여 쉽게 부를 축적할 

수 있었다는 것을 보여주고 있다.

비엣(Việt) 땅은 바다에 가깝고 많은 코뿔소, 코끼리, 바다

거북, 주옥(珠玉), 은, 과일, 천이 많이 난다. 이곳에 와서 

장사한 많은 중국인들이 부유해졌다.26) 

한나라 시대에는 동남아시아의 각국, 인도, 이란, 로

22)　사학원, 『베트남 옛 도시』, 하노이, 1989, p.66.

23)　사학원, 『베트남 옛 도시』, p.72.

24)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.10.

25)　�쩐꾸옥브엉 교수에 따르면 롱비엔(Long Biên)의 위치는 서쪽에 띠엔썬
(Tiên Sơn)-펏띡산(Phật Tích)이 있는 꾸에보(Quế Võ)현이다.(『베트남 
문화 지역을 보는 시선』, p.141.)

26)　『전한서』 제28권 하.

quả khai quật khảo cổ học ở một số di tích ngay 

gần thành Cổ Loa đã tìm được hàng vạn mũi tên 

đồng và địa điểm đúc đồng.22) Như vậy, nhu cầu 

về lương thực, vũ khí cho khu vực trong thành là 

rất cao, điều đó tất yếu sẽ phát triển những hoạt 

động trao đổi sản vật với các nơi khác bên ngoài 

thành.23) Bến thuyền Đầm Cả hay Giang Cảng 

vừa là trạm neo đậu thuyền bè ra vào thành, chở 

lương thực, vũ khí, vật phẩm cho khu vực trong 

thành và cũng là nơi diễn ra các hoạt động trao 

đổi hàng hóa đơn thuần, giữ vai trò là một bến 

cảng thương mại của đô thị Cổ Loa.

Từ năm 179 TCN, nhà nước Âu Lạc trở thành 

quận Giao Chỉ và Cửu Chân, bị sáp nhập vào Nam 

Việt Quốc do Triệu Đà xưng vương. Các Lạc tướng 

vẫn giữ quyền cai trị dân.24) Dưới thời nhà Tây 

Hán thống trị từ năm 111 TCN, trị sở quận Giao 

Chỉ đóng ở Long Biên.25) Quan lại phương Bắc 

đã thấy được những tài nguyên phong phú của 

miền Bắc Việt Nam. Sách Tiền Hán thư có viết: 

“Đất Việt ở gần biển, có nhiều tê giác, voi, đồi 

mồi, châu ngọc, bạc, hoa quả, vải,... Người Hoa 

đến buôn bán phần nhiều trở nên giàu có.”26) Vì 

vậy, chúng đã ra sức khai thác, bóc lột tài nguyên. 

Thời Hán đã phát triển mạnh mẽ nền ngoại 

thương với các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Iran, La 

Mã, Ả rập, Ba Tư,... Lương thư có viết: “Các nước 

phương Nam và phương Tây muốn đến Trung 

Quốc đều phải đi đường biển qua Giao Chỉ.”27) 

Các lái buôn đã vượt biển qua Phù Nam, Champa, 

22)　Viện sử học, Đô thị cổ Việt Nam, Hà Nội, 1989, tr.66.

23)　Viện sử học, Đô thị cổ Việt Nam, sđd, tr.72.

24)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.10.

25)　�Theo giáo sư Trần Quốc Vượng thì Long Biên có lẽ ở vị trí huyện 
Quế Võ, phía tây có núi Tiên Sơn-Phật Tích, Việt Nam cái nhìn 
địa văn hóa, sđd, tr.141.

26)　Tiền Hán thư, quyển 28, phần hạ.

27)　Lương thư, quyển 54.
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마, 아랍, 페르시아 등과 대외 무역이 매우 발전했는데 

『양서(梁書)』의 기록을 통하여 이를 유추할 수 있다.

중국에 오기 원하는 남방과 서방의 각 나라들은 교지의 바

닷길을 지나야 한다.27) 

상인들은 푸남(Phù Nam, 扶南, 1-7세기 메콩강 하

류 지역에 발흥한 앙코르 왕조 이전의 고대 왕국이다), 참파

(Champa), 교지의 해상로를 지나거나 또는 수마트라

(Sumatra), 말레이시아 해안을 따라 중국의 광주(廣

州) 및 각 동남아시아 소국(小國)의 항구와 거래했다. 

무역거래 품목은 비단, 향신료, 후추, 계피, 금, 진주, 유

리제품과 도자기 등 이었다.28)

이 시기에 군사 및 경제적인 측면에서 꼬로아의 우

월한 지리적 위치는 여전히 중요했다. 한나라 사람들은 

꼬로아성의 내성(內城)을 추가로 건설하였고 끼엔타인

(Kiển Thành)이라고 불렀다.29) 한나라인들이 가져온 

화폐인 오수전(五銖錢), 반냥전(半兩錢), 화천전(貨泉

錢)의 발굴은 꼬로아성의 주민이 나날이 많아졌고 수

공업이 더욱 발전하였으며 상품을 거래하는 시장과 포

구가 생겨났다는 것을 보여준다. 그러나 수많은 물품을 

실은 선박은 지배계층의 한나라인에 의해 강탈당했다. 

주요 상업 중심지는 두옹강, 꺼우강에서 가까운 롱비엔

에 집중되었다. 롱비엔의 도시 항구는 홍강과 타이빈을 

통하여 북부만-교지 해안과 연결되었다. 

2세기 말에서 3세기 초 무렵에 동한(東漢)이 멸망했

다. 187년 교지 지역은 태수(太守) 시니엡(Sĩ Nhiếp, 

士燮, 중국 후한 말기에서 삼국시대의 관료)의 통치를 받

았고 루이러우[Luy Lâu, 현재의 박닌(Bắc Ninh)성 투언

타인(Thuận Thành)]에 총관부가 세워졌는데 여러 겹으

로 이루어진 성이 축조되었다. 이때부터 상업은 루이러

27)　『양서』 제54권.

28)　쩐꾸옥브엉, 『모색하고 사유하는 베트남 문화』, p.522.

29)　사학원, 『베트남 옛 도시』, p.65.

Giao Châu hay dọc bờ biển Sumatra, Mã Lai mà 

buôn bán với cảng Quảng Châu của Trung Hoa và 

các tiểu quốc Đông Nam Á. Các mặt hàng trao đổi 

buôn bán gồm có tơ lụa, hương liệu, hồ tiêu, quế, 

vàng, ngọc trai, đồ thủy tinh, đồ gốm,...28)

Giai đoạn này, vị trí ưu việt của Cổ Loa cả về 

quân sự và kinh tế vẫn được lựa chọn, vì vậy 

thành Cổ Loa đã được người Hán xây dựng thêm 

di tích Thành Nội, gọi là Kiển Thành.29) Dựa 

trên các phát hiện khảo cổ học với các loại tiền 

Ngũ Thù, Bán Lạng, Hóa Tuyền,... của nhà Hán 

mang sang cho thấy thời kì này cư dân Cổ Loa 

ngày càng đông đúc, nghề thủ công phát triển 

hơn, có bến thuyền chợ quán trao đổi hàng hóa. 

Tuy nhiên, nhiều chuyến tàu chở vật phẩm đến 

Cổ Loa nuôi bọn thống trị nhà Hán chủ yếu là 

do trưng tập, cướp đoạt. Trung tâm giao thương 

chính được tập trung về lị sở Long Biên, gần kề 

sông Đuống, sông Cầu. Bến cảng khu đô thị Long 

Biên qua hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình 

kết nối với vịnh Bắc bộ - biển Giao Chỉ.

Cuối thế kỉ 2 đầu thế kỉ 3, chính quyền Đông 

Hán suy vong. Năm 187, vùng Giao Chỉ đặt dưới 

quyền cai trị của Thái thú Sĩ Nhiếp, đóng trị sở ở 

Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh) có xây dựng 

các vòng thành bao quanh. Từ lúc này, trung 

tâm thương mại chính tập trung về đô thị Luy 

Lâu. Thời gian này, mặc dù Trung Quốc loạn lạc, 

song Giao Chỉ - Luy Lâu ở quá xa kinh thành của 

phương Bắc nên trị sở Luy Lâu biệt lập, phát triển 

hưng thịnh. Sĩ Nhiếp cũng cho truyền bá chữ Hán 

và đạo Nho vào Luy Lâu.

Xét vị trí địa hình, Luy Lâu nằm trong phạm 

vi của vùng đồng bằng, xung quanh Luy Lâu có 

các dòng sông Dâu, sông Cầu, sông Thiên Đức 

28)　�Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, sđd, 
tr.522.

29)　Viện sử học, Đô thị cổ Việt Nam, sđd, tr.65.
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우에 집중되었다. 이 기간 동안 중국은 혼란 중에 있었

지만 교지-루이러우는 북방의 수도에서 멀리 떨어져있

기에 그 영향을 받지 않았고 도리어 크게 번성하였다. 

시니엡은 루이러우 지역에 한자와 유교를 전해주었다.  

지리적인 위치를 살펴보면 루이러우는 평야지역에 

있고 주변에는 꺼우(Cầu)강, 티엔득[Thiên Đức, 두옹

(Đuống)]강, 홍강이 등이 흘러 수로 교통로가 매우 편

리하였고 특히 저우(Dâu)강은 루이러우성을 보호하

는 해자이면서 성에 식량, 생필품, 무기를 공급하는 주

요 통로였다. 이에 따라 매우 발전된 상업 포구가 형성

되었다. 편리한 위치로 인해 루이러우는 수세기에 걸쳐 

지속적으로 발전하였다.

루이러우에 거주하는 사람들의 구성은 중국인 통치 

관리와 가족들, 군사들 및 중국 관리에 부역하는 수공

예품 장인과 가난한 백성들 등으로 매우 다양했다. 많

은 인도 상인들이 북부만의 해로를 따라 들어와 루이러

우에서 장사를 하였다. 또한 이 상인들을 따라 인도의 

승려들이 루이러우에 왔는데 그들의 목적은 불교를 전

파하는 것이었고 이에 따라 루이러우는 불교중심지가 

된다. 

북부지역은 풍부한 산물이 나는 원천으로 중국 지배

층은 모든 방법을 동원하여 수탈했다. 루이러우는 중국 

관리들과 상인, 인도 상인의 큰 상업중심지가 되었으

며, 베트남인은 주로 이곳으로 상품을 가져와 거래하거

나 공납했다.

역사서에는 시니엡이 사신에게 명하여 북부 지역의 

토산품을 오나라(중국 삼국시대)에 공납하도록 했다고 

기록되어 있다. 공납품에는 향신료, 비단이 포함되었고 

수량은 수천에 달했다. 진주, 우렁, 유리, 청금석, 물총

새 깃털, 바다거북, 코뿔소 뿔, 코끼리 상아와 같은 고급

품과 바나나, 코코넛, 용안 등과 같은 진귀한 과일은 한 

해도 거르지 않고 수백 필의 말에 실려 공납되었다.30)

30)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, 외전, p.27.

(sông Đuống), sông Hồng, tạo nên những đường 

giao thông thủy đi ngược về xuôi đều rất thuận 

tiện, đặc biệt là dòng sông Dâu vừa là hào bảo 

vệ thành Luy Lâu, vừa là con đường chính cung 

cấp lương thực, nhu yếu phẩm, vũ khí cho khu 

vực trong thành, đồng thời cũng hình thành bến 

thuyền buôn bán vô cùng sầm uất. Với vị trí thuận 

lợi, Luy Lâu đã phát triển liên tục trong nhiều thế 

kỉ sau.

Thành phần cư dân ở Luy Lâu khá phong phú. 

Một số quan lại thống trị người Hoa cùng gia 

đình, quân sĩ, thợ thủ công và dân nghèo được 

đưa sang làm phu dịch cho bọn quan lại. Nhiều 

nhà buôn Ấn Độ đã theo đường biển từ vịnh Bắc 

Bộ vào buôn bán ở Luy Lâu. Đi theo các nhà buôn 

là các tăng lữ Ấn Độ tới Luy Lâu với mục đích 

truyền bá đạo Phật, Luy Lâu trở thành một trung 

tâm Phật giáo. 

Do vùng Bắc Bộ có nguồn sản vật vô cùng 

phong phú nên bọn thống trị của Trung Quốc 

đã tìm mọi cách khai thác cũng như bóc lột triệt 

để. Luy Lâu trở thành trung tâm buôn bán lớn 

của quan lại và thương nhân người Hoa và khách 

thương Ấn Độ. Người Việt thường mang hàng hóa 

tới đây mua bán hoặc cống nạp.

Tư liệu sử có ghi chép về những thổ sản của 

miền Bắc Bộ đã từng được Sĩ Nhiếp sai sứ mang 

đi cống nạp cho nhà Ngô (thời Tam Quốc của 

Trung Hoa), bao gồm các loại hương liệu, vải mịn, 

số lượng hàng nghìn. Các thứ quí lạ như ngọc 

trai, ốc lớn, lưu ly, lông chim trả, đồi mồi, sừng 

tê, ngà voi và những thứ quả lạ như chuối, dừa, 

long nhãn không năm nào không tiến, lại cống 

nạp mấy trăm con ngựa.30)

Luy Lâu trở thành trung tâm đô thị thương 

30)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
Ngoại kỉ, sđd, tr.27.
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루이러우는 수백 년 간 교지 지역의 번성한 무역 항

구 도시가 되었고 중앙아시아에서 인도, 중국으로 가는 

상인, 승려, 수도승들이 모여들었다. 또한 참파, 교주

(Giao Châu, 交州)의 동해(남중국해)지역의 수십 개의 

소국들이 중국과 열대지역 산물을 거래하는 중계 교역

소의 역할도 수행했다.

수차례 고고학 발굴조사를 통하여 발견된 한나라의 

오수전, 신나라의 화천전, 대천전(大泉錢) 등과 인도 

유리구슬, 각종 옷감 등은 이곳이 홍강 지류와 북부만

을 통과하여 동해로 나가는 국제 무역로에 포함되어 있

었다는 사실을 증명해주고 있다.

2014년부터 2019년까지 진행된 베트남 국립역사박

물관의 발굴조사 결과에 따르면 루이러우성 지역에서 

청동기 거푸집 조각 1,000점과 청동가루, 철가루, 청동

을 붇는 깔대기와 솥 조각이 발견되었고 이는 후기 동

선문화의 특징을 보여주는 청동, 철제품을 제조한 가마

시설의 흔적으로 밝혀졌다. 또한 그릇, 대야, 냄비, 술

병, 연적 등의 도기와 토기가 다량으로 출토되었다. 이 

유물들은 한나라시대의 특징을 띄고 있지만 동선문화

cảng sầm uất vùng Giao Chỉ suốt mấy trăm năm, 

tập trung thương nhân, tu sĩ, đạo sĩ từ Trung 

Á đến Ấn Độ, Trung Quốc, là trạm dịch trung 

chuyển của hàng chục nước nhỏ khu Biển Đông 

qua Champa, qua Giao Châu, giao dịch với Trung 

Quốc bằng các mặt hàng sản phẩm nhiệt đới.

Qua nhiều cuộc khai quật khảo cổ học đã phát 

hiện những đồng tiền Ngũ Thù của nhà Hán, tiền 

Hóa Tuyền, Đại Tuyền ngũ thập,... hạt chuỗi thủy 

tinh có nguồn gốc Ấn Độ, các mẫu vải tơ sợi,... 

càng chứng minh nơi đây đã tham gia vào tuyến 

đường giao thương quốc tế thông qua hệ thống chi 

lưu sông Hồng và vịnh Bắc bộ mà ra Biển Đông. 

Đặc biệt, theo kết quả khai quật của Bảo tàng 

Lịch sử Quốc gia Việt Nam (2014-2019), trong khu 

vực thành Luy Lâu đã phát hiện được khoảng 

1.000 mảnh khuôn đúc trống đồng cùng nhiều xỉ 

đồng, xỉ sắt, mảnh nồi, phễu rót đồng,... cho thấy 

dấu tích khu vực lò luyện kim, đúc đồng, tạo nên 

nhiều sản phẩm đặc trưng của văn hóa Đông Sơn 

muộn. Ngoài ra còn có hàng loạt các loại hình 

Hình 43. Dấu tích thành Luy Lâu và nhánh sông Dâu làm hào bao quanh
그림 43. 루이러우성 유적과 해자로 이용된 저우강
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의 특징을 짙게 드리우고 있어 한나라 문화에 복속되지 

않았던 동선문화의 생명력을 보여준다.

7세기 초 중국 수나라 시대에는 똥빈이 북부평야 전 

지역을 통치하는 중심지가 되었다. 621년 수나라를 대

신한 당나라는 똥빈에 성채를 건설하였다. 679년 베트

남 북부지역은 안남도호부(安南都護府)라는 이름으

로 바뀌었으며 똥빈에 총관부가 생겼다. 865-866년 당

나라의 절도사인 고병(Cao Biền, 高駢)이 다이라(Đại 

La)성을 축조한다.

7세기 초부터 10세기 중엽까지 똥빈-다이라는 거대

한 무역도시가 되었다. 자바(Java), 스리랑카, 로마, 아

랍의 상인과 사신들은 바닷길을 통하여 교지, 끄우쩐, 

일남(日南, 베트남), 참파, 중국 남부 등지와 거래하였

고 교지 해안지역-북부만은 하롱만-바이뜨롱(Bái Tử 

Long)에 속한 섬들, 홍강과 타이빈의 편리한 수로 교

gốm men và đất nung như bát, âu, nồi, vò, nghiên 

mực,... vừa mang phong cách Hán nhưng lại 

mang đậm phong cách văn hóa Đông Sơn, điều 

đó cho thấy sức sống văn hóa Đông Sơn không bị 

văn hóa Hán khuất phục.

Đầu thế kỉ 7, Tống Bình trở thành trung tâm 

thống trị cả miền đồng bằng Bắc Bộ của nhà 

Tùy. Năm 621, nhà Đường thay nhà Tùy xây dựng 

thành lũy ở Tống Bình. Năm 679, miền Bắc Việt 

Nam bị đổi tên là An Nam đô hộ phủ với trị sở 

đặt ở Tống Bình. Năm 865-866, Tiết độ sứ của nhà 

Đường là Cao Biền đã cho đắp thành Đại La. 

Từ đầu thế kỉ 7 đến giữa thế kỉ 10, Tống Bình 

- Đại La trở thành đô thị giao thương lớn. Các lái 

buôn và sứ thần Java, Sri Lanka, La Mã, Ả Rập,... 

vẫn theo đường biển đi lại buôn bán với Giao Chỉ, 

Cửu Chân, Nhật Nam, Champa, vùng nam Trung 

Hình 44. Mảnh khuôn đúc trống đồng Đông Sơn phát hiện ở trong thành Luy Lâu
그림 44. 루이러우성에서 발견된 동선의 동고 거푸집편
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통체계로 인하여 배들이 편리하게 정박할 뿐만 아니라 

식수와 연료 및 상아, 코뿔소 뿔, 바다거북, 진주, 산호, 

후추, 백단향, 무명, 비단, 종이, 설탕, 유리제품 등의 많

은 귀한 산물을 구매하기에 편리하였다.

이 시기에 베트남 북부지역에 많은 상인들이 오

는 것을 보고 중국 관리들은 광주(廣州)의 무역 활동

에 영향을 미칠까 걱정했다. 그래서 792년 영남절도

경력사(岭南節度經略使)가 당나라의 왕 덕종(德宗, 

779~805)에게 무역관리소를 안남에 설립하여 중국에

서 관리를 보내 감시하게 하고 각 나라의 상선이 안남

지역을 통행하지 못하게 하는 명령을 내려줄 것을 요청

하였다.

근래에 많은 배가 전하에게 진상하기 위한 물품을 구매하

려 안남을 지나는데 그 일이 막중하여 제공되는 물품이 

부족할까 염려되옵니다. 하여 안남판관에게 명하여 물품

을 거두고 구매하게 하려 하오니 조정에서는 중국인 관리

를 파견해 주셔서 저의 관리들과 함께 일을 보게 하여주소

서…신의 소견에는 외국 장사치들은 이윤만을 추구하기

에 일이 순조롭게 될 것 같으면 오고 불편할 것 같으면 가

버립니다. 광주는 상인들이 모여드는 중요한 곳으로 많은 

사람과 산물로 이름이 나 있습니다. 이 장사치들의 침범이 

너무 과하여 멀리서 부터 온 사람들의 위안을 앗아가버립

니다.31)

그러나 이 요청은 묵살되어 논의되지 않았다. 이를 

통하여 당시에는 베트남 북부만 지역이 일정 수준 이상

으로 경제가 발전하였을 뿐만 아니라 중국 남부지역에

서 제일 큰 경제중심지인 광주(廣州)와 경쟁하는 수준

이었음을 알 수 있다.

베트남 북부는 국제 무역로에 포함되어있는 동해안

(남중국해)에 위치하였기에 중국 관리들에게 이익을 가

31)　�레딱, 『안남지략』, 베트남 사료번역위원회, 후에대학원 출판사, 1961, 
p.131.

Hoa,... Vùng biển Giao Chỉ - vịnh Bắc Bộ với hệ 

thống các hải đảo thuộc vịnh Hạ Long - Bái Tử 

Long và hệ thống cửa sông Hồng và sông Thái 

Bình thuận lợi tạo nên các bến bãi neo đậu thuận 

lợi, lại dễ dàng mua nước ngọt, củi khô và nhiều 

sản vật quí như ngà voi, sừng tê, đồi mồi, ngọc 

trai, san hô, hồ tiêu, trầm hương, vải bông, lụa, 

giấy, đường phèn, đồ thủy tinh,...

Giai đoạn này, do thấy khu vực vịnh Bắc Bộ thu 

hút quá nhiều thương khách khiến cho bọn quan 

lại ở Trung Quốc lo sợ ảnh hưởng đến hoạt động 

giao thương của Quảng Châu. Vì vậy, năm 792, 

Lĩnh Nam Tiết độ Kinh lược sứ đã đưa ra tấu nghị 

dâng lên vua Đường Đức Tông xin đặt Sở thị bạc 

(sở đại lý mua hàng) ở An Nam và phái Trung sứ 

qua giám thị, xin lệnh cấm không cho tàu buôn 

các nước qua lại khu vực An Nam với nội dung: 

“Gần đây có nhiều thuyền qua An Nam mua vật 

dụng để dâng lên vua, công việc lớn lao, sợ đồ 

cung cấp không đủ. Nay tôi muốn sai phán quan 

qua An Nam thu mãi vật hạng, xin triều đình 

phái một vị Trung sứ cùng với Sứ ty của tôi cùng 

đi công tác... Thiết nghĩ, những kẻ buôn bán nước 

ngoài chỉ cầu mối lợi, được yên vỗ thì đến, bị 

quấy nhiễu thì đi. Quảng Châu là nơi đô hội trọng 

yếu, có tiếng dân đông, của nhiều. Chỉ vì bọn giao 

dịch xâm khắc quá chừng, mất cả ý nghĩa làm 

cho người xa cảm mến.” Tuy nhiên lời tấu nghị bị 

im, không đưa ra bàn luận.31) Qua đó có thể thấy, 

giai đoạn này, vùng biển vịnh Bắc Bộ không chỉ 

là một vùng kinh tế phồn thịnh mà ở mức độ nào 

đó còn có sức cạnh tranh với trung tâm kinh tế 

lớn nhất ở miền nam Trung Quốc là Quảng Châu.

Suốt gần 10 thế kỉ, miền Bắc Việt Nam đã trở 

thành điểm khai thác quyền lợi của các triều đại 

31)　�Lê Tắc, An Nam chí lược, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, 
Nxb Viện Đại học Huế, 1961, tr.131.
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져다주는 무역항과 경제 중심지가 개발되었다. 즉, 10세

기경까지 중국의 한-육조-당나라의 이권 개발 지역이 되

었던 것이다. 그러나 중국의 수도와 멀리 떨어져 있었기 

때문에 베트남 민족은 북방 왕조들에게 완전히 굴복하

지 않았고 베트남 땅으로 이주해서 살고 있는 중국인들

도 점차 베트남인의 문화와 풍습에 동화되었다. 이리하

여 베트남인과 중국인들은 함께 살아가며 항구와 시장

에서 함께 생산 및 상업 활동에 종사하였다. 『전한서(前

漢書)』에는 중국사회의 여러 계층에 부를 안겨준 베트

남인과의 해상 무역활동을 기록하고 있으며 거래 품목

은 코뿔소 뿔, 상아, 바다거북, 주옥, 금, 은, 동, 과일, 비

단 등이었다. 1세기 초부터 3세기 초까지의 동한(東漢)

시대에 광주지역과 교주(交州)간의 경제 관계는 상당히 

발전하였다. 베트남 상인과 한나라 상인은 교지에서 쌀

을 싣고 끄우쩐, 헙포(Hợp Phố, 合浦)로 가서 팔았다. 

그들은 진주를 거래하기 위해 자주 헙포, 뜨반(Tư Văn, 

徐闻) 항구에 가기도 했다. 교주의 롱비엔, 루이러우, 

다이라는 모두 각 시대의 정치, 경제 중심지였다.32) 이

에 따라 베트남 동북해양은 기원 전후의 수세기 동안 

중국의 무역 관문으로써의 중요한 역할을 담당했다.

베트남 북부에서는 근 10세기에 달하는 기간 동안 민

족의 독립을 쟁취하기 위한 투쟁이 멈추지 않았다. 서

기 40년 훙부엉의 락장의 딸이었던 하이바쯩[Hai bà 

Trưng, 1세기 후한의 지배하에 있던 베트남의 반란을 주도한 

쯩짝(Trưng Trắc, 徵側), 쯩니(Trưng Nhị, 徵貳) 자매를 일

컬으며, 쯩여왕(Trưng Nữ vương)이라고 불린다]는 동한의 

도호부 정권에 반기를 들고 봉기를 일으켜 린남(Lĩnh 

Nam, 嶺南)국을 세웠고 수도를 메린(Mê Linh)에 두

었다. 쯩짝(Trưng Trắc, 徵側)은 왕위에 올라 여왕이 

되었다. 그러나 서기 43년 동한군에게 패배하였다.33) 

541년 리비(Lý Bí, 李南帝)가 중국 양나라군을 물

32)　�Wang Gungwu, 『난하이 무역 : 남중국해에서 중국 무역의 초기 역사』, 
Singapore, Time Academic Press, 1998, pp.24-26.

33)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, pp.21-22.

Hán - Lục triều - Đường của Trung Quốc. Với vị trí 

ven Biển Đông trên tuyến đường thương mại quốc 

tế, các trung tâm kinh tế đã khai thác những bến 

cảng thương mại đem về lợi nhuận cho bọn quan 

lại Trung Hoa. Tuy nhiên, bên cạnh đó người dân 

Việt cũng không hoàn toàn bị khuất phục bởi các 

triều đại phương Bắc, do vị trí địa lý quá xa với 

kinh đô của Trung Quốc, đồng thời những người 

Hoa đến sinh sống ở đất Việt cũng dần hòa theo 

văn hóa, lệ làng của người Việt. Vì vậy, cư dân 

người Việt và người Hoa cùng sinh sống, cùng 

tham gia các hoạt động sản xuất, buôn bán ở 

các bến thuyền, chợ quê. Tiền Hán thư từng ghi 

nhận việc buôn bán sừng tê, ngà voi, đồi mồi, 

châu ngọc, vàng bạc, đồng, trái cây, vải lụa,... với 

người Việt theo đường biển đã đem lại sự giàu có 

cho nhiều tầng lớp xã hội Trung Quốc. Đến thời 

Đông Hán từ đầu thế kỉ 1 đến đầu thế kỉ 3, quan 

hệ kinh tế giữa vùng Quảng Châu với Giao Châu 

khá phát triển. Các khách thương người Việt và 

người Hán thường chở lúa gạo từ Giao Chỉ đến 

bán ở Cửu Chân, Hợp Phố,... Họ cũng thường đến 

cảng Hợp Phố, Tư Văn để buôn bán ngọc trai. 

Giao Châu với các lỵ sở Long Biên, Luy Lâu, Đại 

La từng là những trung tâm chính trị, kinh tế của 

một thời đại.32) Vì thế, vùng biển đảo Đông Bắc 

Việt Nam từng đóng vai trò quan trọng như cửa 

ngõ giao thương của Trung Quốc trong nhiều thế 

kỉ trước sau Công nguyên. 

Cũng trong thời gian gần 10 thế kỉ đó, miền Bắc 

Việt Nam không ngừng có những cuộc đấu tranh 

giành độc lập dân tộc. Đó là cuộc khởi nghĩa của 

Hai Bà Trưng vốn là con gái dòng Lạc Tướng của 

vua Hùng chống lại chính quyền đô hộ nhà Đông 

Hán vào năm 40, lập nên nhà nước Lĩnh Nam, 

32)　�Wang Gungwu: The Nanhai Trade, the early history of Chinese 
trade in the South China Sea, Singapore, Time Academic Press, 
1998, pp.24-26.
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리치고 황제가 되어 전리 왕조(Tiền Lý, 前李朝, 541-

602)의 반쑤언국(Vạn Xuân, 양나라의 지배에서 독립하여 

베트남 북부지방에 세운 왕조)을 세웠다.34) 비록 짧은 기

간이나마 독립을 유지하였지만 멈추지 않는 베트남인

의 민족 독립 정신을 엿볼 수 있다. 이후 수세기에 걸쳐 

베트남인의 항쟁은 계속되었으며 이는 바익당강의 위

대한 승리를 가져와 서기 938년 마침내 중국의 북방 통

치에서 완전히 벗어날 수 있었다.

34)　응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.36.

đóng đô ở Mê Linh. Bà Trưng Trắc được phong là 

Nữ Vương. Nhưng đến năm 43 thì bị quân Đông 

Hán đánh bại.33) Năm 541, Lý Bí đánh bại quân 

nhà Lương (Trung Quốc), xưng là hoàng đế, mở 

nước Vạn Xuân của nhà Tiền Lý (541 - 602).34) 

Tuy các giai đoạn này Việt Nam chỉ dành độc lập 

trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng cho thấy 

quyết tâm dành độc lập dân tộc của người Việt 

chưa bao giờ ngừng lại. Chính vì vậy, các thế kỉ 

sau vẫn luôn có những cuộc khởi nghĩa của người 

dân Việt và dẫn đến chiến thắng vang dội trên 

sông Bạch Đằng, hoàn toàn thoát khỏi ách thống 

trị phương Bắc vào năm 938.

33)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.21-22.

34)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.36.
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2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

Từ thế kỉ 10, sau chiến thắng của Ngô Quyền 

đánh bại quân Nam Hán năm 938, mở ra vương 

triều Ngô của quốc gia độc lập, Ngô Quyền được 

suy tôn là “Ông Tổ trung hưng nước Việt”, đóng 

đô ở Cổ Loa, gần kề trung tâm Đại La. Tuy nhiên, 

chỉ vài năm sau, đất nước xảy ra nạn cát cứ 12 sứ 

quân. Năm 968, Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ 

quân, thống nhất đất nước, mở ra triều đại nhà 

Đinh (968-980), đóng đô ở Hoa Lư với quốc hiệu 

là Đại Cồ Việt. Đến triều Tiền Lê (980-1009) cũng 

vẫn kế thừa đóng đô ở Hoa Lư. Có thể nói, do đất 

nước mới thống nhất sau một thời kì dài dưới ách 

đô hộ phương Bắc, hơn nữa nhà Tống phương 

Bắc cùng với các quốc gia Chân Lạp, Champa 

cũng không ngừng muốn đánh chiếm cướp bóc 

sản vật, vì vậy các triều Đinh - Tiền Lê đã phải 

tập trung nhiều nhân lực, vật lực cho quân đội an 

ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, các vị vua thời Đinh - Tiền Lê đã 

chú tâm đến xây dựng hệ thống giao thông thủy 

bộ nhằm phát triển giao thông, từng bước phát 

triển kinh tế, mở các tuyến đường bộ, đào kênh 

rạch hình thành tuyến Kênh Nhà Lê. Nhờ có 

10세기에 들어 938년에 응오꾸옌(Ngô Quyền, 吳

權, 응오 왕조를 세운 왕)은 남한군을 무찌르고 승리를 

거둔 후 응오 왕조(Nhà Ngô, 吳朝, 939~968, 당나라 멸

망 후 중국의 통치에서 벗어나 세운 베트남 최초의 왕조)를 

열고 독립국가를 세웠다. 응오꾸옌은 ‘비엣국(베트남)

의 중흥 시조’로 추존되었으며 다이라(Đại La) 중심지

와 가까운 꼬로아(Cổ Loa)에 수도를 정하였다. 그러나 

불과 몇 년 후 십이사군의 난[loạn 12 sứ quân, 十二

使君之亂, 응오 왕조의 마지막 왕인 응오쓰엉반 사후 965년

부터 967년에 걸쳐 일어난 내란이다]이 일어났다. 

968년 딘띠엔호앙(Đinh Tiên Hoàng, 丁先皇)이 

십이사군의 난을 평정하고 나라를 통일하여 딘 왕조

(Nhà Đinh, 丁王朝, 968-980, 응오왕조의 뒤를 이어 중

국에서 독립해 딘띠엔호앙이 베트남 북부 지역에 건국한 왕

조이다)를 세우고 수도를 호아르(Hoa Lư)에 정하였으

며, 국호는 다이꼬비엣(Đại Cồ Việt, 大瞿越)이라 하였

다. 이후 전(前)레 왕조[Nhà Tiền Lê, 前黎王朝, 980-

1009, 레다이하인(Lê Đại Hành, 黎大行, 재위 980~1005)

이 호아르에 세운 왕조로 중국의 지배로부터 독립한 이후 국

가적 기반이 확립되어 있지 않은 시기의 단기(短期) 왕조] 역

독립 대월국 시대  
무역항 체계(10세기-20세기)

Hệ thống thương cảng  
giai đoạn quốc gia  
Đại Việt độc lập  
(từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)
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2. 독립 대월국 시대 무역항 체계(10세기-20세기)

시 수도를 이전의 딘 왕조에 이어 호아르에 정하였다. 

딘-전레 왕조는 중국에 의한 북방 도호부의 오랜 식민

지배 후에 통일이 되었으며 이후에도 북방의 송나라와 

진랍(Chân Lạp, 眞臘), 참파(Champa)와 같은 나라들

이 지속적으로 침략하여 산물을 갈취하려 했기 때문에 

국방과 나라를 지키는 군대에 인력자원과 물자를 집중

해야 했다. 

또한 딘-전레 왕조의 각 왕들은 교통과 경제의 발전

을 목적으로 수로와 육로의 교통망 건설에 심혈을 기

울였는데 운하를 조성하여 레 왕조의 운하체계(Kênh 

Nhà Lê)를 건설하였다. 레 왕조 운하체계와 기존 하

천 체계는 내륙지역과 해안지역을 연결하고 수도를 인

근지역 및 중국과의 국경을 접하는 최북단 지역, 참파

의 국가들과 국경을 접하는 최남단 응에안(Nghệ An)-

하띤(Hà Tĩnh) 지역과 연결함으로써 선박들이 군량미, 

무기 등을 군사들에게 보급 할 수 있고 상선들이 쉽게 

각 지역을 오가며 상품을 옮길 수 있게 하였다.

1010년 리꽁우언(Lý Công Uẩn)왕이 수도를 다이

라성으로 천도하여 다이비엣(Đại Việt, 大越國)을 세우

고 수도의 이름을 탕롱(Thăng Long)으로 개명하며 새

로운 시대를 열었다. 그때부터 리 왕조-쩐 왕조-후레 왕

조-막 왕조-레 중흥기를 거치며 탕롱은 수도의 지위를 

줄곧 유지하였으며 경제를 발전시키고 해항(海港)을 

개발 확장하는 한편 내륙 여러 강들의 항구들도 발전시

켰다.

리 왕조 시대에 들어 1172년에 리아인똥(Lý Anh 

Tông, 李英宗, 리 왕조의 제6대 왕)은 몸소 남-북 국경지

역의 섬과 바다를 시찰하여 지도를 만들었고 지역 산물

들을 기록하게 하였다.35) 이는 대월국의 영토와 영해를 

그린 최초의 지도이다. 후레-응우옌 왕조 시대에도 지

도를 그리는 사업을 진행하여 베트남의 영토와 영해의 

주권을 강조하였다.

35)　응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.145.

kênh đào nhà Lê và hệ thống sông ngòi tự nhiên 

đã kết nối nội địa với các vùng duyên hải, kết 

nối kinh đô với các vùng phụ cận, các vùng biên 

viễn cực bắc giáp Trung Hoa, kết nối với cực nam 

lãnh thổ là vùng Nghệ -Tĩnh giáp với tiểu quốc 

Champa, tàu thuyền có thể vận chuyển lương 

thực, vũ khí cho việc quân, các tàu thuyền buôn 

bán vận chuyển hàng hóa dễ dàng nối thông giữa 

các vùng miền.

Sự kiện vua Lý Công Uẩn năm 1010 đã chính 

thức dời kinh đô về thành Đại La, lấy tên là kinh 

thành Thăng Long với quốc hiệu là Đại Việt đã tạo 

nên nhiều bước ngoặt mới. Cũng từ đó, các vương 

triều Lý - Trần - Lê - Mạc - Lê Trung Hưng đều kế 

thừa mà đóng đô ở Thăng Long, phát triển kinh 

tế, khai thác, mở rộng cảng biển, cũng như phát 

triển các cảng sông nằm sâu trong lục địa.

Từ thời Lý, năm 1172 vua Lý Anh Tông đã đích 

thân đi tuần tra các hải đảo ở địa giới phiên bang 

Nam Bắc, sai vẽ bản đồ và ghi chép phong vật.35) 

Đây là lần đầu tiên việc vẽ bản đồ lãnh thổ và 

lãnh hải nước Đại Việt được thực hiện. Cho đến 

các triều Lê - Nguyễn cũng đã tiến hành vẽ bản 

đồ, khẳng định chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải 

Việt Nam.

Từ khi có nhà nước độc lập, các triều đại 

phong kiến Việt Nam đều ý thức về phát triển cả 

nội thương và ngoại thương, phát triển các ngành 

nghề thủ công, sản xuất nông nghiệp, khai thác 

lâm sản, hải sản,... do đó nhu cầu trao đổi hàng 

hóa ngày càng tăng cao. Các triều đại đều quan 

tâm đến việc mở mang chợ quán, bến thuyền giao 

thương và đặc biệt là cho đúc tiền để lưu thông 

hàng hóa, cũng là khẳng định chủ quyền của 

quốc gia dân tộc có đồng tiền riêng. Những việc 

35)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.145.
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독립을 쟁취한 이후로 베트남의 봉건왕조들은 모두 

대내외 무역을 발전시키고 수공업과 농업생산을 육성

하였으며 임산물, 해산물을 개척하는 데에 관심을 기울

였고 이에 따라 상품교역 수요는 점점 증가하였다. 각 

왕조들은 시장과 무역 항구를 개설하는데 주력했고 특

히 상품 유통을 위한 화폐를 주조하여 고유한 화폐를 

보유함으로써 민족 국가의 주권을 강화시켰다. 가치가 

높은 상품의 매매는 주로 금, 은으로 이루어지거나 혹

은 동일한 가치의 물품으로 이루어졌다.

대월국의 항구 체계가 발전한 요인은 홍(Hồng)강과 

타이빈(Thái Bình) 델타지역의 하천 체계, 해안에 위

치한 지리적인 이점, 북부만이 국제 항해 무역로에 위

치한 점 등이 있다. 그밖에도 북부지역의 다양하고 풍

부한 산물과 더불어 비단, 금, 진주, 각종 향나무, 백단

향, 기남, 마노, 계피, 사탕수수, 상아, 코뿔소 뿔, 도자

기 등의 귀중품은 국가, 지역 주민, 국내외 상인에게 큰 

이윤을 가져다주었다. 국가는 내륙과 평야, 도서지역의 

산물과 상품을 개발하고 무역 항구 체계를 확장하기 위

한 많은 정책을 시행하였다.

이 시기에 다이라성-탕롱-동낀(Đông Kinh)은 항상 

국가의 주요한 경제 발전 중심지였다. 또한 대월국의 

각 왕들은 국제상선과의 무역관계를 발전시켰다. 북부

만에서 응에안-하띤성까지 하구들에 가까운 무역항 체

계는 항상 외국 상선들을 끌어들였다. 여러 상업 활동 

및 공납, 조공을 통하여 외국과의 무역이 발전하였다.

이와 관련하여 『대월사기전서(大越史記全書)』에는 

다음과 같은 기록이 있다.

976년(병자년), 외국 상선이 바다로 들어와 선물을 진상하

고 무역을 청하였다.36)

1009년 레롱딘(Lê Long Đĩnh) 왕이 중국 송나라 

황제에게 옹주(邕州, 중국 광서성의 남녕)의 상품 거래 

36)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.60.

mua bán hàng hóa có giá trị cao thì việc trao đổi 

vẫn bằng vàng, bạc là chính hoặc đổi bằng mặt 

hàng có giá trị tương đương. 

Điều kiện để hệ thống bến cảng của Đại Việt 

phát triển vừa là do vị thế ven biển cùng hệ thống 

sông ngòi của lưu vực châu thổ sông Hồng và châu 

thổ sông Thái Bình thuận lợi, lại có địa thế vịnh 

Bắc Bộ nằm trên trục thương mại hàng hải quốc 

tế. Bên cạnh đó, nguồn sản vật hàng hóa phong 

phú đa dạng của vùng Bắc Bộ với nhiều loại hàng 

quí hiếm như tơ lụa, vàng, ngọc trai, các loại gỗ 

thơm, trầm hương, kỳ nam, mã não, quế, đường 

mía, ngà voi, sừng tê, gốm sứ,... đem lại nguồn lợi 

lớn cho nhà nước, cho người dân địa phương, cho 

các lái thương trong nước và quốc tế. Nhà nước đã 

có nhiều chính sách khai thác các nguồn thương 

phẩm từ nội địa, từ đồng bằng, từ các hải đảo và 

mở rộng hệ thống bến cảng giao thương.

Thời kì này, thành Đại La - Thăng Long - Đông 

Kinh luôn là trung tâm kinh tế phát triển chính 

của đất nước. Bên cạnh đó, các vị vua của nhà 

nước Đại Việt đã phát triển mối quan hệ thương 

mại với thuyền buôn quốc tế. Hệ thống các bến 

cảng cửa biển từ vịnh Bắc Bộ đến Nghệ An - Hà 

Tĩnh đã luôn thu hút thuyền buôn nước ngoài. 

Thông qua các hình thức buôn bán, cống nạp biếu 

quà để phát triển giao thương với nước ngoài.

Các sử liệu Việt Nam đã có viết: “Năm 976 (Bính 

Tý), thuyền buôn các nước ngoài biển đến dâng 

phẩm vật, xin buôn bán.”36)

Năm 1009, vua Lê Long Đĩnh đã xin vua Tống 

(Trung Quốc) được cho người coi việc tại chợ 

trao đổi hàng hóa ở Ung Châu (tức là Nam Ninh, 

Quảng Tây), nhưng vua Tống chỉ cho buôn bán 

ở chợ trao đổi hàng hóa tại Liêm Châu (tức Hợp 

36)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.60.
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시장에 관리자 파견의 재가를 요청하였지만 송나라 황

제는 합포(合浦) 지역의 염주(廉洲) 상거래 시장과 흠

주(钦州)의 여홍진 지역에서만 거래를 하도록 허락하

였다.37)

리 왕조 시대에 외국과의 무역, 특히 중국과의 무역 

활동은 일정한 장소에서만 이루어졌다. 이 장소는 베

트남-중국 국경에서 가까운 지역들로 박역장(bạc dịch 

trường)으로 불렸는데 그 중에 중에서 1149년에 생

긴 번돈(Vân Đồn) 무역항이 제일 중요한 교역 장소

였다. 또한 중국의 광원(廣元) 상인을 위한 빈빈(Vĩnh 

Bình), 꼬반(Cổ Vạn) 상인을 위한 까오방(Cao Bằng), 

중국 운남성의 대리(大理) 상인들을 위한 호아인선

(Hoành Sơn) 등의 다른 박역장도 생겨났다.38)

리 왕조의 왕들은 가치가 높은 상품의 매매 활동에 

참여하였는데 병오(丙午)년(1066) 짜오오아(Trảo Oa, 

인도네시아 자바)의 상인이 야광주옥을 진상하자 1만관

의 돈을 지불하였다.39)

정미(丁未)년(1067), 봄 2월에 응으우홍[Ngưu Hống, 현

재의 베트남 북부고원으로 선라성(Sơn La)을 가리킴]과 

아이라오(Ai Lao, 라오스) 상인이 금, 은, 백단향, 코뿔소 

뿔, 상아와 지방 산물을 진상하였다.40)

쩐 왕조 시대에 몽고-원나라의 침략을 막을 군대를 

세우고 국방을 강화하는 일과 더불어 쩐 왕조의 각 왕

들은 무역 경제를 발전시키고 무역항을 확장시켜 각국

과 외교 통상 관계를 유지하였다. 이와 관련하여 다음

과 같은 기록들을 찾아볼 수 있다.

1349년 3월 봄 북방의 상선이 에우비엔(Diêu Biến, 窯變, 

37)　응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.76.

38)　�타인테비, 『17-18세기 및 19세기 베트남의  대외무역』, 하노이 역사학 출
판사, 1961, p.24.

39)　응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.107.

40)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.107.

Phố) và trấn Như Hồng (tức Khâm Châu).37)

Dưới thời Lý, sự buôn bán với nước ngoài, đặc 

biệt là giao thương với Trung Quốc có một số 

địa điểm nhất định. Những địa điểm này thường 

gần biên giới Việt - Trung và được gọi là Bạc 

dịch trường, trong đó thương cảng Vân Đồn được 

thành lập năm 1149 là điểm giao dịch quan trọng 

nhất. Ngoài ra còn có các bạc dịch trường khác 

như trại Vĩnh Bình, trại Cổ Vạn, trại Hoành Sơn 

(cho các nhà buôn ở Quảng Nguyên, Cao Bằng và 

Đại Lý - Vân Nam).38)

Các vua nhà Lý đã tham gia mua bán các mặt 

hàng giá trị lớn. Năm Bính Ngọ (1066), lái buôn 

người nước Trảo Oa (tức Java, Indonesia) dâng 

ngọc châu dạ quang, trả tiền giá một vạn quan.39)

“Năm Đinh Mùi (1067), mùa xuân, tháng 2, các 

nước Ngưu Hống, Ai Lao dâng vàng bạc, trầm hương, 

sừng tê, ngà voi và các thứ sản vật địa phương.”40)

Dưới thời Trần, bên cạnh việc giữ gìn an ninh 

quốc phòng, xây dựng quân đội chống lại các 

cuộc xâm lược của giặc Nguyên Mông, các vua 

nhà Trần vẫn tập trung phát triển kinh tế thương 

mại, mở mang bến cảng giao thương, giữ mối 

quan hệ ngoại giao với các nước.

Mùa xuân, tháng 3 năm 1349, thuyền buôn 

phương Bắc sang cống bát Diêu Biến. Cuối đời Tống, 

người Hàng Châu nung lò làm bát gốm, lúc sắp được 

có con chim diêu bay qua thải phân vào trong lò, 

hóa thành bát ngọc, nên đặt là bát Diêu Biến.41)

37)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.76.

38)　�Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỉ 17,18 và đầu 
19, Nxb Sử học, Hà Nội, 1961, tr.24.

39)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.107.

40)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.107.

41)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.249.



114

2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

요변천목) 자기를 진상하였다. 송나라 시대 말기에 항주

(杭州)사람이 가마에서 도자기를 굽고 있었는데 다 되어

갈 때 쯤 매[鹰] 한 마리가 날아와 가마 속에 변을 보았는

데 그것이 옥그릇으로 변했고 그래서 지에우비엔 도자기

란 이름이 생겼다.41)

1349년 5월 여름, 다이오아(Đại Oa, 자바)에서 지방 산물

과 말 할 수 있는 적색 앵무새를 공납했다.42)

15세기 후레 왕조 시대에 응우옌짜이(Nguyễn Trãi)

가 저술한 『여지지(Dư Địa Chí, 輿地誌)』에서는 대월

국의 대외 무역활동에 대하여 다음과 같이 기술하고 

있다.

외국인들은 마음대로 내진(內鎭)에는 들어올 수 없다. 모

두 번돈, 반닌(Vạn Ninh), 껀하이(Cần Hải), 호이통(Hội 

Thống), 호이찌에우(Hội Triều), 통린(Thông Lĩnh), 푸

르엉(Phú Lương), 땀끼(Tam Kỳ), 쭉호아(Trúc Hóa) 등

지에 있어야 한다.43) 

대월국의 영토는 동해 해상 교역로 중 중요한 위치

를 점하였다고 볼 수 있다. 정부는 외국인들이 와서 무

역활동을 할 수 있는 많은 항구를 세우는 정책을 시행

하였고 규정에 따라 상거래를 하며 허가 없이는 내진에 

41)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.249.

42)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.249.

43)　�응우옌짜이, 호앙코이 번역, 『여지지』, 하노이 문화정보 출판사, 2001, 
pp.844-845.
- 내진(內鎭): 레 왕조 초기의 4개 도시로 하이즈엉(Hải Dương), 낀박
(Kinh Bắc), 썬떠이(Sơn Tây), 썬남(Sơn Nam) 등이다.
- 지명: 번돈(Vân Đồn), 반닌[Vạn Ninh, 꽝닌(Quảng Ninh)], 껀하이
[Cần Hải, 끄어껀(Cửa Cờn), 꾸인르우(Quỳnh Lưu), 응에안(Nghệ 
An)], 호이통[Hội Thống, 응에안(Nghệ An)과 하띤(Hà Tĩnh) 사이
에 위치한 호이관문)], 호이찌에우[Hội Triều, 호이찌에우(Hội Triều)
관문의 마(Mã)강, 타인호아(Thanh Hóa)], 통린[Thông Lĩnh, 끼꿍
(Kỳ Cùng)강, 랑썬(Lạng Sơn)], 푸르엉[Phú Lương, 꺼우(Cầu)강, 타
이응우옌(Thái Nguyên)], 땀끼[Tam Kỳ, 로(Lô)강, 뚜옌꾸앙(Tuyên 
Quang)], 쭉호아[Trúc Hóa, 쭉페(Trúc Phê) 포구, 흥호아(Hưng 
Hóa), 푸토(Phú Thọ)].

Mùa hạ, tháng 5 năm 1349, nước Đại Oa (tức 

Java) sang cống sản vật địa phương và chim vẹt 

đỏ biết nói.42)

Vào thời Lê, theo sách Dư Địa Chí của Nguyễn 

Trãi thế kỉ 15 cho biết về hoạt động ngoại thương 

của Đại Việt: “Các người ngoại quốc không được 

tự tiện vào trong nội trấn. Tất cả đều phải ở Vân 

Đồn, Vạn Ninh, Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều, 

Thông Lĩnh, Phú Lương, Tam Kỳ, Trúc Hóa.”43) Có 

thể thấy, lãnh thổ Đại Việt có vị trí vô cùng quan 

trọng trong các tuyến hải thương ở Biển Đông. 

Nhà nước phong kiến đã có chính sách mở rất 

nhiều bến cảng cho người nước ngoài đến ngoại 

giao, buôn bán theo qui định, không tùy tiện đi 

vào các khu vực nội trấn khi chưa được cho phép. 

Các thương nhân nước ngoài chủ yếu là người 

Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á như 

Java, Xiêm, Chân Lạp, Champa, Lào,...

Thế kỉ 16, thời kì cầm quyền của nhà Mạc cũng 

là giai đoạn thế giới phương Đông đang chuẩn 

bị cho cuộc gặp gỡ lớn với thế giới phương Tây. 

Qua việc xây dựng Dương Kinh trở thành tâm 

điểm vùng kinh tế xứ Đông, nhà Mạc hướng tới 

chủ trương phát triển kinh tế biển, đề cao vai trò 

của kinh tế công thương mà trọng tâm là khuyến 

khích hoạt động của các trung tâm sản xuất thủ 

công dệt lụa, gốm sứ,... và các làng buôn. Kinh 

tế công thương thời Mạc tiêu biểu nhất là ngành 

gốm sứ, đặc biệt gốm sứ hoa lam là một thành 

42)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.249.

43)　�Nguyễn Trãi toàn tập - Dư Địa Chí, Biên dịch Hoàng Khôi, Nxb 
Văn hóa Thông tin. Hà Nội, 2001, tr.844-845. 
- �Nội trấn: tức là bốn kinh lộ thời Lê sơ: Hải Dương, Kinh Bắc, 

Sơn Tây, Sơn Nam.
- �Các địa danh: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Cần Hải 

(Cửa Cờn, Quỳnh Lưu, Nghệ An), Hội Thống (cửa Hội nằm 
giữa Nghệ An và Hà Tĩnh), Hội Triều (Cửa Hội Triều sông Mã, 
Thanh Hóa), Thông Lĩnh (sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn), Phú Lương 
(Sông Cầu, Thái Nguyên), Tam Kỳ (sông Lô, Tuyên Quang), 
Trúc Hóa (Bến Trúc Phê, Hưng Hóa, Phú Thọ).
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함부로 들어올 수 없었다. 주요 외국 상인들은 중국인, 

인도인, 자바(Java), 샴(Xiêm, 태국), 진랍, 참파, 라오

스 같은 동남아시아인들 이었다.

16세기 막(Mạc, 莫) 왕조가 정권을 잡은 기간은 동

양 세계가 서양 세계와의 거대한 만남을 위하여 준비

하는 기간이기도 하였다. 막 왕조는 즈엉낀(Dương 

Kinh)을 동양의 경제 구심점으로 건설하는 것을 통하

여 해상 경제를 발전시켜 상공업의 경제적 역할을 제고

시키려고 하였으며 방직과 도자기 제조와 같은 수공예 

생산 중심지와 상업마을의 활동을 장려하는 것에 온 힘

을 쏟았다. 막 왕조시대 가장 대표적인 상공업 분야는 

도자기였으며, 특히 청화백자는 베트남의 도자기 발전

사에서 이루어진 중요한 성취였다. 막 왕조시대의 도자

기에는 생산연도, 생산자와 주문자의 이름을 기재토록 

하였다. 막 왕조는 해안과 북부 고원지역, 따이(Tày)족, 

눙(Nùng)족, 므엉(Mường)족 등 소수민족 거주지역과

의 접경지역에 많은 시장을 열게 하였다.

막 왕조시대에는 상선과 선원, 어부들을 지켜주는 

남해관음을 숭배하는 것이 여러 사원에서 보편화 되었

다. 또한 훙브엉(Hùng Vương) 시대 상업의 시조신인 

tựu quan trọng trong lịch sử phát triển gốm sứ 

Việt Nam. Gốm sứ nhà Mạc có ghi năm sản xuất, 

tên người sản xuất, tên người đặt hàng,... Nhà 

Mạc cho mở rất nhiều chợ vùng ven biển, trung 

du, vùng giáp ranh với khu vực các dân tộc thiểu 

số Tày, Nùng, Mường,... 

Dưới thời Mạc, việc thờ cúng Quan Âm Nam 

Hải phù hộ cho thương thuyền, người đi biển 

được phổ biến ở các chùa chiền. Bên cạnh đó, 

việc thờ cúng Tổ sư nghề buôn là Chử Đồng Tử 

và Tiên Dung từ thời Hùng Vương có đến 72 khu 

làng buôn bán bên sông thờ cúng, và lúc này 

Chử Đồng Tử được phong Thánh, là một trong Tứ 

bất tử của Việt Nam. Thế kỉ 16 cũng là giai đoạn 

khởi đầu của đạo Thiên Chúa theo các giáo sĩ và 

thuyền buôn phương Tây truyền bá vào Việt Nam. 

Sự phát triển của hoạt động ngoại thương của thế 

kỉ 16 đã tạo điều kiện cho sự phát triển của nhiều 

trung tâm đô thị thương cảng lớn là Phố Hiến, 

Thăng Long - Kẻ Chợ, Domae, Vị Hoàng,...

Sự đổi mới hướng đến phát triển thương mại 

biển của nhà Mạc đã không được kéo dài. Năm 

1592, họ Trịnh tiêu diệt nhà Mạc, đập phá Dương 

Kinh. Từ lúc này vương triều Lê phục hưng nhưng 

thực quyền nắm trong tay chúa Trịnh. Đồng thời, 

trong suốt giai đoạn thế kỉ 17-18 diễn ra sự đối lập 

giữa hai họ Trịnh - Nguyễn. Chúa Trịnh chiếm cứ 

Đàng Ngoài, chúa Nguyễn mở rộng Đàng Trong.

Tình hình Đàng Ngoài với nền quân chủ quan 

liêu, trọng nông ức thương, vì vậy chính sách mở 

rộng quan hệ ngoại giao có phần hạn chế. Vì vua 

Lê - chúa Trịnh chỉ lo sợ người nước ngoài đến sẽ 

tìm cách xâm lược, nên mọi hoạt động trong giao 

thương quốc tế đều rất thận trọng. Do thường 

xuyên có chiến tranh với chúa Nguyễn ở Đàng 

Trong nên các chúa Trịnh luôn có nhu cầu mua 

vũ khí, nguyên liệu chế tạo thuốc súng, vì vậy các 

chúa cũng có phần nhiệt tình trong mối quan hệ 

Hình 45. Đền Chử Đồng Tử 
그림 45. 추동뜨 사당
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추동뜨(Chử Đồng Tử, 褚童子)와 띠엔중(Tiên Dung, 

仙容)을 숭배하는 신앙이 강변 상업마을 72곳에서 이

루어졌고 이때 추동뜨는 성인(聖人)으로 봉해져 베트

남의 4대 불사신(Tứ bất tử, 四不死) 중 하나가 되었다. 

16세기는 또한 서양 상선과 선교사들이 베트남에 전해

준 천주교가 태동하는 시기였다. 16세기의 대외 무역활

동의 발전은 포히엔(Phố Hiến), 탕롱-깨쩌(Kẻ Chợ), 

도매(Đò Mè), 비호앙(Vị Hoàng) 등 수많은 대규모 무

역 항구 도시가 발전하는 여건을 조성했다.

그러나 막 왕조시대의 해상 무역 발전을 향한 혁신

은 지속되지 못했다. 1592년 찐(Trịnh, 鄭) 군주가 막 

왕조를 붕괴시키고 즈엉낀을 파괴했다. 이때부터 레 

왕조의 부흥운동이 일어나지만 실질적으로 권력은 찐 

군주의 손아귀에 들어갔다. 또한 17-18세기 동안 찐-

응우옌 군주간의 분쟁이 일어난다. 찐 군주는 당응와

이(Đàng Ngoài) 지역을, 응우옌 군주는 당쫑(Đàng 

Trong) 지역을 거두어 다스리게 되었다.

군주 관료체제와 상업보다 농업을 중시하는 당응와

이의 정책에서 외교관계의 확장은 제한적이었다. 레 왕

조-찐 군주는 외국인이 들어와 침략을 도모할 것을 두

려워하여 모든 국제 통상활동은 신중을 기하였다. 당쫑

의 응우옌 군주와의 빈번한 전쟁으로 찐 군주는 항상 

무기와 총기 제조를 위한 원료 수입이 필요했고 찐 군

주들은 서양 국가들과 무역 통상관계에서 열정적으로 

임하는 부분이 있었다. 알렉상드르 드 로데(Alexandre 

de Rhodes) 신부의 『당응와이 왕국의 역사』에서는 

1626년 포르투갈인들의 배를 타고 마카오에서 당응와

이로 온 이탈리아인 사제 줄리아노 발디노티(Juliano 

Baldinotti)의 여정에 대하여 언급하며, 당응와이 지역

에서 찐 군주의 환대를 다음과 같이 강조하였다.

배가 항구로 들어온다는 소식을 듣고 찐 군주는 매우 만

족해 하였는데 그는 당응와이에서 포르투갈인들과 통상을 

원했기 때문이다. 그는 즉시 곳곳에 있는 장병들에게 명령

giao thương với các nước phương Tây. Trong cuốn 

Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, giáo sĩ Alexandre 

de Rhodes đã kể lại chuyến đi của linh mục người 

Ý là Juliano Baldinotti năm 1626 đã lên tàu người 

Bồ Đào Nha từ Ma Cao đến Đàng Ngoài, trong đó 

nhấn mạnh thái độ đón tiếp trọng thị của chúa 

Trịnh ở Đàng Ngoài: “Được tin tàu cập bến, chúa 

rất hài lòng, vì ngài mong muốn thông thương với 

người Bồ Đào Nha ở Đàng Ngoài. Ngài liền ra lệnh 

các tướng lĩnh khắp nơi đón tiếp nồng hậu. Ngài 

cho dựng một căn nhà ở ngoại ô rất rộng để họ ở, 

cho quân đội canh gác an toàn ngày đêm.”44)

Vì thế, ngoài những đối tác truyền thống 

như Trung Quốc, Nhật Bản, và các nước Đông 

Nam Á như là Xiêm, Java, Sumatra, Palembang, 

Myanmar, Mã Lai, Lữ Tống, Chân Lạp... thời kỳ 

này đã có thêm các đối tác từ phương Tây, đó là 

sự xuất hiện của thương nhân Bồ Đào Nha, các 

Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC), Anh (EIC), Pháp 

(CIO), ở những đô thị lớn như Thăng Long-Kẻ 

Chợ, Phố Hiến, Domae,... của Đàng Ngoài.

Hoạt động buôn bán ở các bến cảng Đàng 

Ngoài đã được các thương nhân phương Tây ghi 

chép rất tỉ mỉ trong các bài báo cáo gửi về các 

Công ty Đông Ấn. Họ đưa ra những đánh giá 

nhận xét về điều kiện buôn bán ở các trung tâm 

thương cảng, chính sách của vua Lê - chúa Trịnh 

trong ngoại thương, các loại mặt hàng có thị 

trường tiêu thụ lớn đem lại lãi suất cao,...

Năm 1681, Jean-Baptiste Tavernier là một 

thương nhân và cũng là nhà du hành người Pháp 

đã miêu tả Đàng Ngoài trong Tập du ký mới và kỳ 

thú về vương quốc Đàng Ngoài rằng: “Xứ này có 

nhiều sông chảy qua, có những dòng sông luôn 

có nhiều thuyền lớn của nhà vua và những chiếc 

44)　�Alexandre de Rhodes, Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, Nguyễn 
Khắc Xuyên dịch, Nxb KHXH, 2016, tr.130.
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을 내려 열렬히 환대하도록 했다. 그는 교외에 큰 집을 지

어 그들을 머물게 했고 군대를 보내 보초를 서게 하여 안

전하게 지켜주었다.44)

중국, 일본, 샴, 인도네시아의 자바(Java), 수마트라

(Sumatra), 팔렘방(Palembang), 미얀마, 말레이시아, 

여송(Lữ Tống, 呂宋, 필리핀), 진랍 등과 같은 기존 통

상국 이외에 이 시기에 서양의 각국과 통상하기 시작했

고 이에 따라 당응와이 지역의 탕롱-깨쩌, 포히엔, 도매

와 같은 큰 도시에는 포르투갈 상인과 네덜란드(VOC), 

영국(EIC), 프랑스(CIO) 등의 동인도 회사가 등장하기 

시작했다.

당응와이 항구에서의 상업 활동에 대해 서양 상인들

은 매우 세세하게 기록하여 동인도 회사에 보고했다. 

그들은 레 왕조-찐 군주의 대외 무역정책과 주요 무역

항구에서의 상거래 여건, 높은 이윤을 얻을 수 있는 각

종 거래 품목과 소비시장 등에 대하여 평가했다. 

1681년 프랑스의 여행가 겸 상인인 쟝 밥띠스떼 따

베르녜르(Jean-Baptiste Tavernier)는 『당응와이 왕국

의 신비로움 및 신(新) 여행기』에서 다음과 같이 묘사

하였다.

이 땅에는 많은 강이 흘러가고 강마다 왕의 거대한 배와 

개인들의 배가 항상 다닌다. 하여 이 지역 사람들의 장사

는 매우 순조롭다. 당응와이 사람들과의 거래는 중국인들

보다 좋고 신뢰할 만하다. 중국인들은 장사할 때 속임수를 

쓰고 사기를 치는 반면 당응와이인들은 둥글둥글하고 그

들과 거래할 때 훨씬 편하다.45)

당응와이에 머문 기간 동안 알렉상드르 드 로데

(Alexandre de Rhodes) 신부는 다음과 같이 평가했다.

44)　�Alexandre de Rhodes, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『당응와이 왕국의 역사』, 
사회과학출판사, 2016, p.130.

45)　�Jean-Baptiste Tavernier, 레뜨라인 번역, 『당응와이 왕국의 신비로움 
및 신(新) 여행기』, 세계출판사, 2011, pp.32, 40.

thuyền lớn của tư nhân, do đó việc buôn bán của 

người trong xứ rất thuận tiện... Việc buôn bán 

với người Đàng Ngoài dễ chịu và trung thực hơn 

người Hoa. Người Trung Hoa thường có mánh 

khóe lừa đảo trong buôn bán, còn người Đàng 

Ngoài thì tròn trặn trong việc buôn bán, cảm giác 

buôn bán với họ rất dễ chịu.”45)

Trong thời gian đến Đàng Ngoài, giáo sĩ 

Alexandre de Rhodes nhận xét: “Người Đàng 

Ngoài không đi buôn bán ở nước ngoài... Tuy 

không ra khỏi nước Annam, thương gia trong 

nước cũng buôn bán rất sầm uất vì có rất nhiều 

hải cảng thuận tiện. Họ kiếm được rất nhiều lợi 

nhuận, số vốn lên gấp đôi, hai hay ba lần trong 

một năm.”46)

Thương nhân người Hà Lan là William Dampier 

đã ghi chép chi tiết về hoạt động sản xuất, thương 

mại của người Đàng Ngoài: “Người Đàng Ngoài 

biết nhiều nghề thủ công và buôn bán, vì thế có 

rất nhiều thương nhân và những người thợ như 

thợ rèn, thợ mộc, thợ xẻ, thợ tiện, thợ dệt, thợ 

làm gốm, thợ vẽ, thợ làm giấy, thợ sơn mài, đúc 

chuông, người chuyên nghề đổi tiền,... Trong đó, 

đổi tiền là một ngành kinh doanh thực sự ở đây, 

công việc này do phụ nữ điều hành, họ rất khéo 

léo và thành thạo.”47)

William Dampier cũng miêu tả chi tiết về 

các loại hàng hóa được bán ở Đàng Ngoài gồm 

có vàng, xạ hương, tơ sống, tơ đã chuốt, các 

loại vải sơn, thuốc men, gỗ tô mộc để nhuộm 

(sappanwood), gỗ sơn thếp, đồ gốm sứ, muối, hạt 

hồi, sơn, nhựa thông... Có rất nhiều vàng ở xứ 

45)　�Jean-Baptiste Tavernier, Tập du ký mới và kỳ thú về vương quốc 
Đàng Ngoài, bản dịch của Lê Tư Lành, Nxb Thế giới, 2011, 
tr.32,40.

46)　�Alexandre de Rhodes, Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, sđd, 
tr.73.

47)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.85.
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당응와이인들은 외국에 장사하러 가지 않는다. … 비록 안

남국을 벗어나지 않지만 편리한 항구가 많기 때문에 국내 

상인들은 매우 활발히 장사에 종사한다. 그들은 많은 돈을 

벌고 1년에 본전의 두세 배를 번다.46)

네덜란드 상인 윌리엄 담피에르(William Dampier)

는 당응와이인의 생산, 무역활동에 대하여 구체적으로 

기술하였다.

당응와이인은 많은 수공업활동에 종사하며 장사를 잘한

다. 그래서 상인들과 대장장이, 목수, 제판공, 선반공, 직

공, 도자기 장인, 화가, 종이 장인, 유약 장인, 종을 만드는 

기술자, 환전업에 종사하는 사람들이 많다. 이 중에 환전

업은 이곳에 실질적인 경영 분야로 주로 이 일은 여성들이 

운영하며 그들은 매우 능숙하고 뛰어나다.47)

윌리엄 담피에르는 또한 당응와이에서 판매되는 상

품에 대해 자세히 묘사했는데 금, 사향(麝香), 생사(生

絲), 연사(撚絲), 염색천, 약재, 소목(蘇木), 칠기(漆器), 

도자기, 소금, 팔각(八角), 유약, 송진 등이 있고 이 지

역에는 많은 금이 나는데 이곳의 금은 중국의 금과 비

슷하며 일본 금과 성분이 같고 심지어 더 순도가 높은 

금이었다. 또한 아름다운 옷감과 무늬가 있는 천이 매

우 많았고 이곳에서 만들어진 옻칠 제품은 세계에서 제

일 좋다고 여겨지는 일본의 상품을 제외하고는 다른 어

떤 종류의 옻에 비해 뒤떨어지지 않는다.48)

기타 상품들 중에서 생사와 비단제품들은 항상 당응

와이의 제일 중요한 수출 품목이었다. 당응와이에 온 

대부분의 외국상인들은 일본시장에 비단을 공급할 목

적으로 비단을 사들였다. 그들은 일본에 가서 일본의 

광산에서 채굴된 은과 동으로 비단을 거래했다.

대월국에는 유럽인들 눈에 상업적으로 큰 가치가 있

46)　Alexandre de Rhodes, 『당응와이 왕국의 역사』, p.73.

47)　�William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.85.

48)　�William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, pp.86-87.

này, vàng ở đây giống như vàng Trung Quốc và 

nguyên chất như vàng Nhật Bản, thậm chí còn 

tinh khiết hơn. Ngoài ra còn nhiều loại vải lụa 

dệt trơn hoặc có hoa rất đẹp... Những đồ sơn ở 

đây được làm không thua bất kỳ một loại sơn mài 

nào khác, ngoại trừ hàng Nhật Bản được coi là tốt 

nhất thế giới.48)

Trong các loại hàng hóa thì tơ sống và các loại 

sản phẩm tơ lụa luôn là mặt hàng xuất khẩu quan 

trọng nhất của Đàng Ngoài. Phần lớn các thương 

nhân ngoại quốc đến Đàng Ngoài thu mua tơ lụa 

đều với mục tiêu cung cấp tơ lụa cho thị trường 

Nhật Bản, nơi đó họ có thể trao đổi tơ lụa với các 

mặt hàng bạc và đồng được khai thác từ các mỏ 

kim loại ở Nhật Bản.

Đại Việt còn có nhiều sản vật được người châu 

Âu nhìn nhận có giá trị thương mại cao. Đầu thế 

kỉ 16, Tomé Pires là một thương nhân và cũng là 

nhà du hành người Bồ Đào Nha đến Malacca và 

nhận thấy Đại Việt có nhiều sản phẩm gốm, sứ 

và một vài thứ có chất lượng rất cao, các loại lụa 

láng có chất lượng cao hơn, khổ rộng hơn và tinh 

xảo hơn bất kì sản phẩm nào có ở đây cũng như 

ở các quốc gia châu Âu.49)

Các loại hàng hóa thu mua xong sẽ xuất cảng 

đến các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài 

Loan, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ, Ma 

Cao, Batavia, Bantam,... 

Hàng hóa thương nhân nước ngoài mang đến 

luôn được ưu tiên buôn bán độc quyền với triều 

đình, gồm có bạc nén, chì, đồng, kẽm, diêm tiêu, 

lưu huỳnh, súng thần công cỡ lớn, vũ khí, các loại 

vải dạ của Anh, vải len, các loại vải sơn, hồ tiêu 

48)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.86-87.

49)　�Dẫn theo Hoàng Anh Tuấn, Hải cảng miền Đông Bắc và hệ 
thống thương mại Đàng Ngoài thế kỉ 17 (Qua các nguồn tư liệu 
phương Tây), T/c Nghiên cứu Lịch sử, số 1, 2007, tr.56.
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는 것으로 보이는 많은 산물이 났다. 16세기 초 말라

카에서 온 포르투갈인 여행가 및 상인인 또메 삐레스

(Tomé Pires)가 이 부근 지역과 유럽 각국의 어떤 상품

보다 더 정교하고 폭이 넓고 품질이 높은 비단과 품질

이 매우 좋은 도자기제품을 이곳에서 보았다고 한다.49)

상인들이 구매한 각 상품들은 중국, 홍콩, 대만, 일

본, 동남아시아의 각 지역, 인도, 마카오, 바타비아, 반

탐(Bantam, 자바섬 북서부의 마을로 옛 반탐 왕국의 수도로 

유럽과의 향료 무역의 기지였음)의 시장들로 팔려나갔다.

외국 상인들이 가져온 상품은 왕과 조정 관리들이 

독점적으로 거래할 우선권을 가지고 있었으며 품목은 

은, 납, 동, 아연, 염초, 유황, 대형 포탄, 무기, 영국의 

가죽천, 모직, 염색천, 후추와 각종 향신료 등이다.50) 왕

과 조정 관리들이 처리한 후에 지역 상인과 주민에게 

팔 수 있었다.

아시아 상인 중에 중에는 일본인과 화교들이 당응와

이와 대규모의 상업 거래 관계를 유지한 주요 상인들이

었다.

화교들은 당응와이에서 오랜 기간 동안 상업 관계를 

유지하고 성공한 아시아 상인이었다. 전통적인 교역로

는 당응와이와 남중국의 항구와 홍콩으로 이어지며 중

요한 교역로 중 하나는 당응와이-나가사키(일본)노선이

다. 많은 중국 상인이 찐 군주의 허락을 받아 항구마을

에서 거주했는데 그 수가 매우 많았다.

화교들이 가져온 상품으로는 주로 중국산 약재와 능

라(綾羅), 필묵(筆墨), 책, 우롱차, 고려인삼, 동과 일본 

동전, 염초, 유황 등이었다. 그들의 유통망은 매우 거대

하여 북부 고원 산간지역의 상업중심지인 랑썬(Lạng 

Sơn), 푸토(Phú Thọ)의 흥호아(Hưng Hóa), 뚜옌꽝

(Tuyên Quang), 타이응우옌(Thái Nguyên), 까오방 

등지에서 반닌, 깟바(Cát Bà), 포히엔, 도매 항구까지 

49)　�호앙아인뚜언, 『17세기 당응와이 무역체계 및 동북지역 항구』, 역사연구
잡지, 제1호, 2007, p.56.

50)　�William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.90.

và các loại gia vị, chì,...50) Sau đó họ mới được bán 

cho các thương nhân, dân cư bản xứ.

Trong số các thương nhân châu Á có người 

Nhật và người Hoa là những thương nhân chủ yếu 

giữ mối quan hệ buôn bán lớn với Đàng Ngoài. 

Người Hoa là thương nhân châu Á giữ mối 

quan hệ buôn bán lâu dài và phát đạt ở Đàng 

Ngoài. Tuyến buôn bán truyền thống thường là 

Đàng Ngoài với các cảng Nam Trung Hoa, với 

Hồng Kông, đặc biệt có tuyến quan trọng nhất 

của họ chính là Đàng Ngoài - Nagasaki (Nhật 

Bản). Nhiều thương nhân người Hoa được chúa 

Trịnh cho phép cư trú, sinh sống ở các khu phố 

cảng rất đông đúc.

Hàng hóa của người Hoa mang sang thường có 

thuốc Bắc, vóc lụa gấm Tàu, mực bút Tàu, sách 

Tàu, trà Ô Long, sâm Cao Ly, đồng và tiền đồng 

của Nhật Bản, diêm tiêu, lưu huỳnh,... Họ có 

mạng lưới buôn bán rất rộng, kết nối các trung 

tâm buôn bán trên các vùng miền núi trung 

du Bắc Bộ như Lạng Sơn, Hưng Hóa - Phú Thọ, 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng cho đến 

các khu bến cảng Vạn Ninh, Cát Bà, Phố Hiến, 

Domae,... đều có các thương nhân người Hoa 

thường trực ở đó thu gom các mặt hàng nông lâm 

sản và sản phẩm thủ công địa phương.

Người Nhật Bản đã có mối quan hệ giao thương 

với Đàng Ngoài từ sớm. Dựa theo nhiều kết quả 

khai quật khảo cổ học đã phát hiện nhiều gốm sứ 

Việt Nam thời Lê có nguồn gốc lò gốm Chu Đậu 

(Hải Dương) thế kỉ 15 và gốm thời Mạc thế kỉ 16 

đã xuất hiện ở Nhật Bản. Đây chính là kết quả của 

quan hệ giao thương giữa Đại Việt với các thương 

nhân vương quốc Lưu Cầu (Ryukyu, Okinawa 

Nhật Bản) giai đoạn thế kỉ 15-16. Dựa trên bức 

50)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.90.
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연결되었다. 화교 상인들은 이곳들에서 상시로 거주하

며 농산품, 임산품과 지역 수공예품을 모았다.

일본인은 일찍부터 당응와이와 교역관계를 맺었다. 

많은 고고학 발굴 조사결과 베트남 레 왕조시대의 15세

기의 쭈더우[Chu Đậu, 하이즈엉(Hải Dương)] 가마 도

자기와 16세기 막 왕조 시대의 도자기가 일본에서 발

견되었다. 이것은 15-16세기 대월국과 류큐 왕국(일

본 오키나와) 상인들 간의 무역관련 증거이다. 대월국

과 무역관계를 설립하는 것에 대하여 류큐 왕국의 왕이 

레 왕조의 왕에게 1509년 보낸 서신에 의하면 일본 류

큐 왕국은 당시 대월국에 대하여 매우 잘 알고 있었음

을 알 수 있다. 확실히 류큐 왕국과 대월국 간의 관계는 

1509년 이전부터 도자기 무역활동을 통하여 이루어졌

을 것이다. 류큐의 상선은 자주 대월국의 번돈항에 정

박하여 거래하였을 것이다. 류큐 왕국은 도자기 수요가 

매우 컸지만 명나라의 해금정책으로 인해 도자기 공급

원이 희귀해졌고 이에 따라 대월국의 도자기는 국제시

장으로 나갈 기회가 생겼다. 류큐 상선은 대월국 도자

기를 동남아시아, 일본 시장에 옮겨준 편리한 중계 수

단이었다. 『명사(明史)』에 기록된 바에 따르면 명나라 

시대에 류큐 왕국은 171척의 상선을 중국에, 89척의 상

선을 안남국에, 37척을 자바에 19척을 일본에 보냈다

고 한다.51)

특히 일본 상인은 매우 적극적으로 당응와이의 비

단을 구매하여 일본 시장으로 가져갔다. 주인선 시대

(Shuinsen, 朱印船, 1598-1635)의 전체 기간동안 36

척의 일본 주인선이 당응와이에 와서 상업 활동을 했

다.52) 당응와이 지역에 온 일본 선박은 중량이 400-500

톤으로 각 선박마다 4,000㎏의 비단을 실을 수 있었다.

51)　�Hiromachi Okamoto, 「명나라의 조공무역 체계와 류큐: 조공품을 중
심으로」, Workshop on Northeast Asia in Maritime Perspective: A 
dialogue with Southeast Asia, Naha, Okinawa, Japan, p.109.(레티
카인리, 『15-19세기 류큐 왕국과 동아시아 각국의 관계』, p.122.)

52)　�Iwao Seiichi, 『주인선 시대의 무역 연구』, Ko Bun Do, 1958, p.107.(리
타나, 『17-18세기 베트남경제-사회 역사와 당쫑땅』, pp.101-102.)

thư của quốc vương Ryukyu gửi vua Lê năm 1509 

về việc đặt mối quan hệ giao thương với Đại Việt 

cho thấy Ryukyu-Nhật Bản lúc đó đã rất hiểu biết 

về Đại Việt. Chắn chắn mối liên hệ giữa Ryukyu 

và Đại Việt trong hoạt động buôn bán gốm sứ đã 

có từ trước năm 1509. Thuyền buôn của Ryukyu 

chắc chắn đã thường cập cảng Vân Đồn của Đại 

Việt để buôn bán. Do nhu cầu trao đổi gốm sứ 

của Ryukyu là rất lớn, hơn nữa giai đoạn này nhà 

Minh Trung Quốc cấm hải, nguồn gốm sứ ở các 

nơi bị khan hiếm, vì vậy gốm sứ Đại Việt đã có 

cơ hội ra với thị trường quốc tế, và những thương 

thuyền Ryukyu chính là phương tiện trung chuyển 

thuận lợi lúc đó đưa gốm sứ Đại Việt đến các thị 

trường Đông Nam Á, thị trường Nhật Bản,... Theo 

Minh sử có ghi chép thì vào thời Minh, Ryukyu đã 

cử 171 thuyền buôn sang Trung Quốc, 89 chuyến 

sang An Nam, 37 chuyến sang Java, 19 chuyến 

đến Nhật Bản.51)

Đặc biệt, thương nhân Nhật Bản rất tích cực 

thu mua tơ lụa của Đàng Ngoài cho thị trường 

Nhật Bản. Trong suốt thời kì Châu Ấn thuyền 

(Shuinsen 1598-1635), đã có 36 thuyền Châu Ấn 

của Nhật Bản đến buôn bán ở Đàng Ngoài.52) 

Thuyền Nhật Bản đến Đàng Ngoài thường có 

trọng tải 400-500 tấn. Mỗi thuyền Châu Ấn đều có 

thể chở về 4.000 kg tơ lụa. 

Thế kỉ 16-18 là giai đoạn nội chiến Lê - Mạc, 

Trịnh - Nguyễn liên miên, nên hàng hóa của Nhật 

Bản bán sang thị trường Đại Việt chủ yếu là gươm 

đao, vũ khí và đồng. Các thuyền Châu Ấn mang 

51)　�Hiromachi Okamoto, The Ming dynasty’s Tributary System and 
the Ryukyu: Focusing on Giving a Tribute as an Act, Workshop 
on Northeast Asia in Maritime Perspective: A dialogue with 
Southeast Asia, Naha, Okinawa, Japan, pp.109. (Dẫn theo Lê Thị 
Khánh Ly, Quan hệ của vương quốc Ryukyu với các quốc gia 
Đông Á thế kỉ 15-19, sđd, tr.122.)

52)　�Iwao Seiichi, Shuinsen Boeki-shi no Kenkyu, Ko Bun Do, 1958, 
tr.107. (Dẫn theo Li Tana, Xứ Đàng Trong lịch sử kinh tế xã hội 
Việt Nam thế kỉ 17-18, Bảng 1, tr.101-102.)
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16-18세기는 레-막, 찐-응우옌 군주의 내전이 계속된 

시기로 대월국 시장에서 팔린 일본상품은 주로 검과 무

기, 동이었다. 물품을 싣고 당응와이에 온 주인선은 찐 

군주에게 큰 이익을 가져다주었다. 그들은 주로 은을 

가져와서 비단, 백단향, 기남, 도자기, 옻을 칠한 상자, 

호박(琥珀), 유리 등을 구매해갔다. 알렉상드르 드 로데 

신부는 당응와이에 와서 거래하는 일본인의 상황에 대

하여 다음과 같이 기록하였다.

일본인은 이전에는 많은 은을 가져와서 비단을 사갔고 지

금은 많은 수량의 검과 각종 무기들을 가져와 판다.53)

당응와이 지역에 와서 상업 활동을 한 유럽 상인 중

에 포르투갈 상인이 가장 먼저 1626년부터 당응와이의 

찐 군주와 통상관계를 수립했다.54) 포르투갈인은 금, 

은, 백단향과 비단 등 4종류의 상품을 주로 거래하였

다. 그것은 이 품목들이 그들에게 큰 이익을 남겨주기 

때문이었다. 거래를 끝내고 돌아가는 그들의 선박마다 

이 4가지 품목이 가득 실려 있었다.55) 당응와이와 무역

관계를 통하여 포르투갈인은 항상 어렵지 않게 충분한 

수량의 비단을 구매하여 마카오 상점을 거쳐 일본시장

에 제공했다. 1636년에 도쿠가와 막부가 포르투갈인이 

일본에 와서 거래하는 것을 금지하여 큰 소비시장을 잃

자 포르투갈인의 당응와이를 향한 관심이 상당히 수그

러들었다.

네덜란드 상인들도 당응와이와 상당히 오랫동안 거

래관계를 유지했다. 일본이 1635년 봉쇄령을 내린 후 

1637년부터 네덜란드 동인도 회사(VOC)는 재빨리 당

응와이의 레 왕조-찐 군주 정권과 통상 관계를 수립했

다. 네덜란드인은 빠르게 당응와이의 비단을 다량으로 

사들여서 일본에 수출했다.

53)　�Alexandre de Rhodes, 응우옌칵쑤이옌 번역, 『당응와이 왕국의 역사』, 
사회과학출판사, 2016, p.74.

54)　�Pierre-Yves Manguin, 『베트남과 점성국 해안의 포르투갈인』, p.427.

55)　Pierre-Yves Manguin, 『베트남과 점성국 해안의 포르투갈인』, p.18.

hàng hóa đến buôn bán ở Đàng Ngoài cũng đem 

lại mối lợi rất lớn cho các chúa Trịnh. Họ chủ yếu 

đem bạc đến đây mua tơ lụa, trầm hương, kì nam, 

đồ gốm sứ, hộp sơn mài, hổ phách, thủy tinh,... 

Alexandre de Rhodes đã viết về tình hình Nhật 

Bản đến buôn bán ở Đàng Ngoài: “Người Nhật 

ngày trước đem rất nhiều bạc đến đây để buôn tơ 

lụa, họ đem nhiều gươm đao và đủ các thứ vũ khí 

để bán.”53) 

Trong số các thương nhân châu Âu buôn bán ở 

Đàng Ngoài thì Bồ Đào Nha là những người tiên 

phong đặt mối quan hệ với chúa Trịnh ở Đàng 

Ngoài từ năm 1626.54) Người Bồ Đào Nha luôn có 

nhu cầu thu mua 4 loại hàng hóa chính là vàng, 

bạc, trầm hương và tơ lụa tại các bến cảng vì đó 

là những mặt hàng luôn có lợi rất lớn đối với họ. 

Trong mỗi chuyến hàng xếp tàu trở về đều có 

đủ 4 thứ hàng hóa này.55) Trong mối giao thương 

buôn bán với Đàng Ngoài, người Bồ Đào Nha luôn 

dễ dàng thu mua đủ số tơ lụa cung cấp cho thị 

trường Nhật Bản nhờ có thương điếm Ma Cao. Từ 

năm 1636, Mạc Phủ Tokugawa cấm Bồ Đào Nha 

đến buôn bán ở Nhật Bản, mất đi một thị trường 

lớn nên sự quan tâm của người Bồ Đào Nha đến 

Đàng Ngoài cũng giảm đáng kể.

Thương nhân Hà Lan là những người giữ mối 

quan hệ buôn bán khá lâu dài với Đàng Ngoài. 

Sau khi Nhật Bản ban lệnh Tỏa quốc năm 1635, 

thì từ năm 1637 Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC) 

đã nhanh chóng thiết lập mối quan hệ với chính 

quyền vua Lê - chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Người 

Hà Lan đã nhanh chóng thu mua rất nhiều tơ lụa 

53)　�Alexandre de Rhodes, Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, Nguyễn 
Khắc Xuyên dịch, Nxb KHXH, 2016, tr.74.

54)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.427.

55)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.18.
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상품 유통을 위한 화폐가 부족하자 당응와이의 찐 

군주와 당쫑의 응우옌 군주는 일본에서 주조된 동전을 

다량으로 구매해야 했다. 네덜란드인과 화교들의 상선

은 수차례에 걸쳐 다량의 일본 동전을 싣고 왔고 찐 군

주와 응우옌 군주는 이것을 모조리 사들였다. 상태가 

좋은 돈은 시장에 풀렸고 품질이 떨어지는 돈은 무기 

제조에 사용되었다.

당응와이 정부는 서양인들이 당응와이에 거주하며 

사업을 하는데 편리한 여건을 조성하기 위하여 일정한 

권한과 권리를 보장해주었다. 이로 인해 유럽 상인들

은 당응와이 내에서 자유롭게 이동하고 장사를 할 수 

있었으며, 지역민과 결혼하거나 그들의 상점이 있는 

토지를 소유할 수 있었다. 많은 외국 상인들이 당응와

이의 여성과 혼인하였고 그들은 아내에게 자금을 지원

하여 장사하도록 하는 데 매우 탁월하였다. 베트남 부

인들은 외국 상인들이 지원한 자금을 바탕으로 생사를 

구매하여 가난한 장인들을 고용하였고 농한기에 길쌈

을 하게 하였다. 이러한 방법을 통하여 외국 상인들은 

좋은 천을 낮은 가격으로 생산하고 발주 시기가 시작

되기 전과 배들이 들어오기 전에 상품을 미리 준비할 

수 있었다.56)

찐 군주와 응우옌 군주간의 대립으로 양측은 모두 

다른 나라들이 상대편을 지원하는 것을 바라지 않았다. 

찐 군주와 응우옌 군주는 외교관계와 경제적인 이득 때

문에 외국 상선이 당쫑과 당응와이 두 지역 모두에 무

기와 금속류를 공급한다고 생각했다. 국가 방위를 이유

로 찐 군주는 항상 외국 상선이 들여온 금속, 총탄, 무

기의 수입을 엄밀하게 관리했다.

또한 찐 군주들은 항상 외국 상인들이 당응와이 지

역을 점령하려는 의도가 있다고 의심하였고 당응와이

에서 서양인의 천주교 선교활동을 격렬하게 반대하였

다. 때문에 찐 군주는 당응와이 지역에서 서양 상인들

56)　�William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.76.

của Đàng Ngoài xuất đi Nhật Bản.

Do nạn khan hiếm tiền đồng lưu thông hàng 

hóa, chúa Trịnh - Đàng Ngoài cũng như chúa 

Nguyễn - Đàng Trong đã phải thu mua rất nhiều 

tiền đồng do Nhật Bản đúc. Tàu thuyền của người 

Hà Lan và người Hoa đã nhiều lần chở các chuyến 

tiền đồng của Nhật Bản với số lượng lớn, các chúa 

đều mua hết. Các loại tiền đẹp sẽ đưa vào lưu 

thông hàng hóa, tiền xấu bị vỡ sẽ đem đúc vũ khí.

Chính quyền Đàng Ngoài còn đảm bảo cho 

người châu Âu những quyền hạn nhất định: 

quyền tự do đi lại, buôn bán, có thể kết hôn với 

người bản xứ, có quyền sở hữu đất đai ở những 

thương điếm của họ,... nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho người phương Tây cư trú và làm ăn buôn 

bán ở Đàng Ngoài. Nhiều thương nhân ngoại quốc 

đã lấy vợ Đàng Ngoài, và họ đã rất thuận lợi trong 

việc giao tiền cho vợ buôn bán. Vào lúc nhàn rỗi, 

các bà vợ người Việt này đã mua tơ sống và thuê 

đám thợ nghèo lúc nông nhàn dệt vải. Theo cách 

này, họ có được những thứ vải dệt tốt mà chi phí 

lại thấp, lại có hàng sẵn trước khi tàu tới và trước 

khi mùa đặt hàng bắt đầu.56)

Do xung đột giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn 

nên hai phía đều không muốn các nước ngoại 

quốc giúp đỡ cho đối phương. Các chúa hiểu rằng 

vì quan hệ ngoại giao và mối lợi kinh tế nên các 

thương thuyền ngoại quốc cung cấp vũ khí, kim 

loại,... cho cả Đàng Trong và Đàng Ngoài. Vì lý do 

an ninh, chúa Trịnh luôn có những biện pháp kiểm 

soát hết sức chặt chẽ việc nhập kim loại, thuốc 

súng, vũ khí,.. từ các thương thuyền ngoại quốc.

Tuy nhiên, các chúa Trịnh luôn có những 

nghi ngờ về việc thương nhân nước ngoài có ý 

đồ muốn chiếm Đàng Ngoài, đồng thời phản đối 

56)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.76.
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의 상업 활동을 제한했다.

서양 상인들과의 거래를 통하여 당응와이 지역주민

의 경제발전을 도모하는 것보다 왕족의 독점적인 이윤 

창출에 목적이 있었기 때문에 응우옌 군주에 대립하고 

찐 군주를 돕는 사안에는 찐 군주가 열정적으로 지지해

주었다.

1678년에 당응와이에 와서 1685년에 『베트남 왕국

에 대한 묘사』라는 책을 저술한 영국인 사무엘 배런

(Samuel Baron)은 다음과 같은 관점을 드러냈다. 

좋은 조건과 기회들로 당응와이 왕국은 매우 부유해지고 

무역이 번성했어야 했다. 실제적인 측면에서 살핀다면 당

응와이 땅은 중국에서 가장 잘사는 두 개의 성과 인접하여 

이 거대하고 넓은 나라의 상품이 당응와이로 들어오는데 

전혀 어려움이 없어 보인다. 또한 인도, 유럽의 다량의 상

품, 특히 모직은 이곳에서 소비될 수 있다. 만약 외국 상인

들이 이곳에서 거래의 자유를 누린다면 이 왕국은 매우 큰 

이익을 얻을 수 있을 것이다.57)

윌리엄 담피에르 역시 다음과 같이 언급하였다. 

당응와이에서 나오는 풍부한 산물로 당응와이 백성들은 

부유해졌어야 했다. 그러나 대다수의 백성들이 매우 가난

하다. 그들의 해상무역은 매우 약하고 쌀과 물고기 등 단

지 몇 품목의 식량, 식품만 왕국 내에서 바로 소비된다. 또

한 그들의 주요 무역은 중국인, 영국인, 네덜란드인과 기

타 외국상인들이 주도권을 쥐고 있고 이 외국 상인들은 상

점을 그 땅에 두고 아예 거주하거나 계절별로 당응와이에

서 거래한다.58)

17세기 말부터 찐 군주는 서양 상인에게 베풀었던 

우대정책을 철회했으며 탐관오리의 부정부패와 수탈

57)　�Samuel Baron, 호앙아인뚜언 번역, 『당응와이 왕국 묘사』, 하노이 사회
과학출판사, 2019, p.39.

58)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, pp.89-90.

quyết liệt các hoạt động truyền bá đạo Thiên chúa 

của người phương Tây ở Đàng Ngoài, chính vì vậy 

chúa Trịnh đã đưa ra nhiều hạn chế trong việc 

buôn bán của các thương nhân phương Tây ở 

Đàng Ngoài.

Hơn nữa, việc mua bán với người phương Tây 

cũng chỉ nhằm mục đích tư lợi độc quyền của 

hoàng gia chứ không phải vì mục đích phát triển 

kinh tế cho dân chúng Đàng Ngoài, nên nếu thấy 

có ích lợi trong việc giúp chúa Trịnh chống lại chúa 

Nguyễn thì chúa Trịnh mới nhiệt tình ủng hộ.

Thương nhân người Anh là Samuel Baron 

đã đến Đàng Ngoài năm 1678 và năm 1685 ông 

đã hoàn thành cuốn sách A description of the 

Kingdom of Tonqueen, có đưa ra quan điểm rằng: 

“Với những cơ hội và điều kiện thuận lợi, vương 

quốc Đàng Ngoài đáng nhẽ phải trở nên rất giàu 

có, nền thương mại hưng thịnh. Nếu xét thực tế 

sẽ thấy xứ Đàng Ngoài tiếp giáp hai tỉnh giàu có 

nhất Trung Quốc thì dường như không khó khăn 

gì để hàng hóa của vương quốc rộng lớn này được 

đưa vào Đàng Ngoài. Mặt khác, một số lượng lớn 

sản phẩm của Ấn Độ, của châu Âu, đặc biệt là vải 

len, có thể được đem tiêu thụ ở đây. Nếu thương 

nhân nước ngoài được tự do buôn bán ở đó thì 

vương quốc sẽ thu lợi rất lớn.”57)

William Dampier cũng nói: “Lẽ ra với những 

sản phẩm phong phú như thế thì dân Đàng Ngoài 

phải trở nên giàu có. Thế nhưng đại đa số dân cư 

lại rất nghèo... vì nền thương mại biển của họ rất 

yếu, chỉ giao thương một vài loại lương thực, thực 

phẩm như gạo và cá được tiêu thụ ngay trong 

vương quốc. Còn nền thương mại chính của họ 

lại do người Trung Hoa, người Anh, người Hà Lan 

và những thương nhân ngoại quốc khác nắm giữ, 

57)　�Samuel Baron, Mô tả vương quốc Đàng Ngoài (A description of 
the Kingdom of Tonqueen), Hoàng Anh Tuấn dịch, Nxb KHXH, 
Hà Nội, 2019, tr.39.
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이 만연하게 발생하였다. 상품을 받고서도 대금을 지불

하지 않거나 외국 상인들의 상거래에 많은 제약을 두었

고 이러한 점들은 포히엔과 깨쩌에 들어온 동인도회사

들의 상업 활동에 심각한 영향을 끼쳤다. 게다가 이때 

세계의 대외무역 상황이 점차 안정화되어 중국의 광동

(廣東)지역의 큰 시장들이 많은 외국 상인들을 끌어 모

았고 그들의 상업 활동에 편리한 여건을 조성해주었다. 

그리하여 서양인들의 상점은 점차 대월국 시장에서 철

수하였다. 포히엔, 도매와 같은 큰 주요 무역 항구 도시

의 상업 활동은 쇠퇴하였고 점차 사라졌으며 주변의 상

업 마을의 생산 활동에 영향을 미쳤다.

18세기에 들어 홍(Hồng)강의 물길에 변화가 생겨 

항구들이 이동했으며 남딘(Nam Định)의 비호앙 무역 

항구 도시, 하이퐁(Hải Phòng)의 닌하이(Ninh Hải) 

항구와 같은 새로운 경제 중심지가 생겨났다. 

là những người đặt thương điếm cư trú hoặc đến 

Đàng Ngoài buôn bán theo mùa.”58)

Từ cuối thế kỉ 17, do các chính sách ưu đãi của 

chúa Trịnh đối với thương nhân phương Tây suy 

giảm, sự hạch sách và thói quan liêu tham nhũng 

của bọn quan lại lộng hành, lấy hàng không trả 

tiền hoặc tìm cách gây khó khăn cho các thương 

nhân ngoại quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

việc buôn bán của các công ty Đông Ấn ở Phố 

Hiến và Kẻ Chợ. Hơn nữa, tình hình ngoại thương 

trên thế giới lúc này đã dần ổn định, thị trường 

lớn Quảng Đông của Trung Quốc đã thu hút các 

thương nhân ngoại quốc, lại khiến họ buôn bán 

dễ dàng, vì vậy các thương điếm phương Tây dần 

58)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.89-90.

Hình 46. Sông Hồng
그림 46. 홍강
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11세기부터 20세기 초까지 봉건 왕조시대의 베트남 

북부는 긴 해안선에 접해 있는 유리한 지형과 내륙과 

산간, 연해지역을 연결하는 수로 교통로가 편리하게 조

성되어 이를 이용한 바다를 항해하는 선박이 정박할 수 

있는 항구를 형성하였다. 그밖에 베트남 북부지역은 산

림, 바다, 도서지역에서 나는 풍부한 산물과 다양한 농

산물, 수공예품으로 국내외 상인들이 그로부터 창출되

는 이익을 보게 하였다. 게다가 베트남 북부 해안지역

은 수 세기에 걸친 국제 교역로에 위치하여 동해(남중

국해)상의 국제 무역에 적극적으로 참여하였다. 이러한 

조건들로 베트남 북부지역은 직간접적으로 동남아시아

지역 및 국제 무역 활동에 참여하는 크고 작은 무역항 

벨트를 형성하였다.

rút khỏi thị trường Đại Việt. Hoạt động buôn bán 

của các trung tâm đô thị thương cảng lớn như 

Phố Hiến, Domae bị suy giảm và dần chấm dứt, 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các làng 

nghề xung quanh. 

Vào thế kỉ 18, sự thay đổi dòng chảy của sông 

Hồng dẫn đến sự chuyển dịch của các bến cảng, 

trung tâm kinh tế mới phát triển như đô thị 

thương cảng Vị Hoàng của Nam Định, bến cảng 

Ninh Hải của Hải Phòng,...

Có thể thấy, suốt thời kì nhà nước phong kiến 

từ thế kỉ 11 đến đầu 20, miền Bắc Việt Nam với 

ưu thế địa hình ven biển kéo dài, có hệ thống 

sông ngòi thuận lợi trong giao thông kết nối nội 

địa, miền núi với vùng duyên hải, hình thành nên 

những bến thuyền cho tàu thuyền đi biển dừng 

chân neo đậu. Bên cạnh đó, miền Bắc Việt Nam 

lại có nguồn sản vật phong phú của núi rừng, 

biển và hải đảo, các sản phẩm nông nghiệp và 

thủ công nghiệp đa dạng khiến cho các thương 

nhân trong nước và quốc tế đều nhìn thấy được 

lợi nhuận từ đó mà ra. Hơn nữa, vùng duyên 

hải miền Bắc Việt Nam lại nằm trên con đường 

thương mại quốc tế của nhiều thế kỉ, vì vậy nó đã 

tích cực tham gia vào các tuyến giao thương quốc 

tế trên Biển Đông. Từ những điều kiện đó, miền 

Bắc Việt Nam đã hình thành nên chuỗi những 

thương cảng lớn nhỏ trực tiếp hoặc gián tiếp tham 

gia vào hoạt động giao thương trong khu vực và 

quốc tế.
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Trong suốt thời kì đô hộ của phương Bắc, nhiều 

cuộc đấu tranh giành độc lập của người dân Việt 

đã liên tục diễn ra. Sự kiện năm 938, Ngô Quyền 

đã đánh bại quân Nam Hán, kết thúc hoàn toàn sự 

thống trị của phương Bắc. Đất nước bị phân chia 

với loạn cát cứ 12 sứ quân. Năm 968, Đinh Tiên 

Hoàng dẹp loạn cát cứ, thống nhất đất nước, mở 

ra triều đại nhà Đinh (968-980), đặt quốc hiệu là 

Đại Cồ Việt. Do đất nước mới thống nhất, mà nhà 

Tống phương Bắc thì luôn lăm le dòm ngó, đồng 

thời Champa, Chân Lạp ở phía nam cũng nhiều 

lần cho quân sang chiếm đánh, vì vậy nhà nước 

Đại Cồ Việt đã chọn nơi thung lũng có nhiều núi 

non trùng điệp hiểm trở để đóng đô, đó là Hoa Lư.

Hoa Lư là đô thị kinh thành cổ của nước Đại Cồ 

Việt trong giai đoạn 968-1010. Đây có thể được coi 

là đô thị đầu tiên ra đời trong kỷ nguyên dựng nước 

và giữ nước lần thứ hai của dân tộc Việt Nam.

Trong giai đoạn vừa mới giành lại độc lập, 

đồng thời phải tiếp tục phòng bị trước những 

nguy cơ lãnh thổ bị xâm lược, vương triều Đinh - 

Tiền Lê đã chọn Hoa Lư làm quốc đô, là một vị trí 

khá biệt lập, trong vùng thung lũng núi non trập 

북부지역이 중국 도호부의 지배를 받는 동안 베트남 

민족의 독립을 쟁취하기 위한 투쟁이 지속되었다. 938

년 응오꾸옌(Ngô Quyền)이 남한(南漢)군을 물리치

고 북방의 통치를 완전히 종결시켰다. 그러나 십이사군

의 난이 일어나 나라는 분할되었다. 968년 딘띠엔호앙

(Đinh Tiên Hoàng, 丁先皇)이 십이사군의 난을 평정

하고 나라를 통일한 후 딘 왕조(968-980)를 세우고 국

호를 다이꼬비엣(Đại Cồ Việt, 大瞿越)이라 하였다. 나

라가 통일되자 북방 중국의 송나라는 호시탐탐 침략의 

기회를 노렸으며 남쪽의 참파(Champa)와 진랍(Chân 

Lạp, 眞臘)이 수차례 군대를 이끌고 와서 전쟁을 일으

켰다. 이에 다이꼬비엣은 접근이 힘든 첩첩산중에 둘러

싸인 계곡에 수도를 정하는데 그곳이 바로 호아르(Hoa 

Lư)이다.

호아르는 968-1010년까지 다이꼬비엣의 수도였으

며, 베트남 민족의 두 번째 건국시대에 탄생한 첫 번째 

도시로 추정되고 있다.

새로이 독립을 쟁취한 딘-전레 왕조는 영토가 지속

적으로 침략당할 위기에 빠지자 방어를 위하여 호아르

를 수도록 선택했는데 이곳은 여러 겹의 산으로 둘러

싸인 계곡에 위치하여 외부로부터 분리되어 있었다. 이 

2.1. �호아르 고대 도시2.1. Đô thị cổ Hoa Lư
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계곡에서 바로 남쪽에는 홍(Hồng)강 델타가 있고 더 

아래쪽은 동해 바다이다. 호아르 도성 전체는 오늘날 

닌빈(Ninh Bình)성, 짱안(Tràng An) 세계 자연유산 

지구 내의 호아르현, 쯔엉옌(Trường Yên)에 속한다.  

호아르의 위치를 관찰하자면 지형적으로는 분리된 

지역이라고 할 수 있겠지만 수로와 육로가 연결된 편리

한 교통로를 가지고 있어 다이꼬비엣이라는 대도시가 

되었다.

호아르의 성채는 외성(外城), 내성(內城), 남성(南

城)으로 구성되었고 둘레 길이는 10㎞이며 면적은 약 

400㏊이다. 자연 산간 지형을 이용하여 성벽의 여러 구

간은 다양한 산맥들이 서로 모여 연결되어 있으며 견고

한 나성(羅城)이 조성되었다. 

건축에 사용된 많은 벽돌과 기와 재료에 대한 조사 

결과에 따르면 오늘날 딘 왕조와 레 왕조의 궁전은 많

은 부속건물을 포함한 옛 궁궐터의 기초 위에 세워진 것

이라고 한다. 『대월사략(大越史略)』에서는 다음과 같이 

호아르 왕성의 웅장하고 장엄한 흔적을 묘사하고 있다.

984년 다이번(Đại Vân)산 위에 백보천세(百保千歲)궁을 

건립하니 궁전의 기둥은 금과 은을 온통 박아 넣었고 이는 

임금을 보좌하는 곳이다. 동쪽에는 풍류전(風流殿)을 세

우고 서쪽에는 영화전(榮華殿)을 세웠다. 좌측에는 봉래

전(蓬萊殿)을 우측에는 극락전(極樂殿)을 함께 세웠다. 또

한 화운루(和雲樓)와 장춘전(長春殿)을 세워 왕의 침소로 

삼고 그 옆에는 용록전(龍鹿殿)을 세워 은(銀) 기와로 덮

었다.59) 

이와 같이 지극히 화려한 왕궁의 부유함과 고급스러

움을 볼 수 있다. 『대월사기전서(大越史記全書)』는 다

음과 호아르 성의 모습을 다음과 같이 기록하였다.

986년, 중국 송나라의 이약졸(李若拙) 사절단을 맞이할 때 

59)　�응우옌쟈뜨엉 번역, 『대월사략』, 호찌민시 출판사, 2001, p.30.

trùng. Thung lũng này nhìn thẳng ra phía nam 

châu thổ sông Hồng và tiếp nữa là Biển Đông. 

Toàn bộ vùng đô thị Hoa Lư thuộc khu vực xã 

Trường Yên, huyện Hoa Lư, ngày nay nằm trọn 

trong Quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc 

tỉnh Ninh Bình. 

Quan sát vị trí Hoa Lư có thể nói là biệt lập, tuy 

nhiên nhờ những tuyến đường thủy, đường bộ lúc 

bấy giờ đã giúp cho Hoa Lư có những tuyến giao 

thông thuận lợi, trở thành vùng đô thị lớn của 

quốc gia Đại Cồ Việt.

Kinh thành Hoa Lư bao gồm thành Ngoại, 

thành Nội và thành Nam, có chu vi trên 10km, 

diện tích khoảng 400ha, là khu thành độc đáo dựa 

trên địa hình núi non tự nhiên, có nhiều đoạn 

tường thành kết nối giữa các đầu núi châu lại với 

nhau tạo nên các vòng thành lợi hại.

Qua các kết quả khai quật với rất nhiều vật liệu 

kiến trúc gạch ngói cho thấy đền vua Đinh, vua 

Lê ngày nay được xây trên nền cung điện cũ với 

nền móng của một quần thể nhiều cung điện. Đó 

là dấu tích những cung điện nguy nga tráng lệ 

của trung tâm kinh thành Hoa Lư xưa được Đại 

Việt sử lược miêu tả: “Năm 984, xây điện Bách 

Bảo Thiên Tuế ở núi Đại Vân, có cột điện dát vàng 

bạc, làm nơi coi chầu. Phía đông xây điện Phong 

Lưu. Phía tây là điện Vinh Hoa. Bên tả xây điện 

Bồng Lai, bên hữu xây điện Cực Lạc. Tiếp đến có 

lầu Hòa Vân và điện Trường Xuân làm nơi vua 

ngủ, cạnh đó là điện Long Lộc, lợp ngói bạc.”59) 

Có thể thấy sự giàu có, sang trọng của các cung 

điện hoàng tộc vô cùng tráng lệ. Đại Việt sử kí 

toàn thư có ghi chép: “Năm 986, khi tiếp sứ bộ Lý 

Nhược Chuyết của nhà Tống (Trung Quốc), vua Lê 

Đại Hành hàng ngày đem những châu báu kì vật 

59)　�Đại Việt sử lược, bản dịch của Nguyễn Gia Tường, Nxb Tp. Hồ 
Chí Minh, ấn bản điện tử của Lê Bắc, 2001, tr.30.
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레다이하인(Lê Đại Hành, 黎大行, 재위 980~1005, 전레 

왕조의 제1대 왕)왕은 매일 진귀한 보물들을 궁전의 뜰 전

체에 늘어놓고 부유함을 과시하였다.60)

경성 호아르는 수많은 군영(軍營)을 배치한 군사적

으로 강력한 도시로 유명했는데 수천에 달하는 천자군

(天子軍)이 송나라와 점성의 침략을 여러 번 물리쳤으

며 지역의 반란세력들도 진압하였다.

호아르 지역에서 딘-전레 왕조의 왕들은 교통과 경

제의 발전을 위해 수로와 육로 교통체계 건설에 집중하

였다. 수도 호아르에서 하띤(Hà Tĩnh)까지 이어지는 

수로를 조성하고 이 시기 대구월과 참파국의 경계를 접

하는 최남단 지역인 대오응앙(Đèo Ngang)까지 이르는 

육로를 열었다. 특히 레 왕조 운하(레 왕조 강)는 레다

이하인왕 시기에 건설된 옛 하천 체계로 닌빈-타인호아

(Thanh Hóa)-응에안(Nghệ An)-하띤을 연결하는 중

요한 수상 교통 체계였으며 전레 왕조 시대에 수도 호

아르에서 대오응앙 국경까지 이르는 길도 만들어졌다. 

운하를 건설하는 일은 기존에 자연적으로 존재하는 작

은 강과 하천을 연결하여 깊게 굴착하거나 혹은 필요한 

구간들을 곧게 교정하고 맞추어 굴착하는 방법으로 이

루어졌다. 레 왕조 운하 덕분에 양식과 무기를 배로 실

어 군에 조달할 수 있었으며 상선들이 닌빈의 호아르에

서 타인호아, 응에안, 하띤성의 항구로 이동하거나 혹

은 반대로 거슬러 오는 데 매우 편리하였다.

호아르를 흐르는 강중에서 호앙롱(Hoàng Long)강

은 수도의 매우 중요한 물길이었다. 이 강은 수도의 북

쪽으로 흐르며 수세기에 걸쳐 다이호앙(Đại Hoàng)

강, 투이띠엔(Thủy Tiên)강, 디엠(Điềm)강, 호앙롱강 

등 여러 명칭으로 불렸다.61)

호앙롱강을 따라 거슬러 올라가면 산간지역이 나오

고 내려가면 바다에 닿거나 혹은 영토의 최북단에 이른

60)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.67.

61)　�쩐당응옥, 『10세기 수도 호아르의 특징-역사문제들』, 하노이, 1984, 
p.245.

bày chật cả sân để khoe sự giàu có.”60)

Kinh thành Hoa Lư còn nổi tiếng hùng mạnh 

về quân sự bởi việc bố trí đông đúc các doanh trại 

quân đội với hàng nghìn Thiên tử quân, nhiều 

lần dẹp yên quân Tống sang xâm lược, đánh bại 

Chiêm Thành, đánh dẹp các thế lực tạo phản ở 

địa phương,...

Tại khu vực Hoa Lư, các vị vua thời Đinh - Tiền 

Lê đã chú tâm đến xây dựng hệ thống giao thông 

thủy bộ nhằm phát triển giao thông, từng bước 

phát triển kinh tế, như đào kênh từ kinh đô Hoa 

Lư đến Hà Tĩnh, hoặc mở đường bộ lên đến Đèo 

Ngang, đây chính là điểm cực nam của Đại Cồ 

Việt tiếp giáp với đất Champa lúc bấy giờ. Đặc 

biệt, Kênh nhà Lê (sông nhà Lê) là một hệ thống 

sông cổ được đào từ thời vua Lê Đại Hành, nhằm 

tạo nên hệ thống giao thông thủy quan trọng nối 

Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, từ 

kinh đô Hoa Lư đến biên giới Đèo Ngang thời 

Tiền Lê. Việc đào kênh chủ yếu dựa trên những 

con sông nhỏ, kênh rạch có sẵn rồi đào khơi sâu 

hoặc nắn cho thẳng và đào thêm một số đoạn cần 

thiết. Nhờ có kênh nhà Lê, tàu thuyền có thể vận 

chuyển lương thực, vũ khí cho việc quân, hơn thế 

nữa, các tàu thuyền buôn hàng hóa nối thông từ 

kinh đô Hoa Lư ở Ninh Bình đến các bến cảng ở 

các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và ngược 

lại sẽ vô cùng thuận lợi.

Trong các tuyến sông ở Hoa Lư có sông Hoàng 

Long là tuyến đường thủy vô cùng quan trọng 

của khu kinh thành. Dòng sông ngược qua phía 

bắc kinh thành, qua nhiều thế kỉ với tên gọi khác 

nhau như sông Đại Hoàng, sông Thủy Tiên, sông 

Điềm, sông Hoàng Long,...61)

60)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.67.

61)　�Trần Đăng Ngọc, Vài nét về kinh đô Hoa Lư thế kỉ 10 - những 
vấn đề lịch sử, Hà Nội, 1984, tr.245.
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다. 이 하천의 물길로 990년 송나라 사신들이 이동했다. 

사신들은 배를 타고 북부만에 닿아 바익당(Bạch Đằng)

강 입구로 들어와 루옥(Luộc)강을 따라 푸루이(Phủ Lý)

를 지나는 다이(Đáy)강 구간으로 진입하였다. 이후 호앙

롱강의 입구[쟌커우(Gián Khẩu) 다리에 위치]에 이르러 

수도 호아르에 들어와서 레다이하인 왕을 알현했다.62)

호앙롱강은 꽁쨈(Cống Chẹm)에서 사오케(Sào 

Khê)강과 만난다. 호앙롱강과 연결되기 때문에 사오케

62)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.70.

Theo dòng Hoàng Long có thể ngược lên miền 

núi, xuôi ra biển hoặc lên tận phía bắc của đất 

nước. Cũng theo tuyến sông này, năm 990, các sứ 

thần nhà Tống đã đi thuyền men theo vịnh Bắc 

Bộ, vào cửa sông Bạch Đằng, qua sông Luộc, vào 

sông Đáy đoạn qua Phủ Lý, tiếp đến cửa sông 

Hoàng Long (ở cầu Gián Khẩu) vào kinh đô Hoa 

Lư yết kiến vua Lê Đại Hành.62)

62)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.70.

Hình 47. Vị trí bến thuyền ở đô thị Hoa Lư
그림 47. 호아르 지역의 포구

Bến Hoàng Long
호앙롱 포구

Bến Cát
깟 포구

Chợ Rền ở Trường Yên
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호아르 도성
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강은 민간에서 띠에우롱쟝(Tiểu Long Giang, 小龍江)

이라고도 부른다. 사오케강은 도심을 흐르기 때문에 지

역 거주민들이 이동하는 중요한 교통로였다. 사오케강

은 호아르 계곡에서 남쪽의 꼬로안(Cổ Loan) 마을로 

흘러 번[Vân, 번상(Vân Sàng)이라고도 부름]강과 합쳐졌

다. 번강은 주요도로(1A 국도)를 따라 흘러 옌(Yên) 다

리에 이르고 서쪽으로 돌아 티엔즈엉(Thiện Dưỡng)

강과 만나 겐(Ghềnh) 다리로 들어가 곧게 흘러 다이호

앙, 띠에우캉(Tiểu Khang), 깐(Càn)하구에서 바다로 

나간다.

그밖에도 북부지역과 중부지역으로 연결되는 육로

가 있어 수도 호아르에서 말과 소를 타고 서쪽 지역으

로 갈 수 있었다.

호아르에는 수도를 둥글게 감싸는 하천을 이용한 수

로 교통이 발달하였다. 호앙롱강은 쟌커우의 두물머리

에서 다이강과 만나고 또한 사오케-띠에우롱쟝강과 합

류하여 번강과 연결되어 다이강으로 흘러간다. 이 강들

은 호아르와 주변 지역뿐만 아니라 바다로도 연결되어 

매우 편리하였다.

『대월사기전서(大越史記全書)』에서는 당시 이곳에 

출현한 외국 상선에 대하여 다음과 같이 기록하였다.

976년 병자년(丙子), 여러 나라의 외국 상선이 바다에서 

와서 선물을 진상하고 통상을 요청했다.63) 

이 시기 다이꼬비엣은 치세가 안정적이었고 국내 산

물이 풍부하고 다양했으며 통상을 하러 온 외국 상인들

에게 매력적인 교역 대상이었다. 또한 그 이전부터 다

이라(Đại La)성은 큰 경제 중심지로 수도 호아르를 위

한 든든한 후방 생필품 공급지가 되어주었다.

연구 결과에 따르면 호아르에는 백성들이 거주하는 

구역이 성안에 위치하지 않았다. 백성들이 모여 사는 

곳은 호아르 계곡의 바깥쪽이었다.

63)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.60.

Tại vị trí Cống Chẹm, sông Hoàng Long giao với 

sông Sào Khê. Vì giao với sông Hoàng Long nên 

sông Sào Khê còn được dân gian gọi là Tiểu Long 

Giang. Sông Sào Khê chảy trong khu đô thị, có vị 

trí vô cùng quan trọng trong giao thông đi lại của 

cư dân trong vùng. Sông Sào Khê từ trong thung 

lũng đô thị Hoa Lư chảy ra ở hướng nam (làng Cổ 

Loan) để cùng nhập vào sông Vân (còn gọi là sông 

Vân Sàng). Sông Vân chảy dọc theo đường cái 

quan (quốc lộ 1A) đến cầu Yên, vòng về phía tây 

gặp sông Thiện Dưỡng, đổ nước vào cầu Ghềnh 

rồi chảy thẳng ra biển ở cửa Đại Hoàng, cửa Tiểu 

Khang, cửa Càn. 

Bên cạnh đó còn có tuyến đường thượng đạo 

nối miền bắc và miền trung. Từ kinh đô Hoa Lư 

có thể dùng ngựa, trâu, bò đi về vùng phía tây.

Có thể thấy, bao quanh kinh thành là hệ thống 

sông ngòi khá thuận lợi cho giao thông đi lại, 

trong đó là sông Hoàng Long kết nối với sông Đáy 

ở ngã ba Gián Khẩu, đồng thời cũng hợp lưu với 

sông Sào Khê - Tiểu Long Giang kết nối với sông 

Vân mà đổ vào sông Đáy. Các tuyến sông đều kết 

nối Hoa Lư với các vùng miền xung quanh, đồng 

thời kết nối với biển cũng khá thuận tiện.

Theo như tư liệu lịch sử có ghi chép về việc 

thuyền buôn nước ngoài xuất hiện ở đây vào thời 

gian này. Đại Việt sử kí toàn thư có viết: “Năm 976 

(Bính Tý), thuyền buôn các nước ngoài biển đến 

dâng phẩm vật, xin buôn bán.”63) Như vậy cho 

thấy Đại Cồ Việt lúc này đã ổn định, sản vật trong 

nước vốn phong phú đa dạng, luôn hấp dẫn nhiều 

thương nhân nước ngoài đến giao thương. Hơn 

nữa, lại có thành Đại La từ trước luôn là trung 

tâm kinh tế lớn, là hậu phương vững chắc cung 

cấp nhu yếu phẩm cho kinh đô Hoa Lư.

63)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.60.
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고고학자들은 호아르성의 바깥쪽에 있는 옛 도시중

심지에서 약 2㎞ 떨어진 호앙롱강 유역에서 백성들의 

집중 거주지 흔적을 발견하였고 주요 유물인 그릇, 접

시, 병, 꽃병, 사발, 대야 등의 도자기와 토기, 건축자재 

및 예술품을 발견하였다. 토기 유물의 연대는 한나라-

육조시대(기원후 초반)부터 딘 왕조, 전레 왕조, 리 왕

조, 쩐 왕조시대까지 다양하였다.

호앙롱강과 사오케강, 번강 지역은 많은 백성들이 

모여 살던 집단 거주지였다. 이 강들을 따라 포구와 시

장이 형성되어 지역 주민들이 오가며 배를 정박시키고 

상거래를 하였으며 수도 중심 구역의 왕족과 조정의 관

리, 군인들에게 생필품을 공급하는 역할을 하였다.

호앙롱강과 사오케강이 만나는 두물머리에 위치한 

꽁쨈 지역의 호앙롱강 기슭에는 호앙롱 포구의 흔적이 

남아있다. 또한 그 가까이에서 파고다(pagoda)의 흔적

도 발견되었다. 이곳에서 고고학자들은 딘띠엔호앙의 

아들인 딘리엔(Đinh Liễn)이 계유(癸酉)년(973년)에 

세운 비석을 발견하였다. 이 비석에는 『불정존승다라니

경(佛頂尊勝陀羅尼經)』이 새겨져 있었고 아울러 딘쿠

옹리엔[Đinh Khuông Liễn, 딘 왕조의 제2대 왕으로 왕

이 되기 위해 왕세자인 동생 딘항랑을 살해하였으며, 딘리엔

(Đinh Liễn)으로 불리기도 한다]이 이와 같은 비석 100개

를 더 세워 자신에게 살해된 아우 항랑(Hạng Lang)을 

기렸다는 내용이 함께 새겨져 있다.64) 오늘날 많은 불

교 경전이 새겨진 비석이 닌빈 박물관 전시실과 보관소

에 소장되어 있다. 종교 건축물의 흔적과 많은 불교 비

석의 발견은 딘 왕조 시대에 불교가 매우 발전했다는 

것을 보여준다. 경성 호아르의 일주사(一柱寺) 근처에

는 부처가 좌선하는 모습을 새긴 부조가 있으며 점토로 

만든 몇 개의 탑이 발견되었다.

딘 왕조 시대부터 불교가 매우 발전하였으며 불탑이 

세워지기 시작하였다. 불탑은 왕족의 사원이었기에 왕

64)　�하반떤, 『10세기 불정존승다라니경과 신앙에 관련하여, 역사연구의 여정
에서 (2001-2006)』, 하노이 국가정치 출판사, 2006, pp.309-312.

Theo các kết quả nghiên cứu về qui hoạch 

của đô thị Hoa Lư cho thấy khu vực trong thành 

không có dân ở. Nơi dân chúng sinh sống tập 

trung ở bên ngoài thung lũng Hoa Lư.

Phía ngoài thành Hoa Lư, cách trung tâm kinh 

thành xưa khoảng 2km, khảo cổ học đã phát hiện 

dấu tích của khu dân cư sầm uất tập trung bên 

ven sông Hoàng Long, với các di vật chủ yếu là 

đồ đất nung, gốm tráng men với các loại hình 

đồ dùng, đồ đựng, bát, đĩa, bình, lọ, liễn, chậu,.. 

cùng với vật liệu kiến trúc và các tác phẩm nghệ 

thuật. Niên đại của các di vật đất nung, có một số 

từ thời Hán - Lục triều (từ đầu Công nguyên), cho 

đến các thời Đinh, Lê, Lý, Trần.

Như vậy, khu vực sông Hoàng Long, sông Sào 

Khê, sông Vân là những địa điểm tập trung đông 

đúc dân cư. Tại những con sông này đều hình 

thành các bến bãi, chợ quán nhằm mục đích cho 

cư dân trong vùng neo đậu thuyền bè đi lại, giao 

lưu trao đổi hàng hóa, đồng thời cũng là những 

bến thuyền cung cấp các nhu yếu phẩm cho 

hoàng tộc, quan lại, binh sĩ trong khu trung tâm 

kinh đô. 

Tại khu vực Cống Chẹm vị trí ngã ba sông 

Hoàng Long giao với Sào Khê, bên bờ Hoàng 

Long là dấu tích bến Hoàng Long. Gần đó là dấu 

tích chùa Tháp. Tại đây, các nhà khảo cổ học 

cũng phát hiện được những cột kinh bằng đá 

do Đinh Liễn con trai của Đinh Tiên Hoàng cho 

khắc năm Quí Dậu 973, trên cột kinh đều khắc 

bài minh Phật đỉnh Tôn thắng Đàlani, đồng thời 

cho biết nội dung Đinh Khuông Liễn đã làm 100 

cột kinh như vậy để cầu siêu cho người em trai là 

Hạng Lang đã bị Liễn giết.64) Hiện nay nhiều cột 

kinh Phật được lưu giữ tại kho bảo quản và phòng 

64)　�Hà Văn Tấn, Về tín ngưỡng cột kinh Phật đỉnh Tôn thắng thế kỉ 
10, in trong Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2001-2006), 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.309-312.
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족과 중신들만 이용할 수 있었고 민간에서는 ‘금이 넘

치는 파고다’라는 말이 있을 정도로 이 시기에는 대규

모 사원을 건설하여 왕조의 부유함을 과시하였다. 호앙

롱 포구는 뭍과 선상에서 매우 활발한 거래가 이루어지

는 곳이었고 왕족들의 생활에 봉사하는 동시에 호아르

의 백성들의 거래처였다. 따라서 호앙롱강 유역에서 백

성들의 거주 흔적을 많이 찾아볼 수 있다.

호앙롱 포구 근처에는 많은 배가 왕래하였으며, 포

구 근처에 위치한 딘 왕조의 궁터에 세워진 사원의 석

주형 초석들 위에는 탑 형상이 새겨져 있다. 이 석주들

은 1890년에 즈엉(Dương) 황후의 자손들이 자금을 투

자하여 딘 왕조의 사원을 보수하면서 조성되었다. 

사오케강을 따라가면 쯔엉옌 마을에 렌(Rền) 시장

의 자취가 남아있는데 민간에서는 쯔엉옌 시장으로 부

trưng bày của Bảo tàng Ninh Bình. Những dấu 

tích kiến trúc tôn giáo với phát hiện nhiều cột đá 

khắc kinh Phật cho thấy Phật giáo rất phát triển 

vào thời Đinh. Ở khu vực chùa Nhất Trụ tại kinh 

thành Hoa Lư đã phát hiện một số mô hình tháp 

bằng đất nung có in nổi hình Phật ngồi thiền. 

Trong dân gian có câu “lắm vàng chùa Tháp”, 

do bởi chùa Tháp được xây từ thời vua Đinh, thời 

kì này Phật giáo đã phát triển, nơi đây chỉ dành 

cho các cung tần, người trong hoàng tộc tu hành, 

là chùa của hoàng tộc nên được xây dựng bề 

thế, khẳng định sự giàu có của vương triều. Bến 

Hoàng Long chính là nơi mua bán trên bến dưới 

thuyền vô cùng tấp nập, phục vụ nhu cầu của 

người trong hoàng tộc, đồng thời cũng là nơi dân 

cư buôn bán của đô thị cổ Hoa Lư. Vì vậy, khu 

Hình 48. Bến Hoàng Long
그림 48. 호앙롱 포구
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르기도 한다. 이곳 시장에는 응으(Ngự) 포구의 흔적

이 남아있다. 이곳을 응으 포구라고 부르는 것은 1010

년 탕롱(Thăng Long)-다이라성으로 수도를 천도할 당

시 리꽁우언(Lý Công Uẩn)왕의 배가 이 포구에서 머

물다 갔기 때문이다. 수세기 전 사오케강은 폭이 매우 

넓었고 배가 오가기 매우 편리하였다. 응으 포구-렌 시

장은 쯔엉옌 마을 지역의 큰 상업 중심지가 되었다. 이

곳에서 배는 다이라와 인근지역의 상품을 싣고 와서 

쯔엉옌의 주민과 호아르성 지역의 군인들에게 공급하

였다. 11세기부터 호아르가 더 이상 수도가 아니게 되

자 궁궐과 고대광실들은 철거되어 새로운 경성인 탕롱

으로 옮겨졌고 백성들도 점차 새로운 수도로 이주하

여 살았다. 그 이후로도 렌 시장은 활발한 시장이었을 

뿐만 아니라 많은 민속 가무와 주악 공연이 이곳에서 

vực ven sông Hoàng Long này đã tìm được nhiều 

dấu tích sinh hoạt của dân cư.

Trên những cột đá chân tảng dựng đền thờ 

cung điện vua Đinh có khắc hình ảnh chùa Tháp, 

gần kề có bến Hoàng Long nơi thuyền bè qua lại 

tấp nập. Những cột đá này được khắc năm 1890, 

do dòng họ con cháu Dương hoàng hậu đã bỏ tiền 

ra tu tạo nâng nền, sửa sang đền thờ vua Đinh 

như ngày nay.

Dọc bờ sông Sào Khê có dấu tích chợ Rền ở 

xã Trường Yên, dân gian cũng gọi là chợ Trường 

Yên. Tại đây còn dấu tích của bến Ngự trong khu 

chợ. Gọi là bến Ngự vì đây có lẽ là nơi thuyền 

vua Lý Công Uẩn đã nghỉ ngơi trên đường dời đô 

về Thăng Long - Đại La thành năm 1010. Cách 

đây nhiều thế kỉ, dòng sông Sào Khê rất rộng, 

Hình 49. Cột đá chân tảng có khắc hình ảnh chùa Tháp, gần kề có bến Hoàng Long
그림 49. 딘띠엔호앙 왕 사당 받침돌에 새겨진 탑이 있는 사찰과 호앙롱 포구
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이루어졌다. 또한 오루대왕 사당[Phủ Ngũ Lầu Đại 

Vương, 오루대왕(五楼大王)을 모신 사당으로 phủ푸(府)는 

딘-전레 왕조 시대 조정 관리들이 일하는 관저였지만 수도가 

탕롱으로 천도된 후에 이곳에서 일했던 관리 및 왕실의 왕자

와 공주들을 숭배하는 사당이 됨, 오루대왕은 음악을 관장했

던 관리]이 렌 시장에 지어져 이 시장은 푸(Phủ)시장이

라고 불리기도 하였다. 오늘날의 렌 시장은 지붕으로 

덮인 여러 칸의 공간으로 구성되어있고 큰 규모로 세

워져 여러 가게들이 있으며 여전히 사당의 흔적이 남

아있다.

최근 도시화 문제로 주민들은 강변을 매립하여 간척

지를 조성하였으며, 이로 인하여 사오케강의 폭이 좁아

졌다. 렌 시장 지역으로 흘러가던 사오케강의 구간은 

강물이 말라버렸고 비가 오면 물이 막혀 빠져나갈 수 

없다. 

사오케강 변 도성의 내부 지역인 땀꽌(Tam Quan) 

thuyền bè đi lại rất thuận lợi. Bến Ngự - Chợ Rền 

trở thành trung tâm buôn bán lớn ở khu vực làng 

Trường Yên. Nơi đây thuyền bè thường chở hàng 

hóa từ Đại La cũng như các vùng phụ cận vào 

cung cấp cho cư dân Trường Yên cũng như binh 

lính khu vực trong thành Hoa Lư. Từ thế kỉ 11, 

khi Hoa Lư không còn là kinh đô nữa, cung điện 

gác tía đều dỡ bỏ đưa về kinh thành Thăng Long, 

dân cư dần kéo về đây sinh sống ngày càng đông 

đúc. Về sau, nơi đây chợ quán náo nhiệt, lại diễn 

ra nhiều hoạt động đàn ca cô đầu con hát, người 

dân đã xây dựng Phủ Ngũ Lầu Đại Vương ngay 

trong vị trí chợ Rền, vì vậy chợ cũng được gọi tên 

là chợ Phủ. Ngày nay, chợ được dựng các gian có 

mái che rất bề thế, họp phiên quán xá đông đúc, 

vẫn có dấu tích phủ thờ.

Những năm gần đây, do vấn đề đô thị hóa, 

người dân lấp dần bờ sông, lấn đất, làm cho lòng 

Hình 50. Chợ Rền ở Trường Yên
그림 50. 쯔엉옌의 렌 시장
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sông Sào Khê bị thu hẹp lại, một đoạn sông chảy 

qua khu vực chợ Rền đã trở nên cạn kiệt, hoặc nếu 

có mưa thì nước ứ đọng mà không thoát được.

Gần Tam Quan vào khu vực trong thành, bên 

sông Sào Khê là dấu tích bến Cát. Qua kết quả khai 

quật khảo cổ học đã phát hiện nền gạch với loại 

gạch hình vuông có chạm hình chim phượng, hoa 

cúc. Các nhà khảo cổ đã đoán định đây có lẽ là 

một bến thuyền. Với vị trí bên sông thuận lợi việc 

đi lại giữa khu trong thành và ngoài thành, có lẽ 

đây là bến thuyền vận chuyển hàng hóa trực tiếp 

vào trong thành cung cấp cho hoàng cung cũng 

như đội binh hùng hậu 3.000 Thiên tử quân. Hoạt 

động mua bán chắc chắn cũng diễn ra ở bến này.

Cùng tham gia hoạt động tiêu thụ và trao đổi 

thu gom hàng hóa bên sông Hoàng Long, sông 

Sào Khê, còn có các khu chợ xung quanh như 

chợ Vân Sàng ở ngay sát bờ sông, nhà cửa nối liền 

근처에 깟(Cát) 포구의 흔적이 있다. 고고학 조사 결과 

봉황과 국화 형상이 새겨진 사각형의 벽돌로 덮여진 바

닥면이 발견되었다. 고고학자들은 이것이 포구의 흔적

이라고 결론을 내렸다. 성의 안팎으로 왕래와 이동이 

편리한 곳에 위치한 이 포구는 직접 성 내부로 들어가 

왕궁과 3,000 병력의 천자군에 물품을 제공하는 곳이

었을 것이다. 또한 상업 활동도 확실히 이곳에서 이루

어졌을 것이다.

강변에 바로 위치한 번상 시장 같은 주변 시장들도 

호앙롱강과 사오케강 변의 상품 거래 및 소비활동에 참

여하였다. 각 시장마다 건물들이 줄지어 있었으며 모여

드는 상선들로 매우 붐볐다. 강변의 짜오(Trạo) 시장에

서는 티엔짜오(Thiện Trạo) 마을의 돗자리를 많이 팔

았다.65)

65)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, pp.309-310.

Hình 51. Dấu tích Bến Ngự bên sông Sào Khê, nay có họp chợ phiên, sông đã bị bồi lấp nhiều do đô thị hóa
그림 51. 사오케강 변에 위치한 응으 포구. 현재는 시장이 열리며 강은 도시화로 많은 부분이 매립되었다.
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Hình 52. Bến Cát bên sông Sào Khê
그림 52. 사오케강 변의 깟 포구
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Hình 53. Tiền Thái Bình Hưng Bảo đầu tiên đúc năm 970 dưới triều vua Đinh Tiên Hoàng
그림 53. 딘띠엔호앙 왕제 970년에 처음으로 주조한 태평흥보(太平興寳)

이 시기에 포구와 시장에서 거래되는 상품은 주로 

식량과 쌀이었다. 또한 이곳에서 고급목재, 사인(砂仁)

과 같은 임토산품이 거래되기도 했고 이 지역에서는 돗

자리를 만들기 위한 골풀을 많이 심어서 골풀 제품과 

골풀 돗자리가 매우 선호되었다.

특히 딘 왕조에서는 독립국가로서 최초의 화폐를 주

조하였고 이후 전레 왕조도 시장에 유통되는 고유의 화

폐를 보유한 독립국의 지위를 강조하기 위하여 화폐를 

주조하였다.

이곳에서는 20㎏에 달하는 많은 양의 옛 금속화폐

가 발견되었는데 중국의 당나라, 송나라의 화폐와 베트

nhau, thuyền buôn tụ tập đông đúc. Chợ Trạo bên 

sông có bán nhiều chiếu của làng Thiện Trạo,...65)

Những loại hàng hóa buôn bán ở các bến 

thuyền, chợ quán thời này chủ yếu là lương thực, 

lúa gạo. Ở đây còn có sản phẩm từ lâm thổ sản là 

các loại gỗ quý, sa nhân,... Ở vùng này trồng được 

nhiều cói để dệt chiếu, vì vậy mặt hàng cói và 

chiếu cói rất được ưa chuộng. Đa phần hàng hóa 

có lẽ được vận chuyển đến từ trung tâm thương 

mại Đại La và các vùng phụ cận.

65)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, sđd, 
tr.309-310.
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Đặc biệt, triều Đinh đã cho đúc những đồng 

tiền đầu tiên của quốc gia độc lập, sau đó nhà 

Tiền Lê cũng cho đúc tiền, nhằm khẳng định một 

quốc gia độc lập có những đồng tiền riêng đưa 

vào lưu thông hàng hóa. 

Nhiều tiền cổ kim loại cũng được phát hiện ở 

đây. Gần 20kg tiền cổ kim loại cũng được phát 

hiện, bao gồm tiền thời Đường, Tống của Trung 

Quốc, tiền Lý, Trần, Lê của Việt Nam đúc.66)

Ngoài ra, tại khu vực ven sông Hoàng Long, 

ngoài dấu tích bến thuyền, còn có kho tàng tích 

66)　Dẫn theo Đô thị cổ Việt Nam, Viện Sử học, Hà Nội, 1989, tr.111.

남 리 왕조, 쩐 왕조, 후레 왕조 시기에 주조된 화폐들

이었다.66)

또한 호앙롱강 변에는 포구 유적 외에도 쌀을 저장

하던 창고와 토기제품과 금속제품의 생산공방, 동물 뼈

를 취급하는 공방 등의 흔적이 발견되어 이곳에서 수공

업 제품이 제작되고 이 지역과 인근 지역의 주민들이 

거래하였다는 것을 보여주고 있다.

호아르 도성은 968-1010년까지 불과 수십 년의 기

간 동안만 존재했지만 당시 다이꼬비엣의 경제는 안정

적이었다. 레 왕조 운하의 물길은 자연 하천 체계와 더

66)　사학원, 『베트남 옛 도시』, 하노이, 1989, p.111.

Hình 54. Sưu tập tiền kim loại ở Bảo tàng Ninh Bình
그림 54. 무역 포구 주변에서 발견되어 수집된 동전(닌빈 박물관 소장)
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불어 수도 호아르와 다이라 경제중심지를 연결하였다. 

또한 호아르와 타인호아-응에안-하띤 지역의 항구들을 

연결하였으며, 호아르와 산간지역 및 해안지역도 연결

하였다. 호아르 도성은 이후 닌빈성의 중심 도시로 발

전되기 위한 기반을 마련하였다. 이는 독립국가로서 내

딛는 안정적인 첫걸음이었으며 외부로부터의 영토 침

략의 위협을 없애고 강력한 군사 체계를 세우며 새로운 

수도인 탕롱-깨쩌(Kẻ Chợ)를 건설하고 아울러 새로운 

왕조 및 국가의 안정과 발전을 위한 초석이었다.

trữ thóc gạo, các khu xưởng thủ công sản xuất 

đồ đất nung, đúc rèn kim loại, chế tạo xương da 

thú,... khẳng định các sản phẩm thủ công nghiệp 

được sản xuất tại chỗ sẽ có sự trao đổi hàng hóa 

giữa các cư dân trong vùng cũng như trao đổi với 

các vùng lân cận. 

Có thể thấy, đô thị Hoa Lư chỉ tồn tại trong 

thời gian vài chục năm (968-1010) nhưng thời kì 

này, kinh tế Đại Cồ Việt đã dần ổn định. Đặc biệt, 

những tuyến sông đào kênh nhà Lê cùng với hệ 

thống sông ngòi tự nhiên đã kết nối Hoa Lư với 

trung tâm kinh tế Đại La, kết nối Hoa Lư với các 

khu vực bến cảng Thanh-Nghệ-Tĩnh, kết nối Hoa 

Lư với các vùng miền núi và vùng duyên hải. Đô 

thị Hoa Lư đã tạo nên những cơ sở nền tảng cho 

sự phát triển của các trung tâm đô thị về sau này 

của Ninh Bình. Đó là giai đoạn ổn định bước đầu 

của quốc gia độc lập, xây dựng hệ thống quân sự 

hùng mạnh, dẹp tan những ý muốn xâm chiếm 

lãnh thổ của ngoại bang, là cơ sở cho các triều đại 

về sau ổn định và phát triển đất nước với kinh đô 

mới Thăng Long - Kẻ Chợ.
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Thăng Long - Hà Nội là đô thị có lịch sử lâu 

đời hàng đầu của Việt Nam. Vùng đất này trải qua 

nhiều thời kì hình thành và phát triển với nhiều 

tên gọi khác nhau. Từ thời nhà nước Văn Lang - 

Âu Lạc trước Công nguyên đã có khu làng cổ tên 

là Long Đỗ, trước mặt có sông Tô Lịch, sau lưng 

có núi Nùng. Khu làng cổ này thuộc huyện Tây 

Vu và Phong Khê dưới thời Hán, thuộc huyện Vũ 

và Nam Định dưới thời Ngô-Tấn của Trung Hoa. 

Từ giữa thế kỉ 5, khu làng cổ trở thành một huyện 

và được nâng cấp thành quận Tống Bình của nhà 

Lưu Tống và nhà Tùy.67)

Năm 541, Lý Bí đánh bại quân nhà Lương (Trung 

Quốc), xưng là hoàng đế (tức vua Lý Nam Đế), 

mở nước Vạn Xuân của nhà Tiền Lý (541 - 602).68) 

Trong khoảng thời gian 62 năm này, trung tâm 

Hà Nội cổ lúc đó đã đóng vai trò là trung tâm đất 

nước với tòa thành cổ được xây dựng tại đây. Sách 

Lương Thư có ghi chép: “Năm 545, Lý Bí đã dựng 

thành lũy bằng tre gỗ ở cửa sông Tô Lịch.” Vị trí 

67)　Viện Sử học, Đô thị cổ Việt Nam, Hà Nội, 1989, tr.114.

68)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.36.

탕롱(Thăng Long)-하노이(Hà Nội)는 베트남에서 

가장 긴 역사를 가진 도시다. 이 땅은 수 세기를 지나며 

다양한 명칭과 함께 형성되고 발전되었다. 기원전 반

랑-어우락국 시대에 앞쪽에는 또릭(Tô Lịch)강이 흐르

고 뒤에는 눙(Nùng)산이 있는 롱도(Long Đỗ)라는 이

름을 가진 마을이었다. 중국 한나라 시대에는 떠이부

(Tây Vu)현과 퐁케(Phong Khê)현에 속하였으며 오-

진나라 시대에는 부(Vũ)현과 남딘(Nam Định)현에 속

하였다. 5세기 중엽부터 이 마을은 현이 되고 수나라와 

유송(劉宋)시대에는 똥빈(Tống Bình)이라는 이름을 

가진 군(郡)으로 승격되었다.67)

541년 리비(Lý Bí, 李南帝)가 중국의 양나라 군대

를 물리치고 스스로 황제라 칭하여 전(前)리 왕조(541-

602)의 반쑤언(Vạn Xuân)국을 세웠다.68) 이곳에서 62

년 동안 존재한 하노이의 옛 중심지는 옛 성채와 더불

어 국가 중심지 역할을 하였다. 『양서(梁書)』에 다음과 

같이 기록되어 있다.

67)　사학원, 『베트남 옛 도시』, 하노이, 1989, p.114.

68)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.36.

2.2. �무역 항구 도시 �
탕롱-깨쩌

2.2. �Đô thị thương cảng 
Thăng Long - Kẻ Chợ
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545년 리비가 또릭강 입구에 대나무로 성채를 건설하였다. 

『양서』에 기록되어 있는 또릭강의 위치가 바로 홍

(Hồng)강으로 통하는 지점인 쟝커우(Giang Khẩu)-하

커우(Hà Khẩu) 지역으로 현재의 쩌가오(Chợ Gạo), 

응오가익(Ngõ Gạch), 항부옴(Hàng Buồm) 거리에 속

한다.

7세기 중국 수나라 시대에 똥빈은 북부평야의 전 지

역을 통치하는 중심지가 되었다. 621년 수나라를 대신

한 당나라가 똥빈에 성채를 건설하였다. 679년 베트남 

북부지역은 안남도호부(安南都護府)로 변경되고 똥빈

에 총관부가 세워졌다. 9세기(865-866)에 당나라의 절

도사 고변(Cao Biền, 高駢)은 다이라(Đại La)성을 축

조하였다. 이때부터 다이라는 옛 하노이의 명칭이 되었

으며 이 기간 동안 똥빈-다이라는 안남도호부의 정치, 

경제 중심지였다.

10세기에 들어 독립을 쟁취한 후 응오 왕조의 수도 

꼬로아와 딘-전레 왕조의 수도 호아르(Hoa Lư, 968-

1009) 이외에 똥빈-다이라성은 여전히 베트남 민족의 

큰 도시로 꼬로아와 호아르를 지원하는 후방 경제 지역

이었다.

1010년 리타이또(Lý Thái Tổ, 李太祖)왕은 수도를 

다이라의 중심지로 천도하고 익히 알려진 『천도조(遷

都詔)』를 공포(公布)하면서 다음과 같이 말하였다.

다이라성은 천지 가운데 위치하며 용이 휘감고 범이 좌정

한 지세로 동서남북의 중간에 놓여있고 앞뒤로 강산이 포

진하여 땅은 넓고 평평하고 높으며 빛으로 환하다. 백성은 

홍수로 인한 어려움을 겪지 않고 만물이 찬란하게 번영한

다. 나라 전역을 둘러보면 이곳이 바로 승지(勝地)요, 실로 

사방에서 백성이 모이는 곳이며 만대(萬代)의 수도로다.69) 

이때부터 리 왕조는 다이라를 정식으로 수도로 삼아 

69)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.81.

cửa sông Tô Lịch chính là điểm thông ra sông 

Hồng, là đất phường Giang Khẩu-Hà Khẩu, nay là 

khu vực phố Hàng Buồm, Ngõ Gạch, Chợ Gạo.

Thế kỉ 7, Tống Bình trở thành trung tâm thống 

trị cả miền đồng bằng Bắc Bộ của nhà Tùy. Năm 

621, nhà Đường thay nhà Tùy xây dựng thành lũy 

ở Tống Bình, và đến năm 679 Tống Bình là nơi đặt 

trị sở của An Nam đô hộ phủ. Thế kỉ 9 (865-866), 

Tiết độ sứ của nhà Đường là Cao Biền đã cho đắp 

thành Đại La. Từ đó Đại La trở thành tên gọi của 

Hà Nội cổ. Trong thời gian này, Tống Bình - Đại 

La trở thành trung tâm kinh tế, chính trị của An 

Nam đô hộ phủ.

Thế kỉ 10, sau khi đất nước độc lập, bên cạnh 

các trung tâm kinh đô ở Cổ Loa của triều Ngô 

(939-965), kinh đô ở Hoa Lư của triều Đinh - Tiền 

Lê (968 đến 1009), thành Tống Bình - Đại La vẫn 

là một trung tâm đô hội của cư dân Việt, là hậu 

phương kinh tế phục vụ cho kinh đô Cổ Loa và 

Hoa Lư.

Năm 1010, vua Lý Thái Tổ đã quyết định dời 

đô về trung tâm Đại La với bản Thiên đô chiếu 

bất hủ: “Thành Đại La ở giữa khu vực trời đất, có 

thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông 

tây, tiện hình thế núi sông sau trước, đất rộng mà 

bằng phẳng, cao mà sáng sủa, dân cư không khổ 

về ngập lụt, muôn vật tốt tươi phồn thịnh. Xem 

khắp nước Việt thì đây chính là thắng địa, thực 

là chỗ hội tụ của bốn phương, là chốn thượng 

đô muôn đời.”69) Từ lúc này, nhà Lý chính thức 

đóng đô ở Đại La với tên mới là kinh thành Thăng 

Long, quốc hiệu là Đại Việt, bước vào thời kì phát 

triển của đô thị lớn.

Nhà Lý đã tập trung xây dựng khu vực tòa 

thành, chính giữa là Đại Nội nơi vua ở với vòng 

69)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.81.



144

2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

탕롱이라고 명칭을 바꾸었으며, 국호를 대월(Đại Việt, 

大越)이라 하여 대도시가 발전하는 시대로 진입한다.

리 왕조는 집중적으로 성채를 건설하였는데 성채의 

가운데에 금성[禁城, 용성(龍城)]으로 둘러싸인 왕이 기

거하는 대내(大內)전을 만들고 그 바깥쪽의 성은 황성

(皇城, 탕롱성)이라 하였다. 또한 성을 보호하는 해자를 

조성하였으며 4대문을 만들어 조정의 각 기관과 백성

들의 거주하는 성의 제일 바깥쪽 거리 및 경제중심지를 

연결시켰다. 세 번째 성곽은 다이라성[탕롱의 외성(外

城)]으로 외부의 침입을 막는 동시에 홍수를 막는 제방 

역할을 하였다. 또한 동쪽과 서쪽, 남쪽에는 많은 출입

문을 만들어 교통로로 삼았다. 서로를 둘러싼 3개의 나

성 구조는 빽빽한 강과 호수 체계를 갖춘 자연 지형을 

가진 도시에 부합한 도시 구획법으로 동쪽 경계선은 홍

강이며 서쪽과 남쪽 경계선은 또릭강과 낌응우(Kim 

Ngưu, 또릭강의 지류)강이었다. 

궁궐과 전각, 군영 등의 건설과 더불어 리 왕조는 농

업과 수공업, 상업시장을 발전시키기 위하여 벽돌과 기

와, 토기, 도자기, 방직, 동, 종이 등을 만드는 산업 마

을들을 조성하였다. 각 지역에서 수도로 몰려든 상품은 

매우 번성한 상업거리를 형성시켰다.

홍강과 서호(西湖) 주변의 많은 농토는 뽕나무를 심

는 데 적합하였다. 이 지역 주민들은 주로 뽕나무를 심

고 누에를 쳐서 비단을 짰다. 조정에서는 서호지역에 누

에 농장을 세워 여성 범죄인들이 노역을 하게 하였다. 

리 왕조의 뜨호아(Từ Hoa) 공주 역시 궁녀들과 함께 이

곳에서 뽕나무를 심고 누에를 길렀다. 쩐 왕조 시대에 

누에 농장은 띡마(Tích Ma)방[phường, 坊, 우리나라의 

동(洞)에 해당하는 행정구역 단위]으로 바뀌었으며 후레 

왕조 시대에는 응이땀(Nghi Tàm)-낌리엔(Kim Liên)

으로 바뀌었다. 오늘날 낌리엔 사원은 리 왕조의 공주

인 뜨호아의 궁전 초석 위에 세워졌다. 명주 비단은 수

세기에 걸쳐 외국상인에게 매우 선호되는 품목이었다.

이후 쩐 왕조 시대에는 이전부터 건설된 인프라를 

Cấm Thành (Long Thành), phía ngoài là Hoàng 

Thành (Thăng Long thành), có đào hào, mở 4 cửa 

là nơi đặt các cơ quan triều đình, thông với khu 

thị dân là trung tâm kinh tế, phố phường ở ngoài 

cùng, vòng thứ ba là Đại La thành (Thăng Long 

ngoại thành) bảo vệ phía ngoài, đồng thời là đê 

ngăn lụt, là đường giao thông mở nhiều cửa ra 

vào ở phía đông, tây, nam. Với kết cấu ba vòng 

thành bao bọc lẫn nhau, trong thành ngoài thị 

của một đô thị sông hồ có qui hoạch thích ứng 

với hình thể tự nhiên các hệ thống sông hồ dày 

đặc, giới hạn sông Hồng ở phía đông, sông Tô 

Lịch và sông Kim Ngưu (nhánh của sông Tô Lịch) 

ở phía tây và phía nam. 

Cùng với việc xây dựng các cung điện, lầu gác, 

doanh trại quân đội, triều Lý cho phát triển các 

ngành nghề nông nghiệp, thủ công nghiệp, mở 

mang chợ quán buôn bán thương mại, nhiều làng 

nghề sản xuất gạch ngói, nung gốm, dệt vải, đúc 

đồng, làm giấy,... từ các nơi được chuyển về kinh 

thành và hình thành nên các phường buôn sầm uất. 

Dọc theo sông Hồng và quanh Hồ Tây có rất 

nhiều đất bãi, thích hợp trồng cây dâu. Dân các 

khu vực này đều chủ yếu sống bằng nghề trồng 

dâu, nuôi tằm, dệt lụa. Tại khu vực Hồ Tây, triều 

đình cũng cho dựng trại Tàm tang làm chỗ lao 

dịch của các phụ nữ mắc tội. Công chúa Từ Hoa 

của nhà Lý đã cùng các cung nữ trồng dâu nuôi 

tằm ở đây. Thời Trần, trại Tàm tang đổi làm 

phường Tích Ma, thời Lê đổi là Nghi Tàm - Kim 

Liên. Chùa Kim Liên ngày nay được xây trên nền 

cung Từ Hoa của công chúa nhà Lý. Lụa tơ tằm 

luôn là mặt hàng được ưa chuộng đối với các 

thương nhân ngoại quốc trong nhiều thế kỉ sau.

Đến thời Trần, về cơ bản tận dụng những cơ 

sở đã xây dựng từ trước và tu bổ mở mang thêm. 

Năm 1230, tu sửa thành Đại La mở rộng toàn bộ 

kinh thành, năm 1243 đắp lại Cấm Thành, xây 
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최대한 이용했으며 보수하여 확장시켰다. 1230년에는 

다이라성을 보수하여 경성 전체를 확장시켰으며 1243

년에는 금성을 다시 쌓아 용봉성(龍鳳城)을 추가로 건

설하였다. 백성들의 상업거리 및 시장의 건물도 발전되

었다. 편년사(연대기)에 따르면 1230년 수도 탕롱에는 

61방이 있었다고 한다.

1274년에는 중국 강남(江南)지역의 송나라 사람들

이 지속적인 원나라의 침략을 피해 30척의 배에 재물

을 싣고 가족들과 함께 바다를 건너와 냐이뚜언(Nhai 

Tuân)방에 살 수 있도록 요청하였다. 그들은 스스로를 

호이께(Hồi Kê, 回紇, 신장(新疆)의 위구르족]인이라고 

불렀다. 베트남인들은 그들을 깨(Kê)국인 이라고 불렀

다. 그들은 냐이뚜언방에 와서 가게와 상점을 열고 비

단과 약품을 거래하였다.70)

탕롱은 수도를 방문한 여러 사절단 외에도 국내외 많

은 상인들을 맞아들였다. 수도 주변의 무역항, 항구, 포

구 체계는 점점 더 발전하였다.

그러나 쩐 왕조는 3차에 걸친 원나라의 침략에 대항

하여 인력 자원과 물자를 집중해야 했기 때문에 무역과 

경제 발전이 더디어지고 어려움을 겪게 되었다.

딘-전레-리-쩐 왕조는 상품 유통을 촉진하고 고유한 

화폐를 보유한 주권 국가의 위상을 강조하기 위하여 동

전을 주조하였다. 1396년에 호꾸이리(Hồ Quý Ly)는 

지폐인 통보회초(Thông Bảo hội sao, 通寶會鈔)를 발

행하였다.71) 이것은 비록 오래 유통되지 못하였지만 중

국으로부터 독립 이후 베트남 최초의 지폐로 평가받고 

있다.

1400-1406년 호 왕조가 정권을 잡고 타인호아

(Thanh Hóa)에 도성을 새로 건설하여 서도(西都)라고 

불렀으며 탕롱성을 동도(東都)로 개칭했다.

1407년 1월에는 중국의 명나라가 동도를 침략하여 

70)　응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.182.

71)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.289.; 응우옌 왕조의 
사관, 사학원 번역, 『흠정월사통감강목』, 하노이 교육출판사, p.318.

thêm khu Long Phượng thành. Nhiều công trình 

kinh tế dân cư với các phố phường, chợ bến được 

phát triển. Biên niên sử cho biết năm 1230 kinh 

thành Thăng Long đã có 61 phường. 

Năm 1274, người Tống (ở Giang Nam, Trung 

Quốc) thường bị người Nguyên lấn đánh. Họ đã 

đem 30 thuyền chở đầy của cải cùng vợ con vượt 

biển đến xin cư trú ở phường Nhai Tuân, họ tự 

xưng là người Hồi Kê (tức Hồi Hột là dân tộc 

Uigur ở Tân Cương) để tránh quân Nguyên. Người 

Việt thường gọi họ là người Kê quốc. Họ đến 

phường Nhai Tuân mở cửa hiệu, hàng quán buôn 

bán các loại hàng vải lụa, dược phẩm.70)

Ngoài các sứ bộ tấp nập đến kinh đô, kinh 

thành Thăng Long còn chào đón nhiều thương 

nhân trong nước và quốc tế đến làm ăn buôn bán. 

Hệ thống bến cảng, thương cảng, tiểu cảng xung 

quanh kinh thành ngày càng phát triển. 

Tuy nhiên, do bởi thời Trần phải tập trung 

nhân lực, vật lực cho ba cuộc kháng chiến lớn 

chống giặc Nguyên Mông, nên đã gặp rất nhiều 

khó khăn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế 

thương mại nói chung.

Đặc biệt, để thúc đẩy lưu thông hàng hóa, các 

triều Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần đều cho đúc các 

loại tiền đồng, cũng là nhằm khẳng định chủ 

quyền đất nước có đồng tiền riêng. Năm 1396, Hồ 

Quý Ly còn phát hành tiền giấy Thông Bảo hội 

sao71), tuy tiền này tồn tại không được lâu nhưng 

cũng đã là loại tiền chất liệu giấy đầu tiên của 

nước Đại Việt độc lập.

Năm 1400-1406, nhà Hồ lên nắm quyền, xây 

dựng đô thành mới ở Thanh Hóa, gọi là Tây Đô, 

70)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.182.

71)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.289; Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm Định Việt sử thông 
giám cương mục, Bản dịch của Viện sử học, Nxb Giáo dục, Hà 
Nội, tr.318.
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점령하였고 동관(동쪽 관문)이라는 명칭으로 바뀌어 21

년 동안 명나라의 통치를 받았다.

1428년 레타이또(Lê Thái Tổ, 黎太祖)가 의군을 일

으켜 명나라를 물리치고 후레 왕조를 세워 탕롱에 도읍

을 정하고 동낀(Đông Kinh, 東京)이라는 새로운 명칭

으로 불렀다. 그러나 백성들은 탕롱이라고 부르는 것에 

익숙하였다. 또한 후레 왕조는 레타이또의 고향인 람썬

(Lam Sơn, 타인호아성)에 제2의 수도를 건설하고 떠이

낀(Tây Kinh, 西京)이라고 불렀다.

그러나 수도 탕롱은 여전히 전국의 정치, 경제의 중

심지였다. 후레 왕조 시대에 가장 외곽의 성인 다이라

성을 재건축하는 동시에 황성을 수천 장의 넓이로 중건 

보수하여 확장하였다. 이 과정에서 봉성(鳳城, 용봉성

을 말함) 역시 확장되었고 많은 누각과 건축물이 새로이 

지어졌다.

15세기 초에서 16세기 초기 동안 동낀은 여러 지역 

백성들이 몰려와 거래하는 곳이었다. 상업 거리와 시

장, 항구, 포구들은 나날이 번성했고 붐볐다. 이때부터 

탕롱-동낀-옛 하노이는 각 거리마다 일정한 수공업 제

품을 거래하는 36개의 상업 거리로 구성되었다. 땅끼엠

[Tàng Kiếm, 현재의 항쫑(Hàng Trống) 거리]방은 가마, 

갑옷, 그물 침대를 전문적으로 거래하였고, 옌타이[Yên 

Thái, 현재의 브어이(Bưởi)]방은 종이를 거래하였다. 투

이쯔엉[Thụy Chương, 현재의 투이쿠에(Thụy Khuê)]

방과 응이땀방은 방직물과 비단을 전문적으로 거래하

였고, 하떤[Hà Tân, 현재의 홍강 변 쟝떤(Giang Tân)]방

에서는 주로 석회를 구워 거래하였다. 항다오(Hàng 

Đào)방에서는 염색을 주로하고, 따녓[Tả Nhất, 현재

의 안녓(An Nhất) 포후에(Phố Huế)]방에서는 부채를 만

들었으며, 드엉년[Đường Nhân, 현재의 항응앙(Hàng 

Ngang)]방과 틴꾸앙[Thịnh Quang, 오쩌즈어(Ô Chợ 

Dừa)]방에서는 고급의류와 용안을 거래하였다.

16세기 초 후레 왕조는 나날이 쇠퇴하였고 막 왕조

가 후레 왕조를 대신하여 정권을 잡았다. 막 왕조는 동

thành Thăng Long đổi thành Đông Đô. 

Từ tháng 1 năm 1407, nhà Minh Trung Quốc 

đánh chiếm Đông Đô. Đô thị này bị hạ cấp đổi 

tên là Đông Quan (cánh cửa phía đông) và bị nhà 

Minh bóc lộc trong suốt 21 năm. 

Năm 1428, Lê Thái Tổ khởi nghĩa đánh bại 

quân nhà Minh, lập triều đại nhà Lê, đóng đô ở 

Thăng Long với tên mới là Đông Kinh, tuy nhiên 

người dân vẫn quen gọi là kinh thành Thăng 

Long. Ngoài ra, nhà Lê dựng ở quê Lam Sơn 

(Thanh Hóa) một kinh đô thứ hai là Lam Kinh, 

gọi là Tây Kinh. 

Kinh thành Thăng Long vẫn luôn là trung tâm 

kinh tế, chính trị của cả nước. Thời Lê đã xây 

dựng lại vòng thành Đại La ở ngoài cùng, đồng 

thời tôn tạo và mở rộng Hoàng Thành, đắp rộng 

mấy nghìn trượng, Phượng thành cũng được mở 

rộng, nhiều lầu gác, kiến trúc được xây dựng.  

Từ đầu thế kỉ 15 đến đầu thế kỉ 16, Đông Kinh 

là nơi thu hút dân các nơi đổ về làm ăn buôn bán. 

Phố phường, chợ quán, bến thuyền ngày càng sầm 

uất, nhộn nhịp. Từ lúc này, Thăng Long - Đông 

Kinh - Hà Nội cổ đã được qui hoạch gồm 36 phố 

phường cố định với nhiều ngành nghề thủ công: 

Phường Tàng Kiếm (nay là Hàng Trống) chuyên 

làm kiệu, áo giáp, mâm võng, dù lọng; phường 

Yên Thái (nay là phường Bưởi) chuyên làm giấy; 

phường Thụy Chương (nay là phường Thụy Khuê) 

và phường Nghi Tàm chuyên dệt vải và lụa; 

phường Hà Tân (tức Giang Tân - bờ sông Hồng) 

nung vôi; phường Hàng Đào nhuộm điều; phường 

Tả Nhất (An Nhất - Phố Huế) làm quạt; phường 

Đường Nhân (Hàng Ngang) bán áo diệp y; phường 

Thịnh Quang (Ô Chợ Dừa) làm long nhãn,...

Đầu thế kỉ 16, nhà Lê ngày càng suy yếu, triều 

Mạc (1527-1592) đã thay thế triều Lê. Nhà Mạc vẫn 

đóng đô ở Đông Kinh. Năm 1588, nhà Mạc đã huy 

động dân quân đắp thêm 3 lần lũy ngoài thành 



147

2. 독립 대월국 시대 무역항 체계(10세기-20세기)

낀에 수도를 그대로 정하고 1588년 백성들을 동원하여 

다이라 외성의 성곽을 3번에 걸쳐 확장하였다. 옛 다이

라성 보다 넓은 면적으로 성 밖 도시를 둘러싼 방어선

을 구축하였고 이로써 서호지역 전체가 도시의 범위에 

들어오게 되었다.

또한 막 왕조는 막씨 일족의 고향인 하이퐁(Hải 

Phòng), 꼬짜이(Cổ Trai) 지역에 즈엉낀(Dương 

Kinh, 洋京)을 세워 제2의 수도로 삼았다. 막 왕조는 

특별히 해상무역을 발전시키고 중국과 일본(류큐 왕국)

뿐만 아니라 샴(Xiêm, 태국), 자바, 수마트라, 말레이시

아와 같은 동남아시아 각국의 상인과 같은 국제 상인들

을 유치하는 정책을 시행하였다. 이러한 정책으로 포르

투갈인 등 서양 상인과 선교사들이 탕롱-동낀을 주목하

기 시작하였고 그들이 라틴어 발음으로 동낀을 Tonkin, 

Tonquin으로 부르기 시작하면서 이 명칭이 이후 서양 

각국의 해상무역 지도에 사용되었다. 대외 무역 활동 이

외에 그들은 베트남에 천주교를 전파하였다.

특히 이 기간 동안 대월국의 도자기 수출이 폭발적으

로 증가하였다. 탕롱과 즈엉낀 주변의 밧짱(Bát Tràng), 

쭈더우(Chu Đậu), 헙레(Hợp Lễ) 도자기 마을의 생산 

품목과 기술 수준이 모두 발전했다. 탕롱의 여러 항구는 

도자기, 비단 및 기타 수공예 품목을 해외에 수출하는 활

동에 활발히 참여하였다.

1533년 타인호아에서 후레 왕조의 무장이었던 응

우옌낌(Nguyễn Kim)이 군대를 일으켜 막 왕조를 치

고 후레 왕조의 자손을 왕위에 옹립하였다. 왕위에 오

른 레짱똥(Lê Trang Tông, 黎莊宗)은 레 중흥시대(黎

中興朝)를 열었다. 그러나 레 중흥 왕조는 탕롱 땅을 

점령하지 못하였다. 시대가 혼란한 틈을 타서 찐끼엠

(Trịnh Kiểm)이 레 왕조를 도울 것을 자청하고 대장

군, 익군공(翼郡公)에 봉해졌다. 1545년에는 찐끼엠이 

전군 지휘권을 가진 태사(太師)에 봉해졌다.

권력을 장악하기 위해 찐끼엠은 응우옌낌 장군의 아

들들을 모두 죽이려 하였다. 응우옌낌의 차남인 응우

Đại La, hình thành tuyến phòng vệ vòng ngoài đô 

thị rộng hơn thành Đại La cũ, đưa toàn bộ khu 

Hồ Tây vào trong phạm vi đô thị.

Ngoài ra, nhà Mạc đã cho xây dựng Dương 

Kinh ở vùng Cổ Trai, Hải Phòng là quê hương của 

họ Mạc làm kinh đô thứ hai. Nhà Mạc đặc biệt 

phát triển thương mại biển, áp dụng các chính 

sách thu hút thương nhân quốc tế. Thương nhân 

ngoại quốc có người Hoa, người Nhật (vương quốc 

Lưu Cầu), các nước Đông Nam Á như Xiêm, Java, 

Sumatra, Mã Lai,... Đặc biệt các thương nhân và 

giáo sĩ phương Tây người Bồ Đào Nha bắt đầu chú 

ý đến Thăng Long - Đông Kinh và bằng ngôn ngữ 

la tinh họ đã gọi Đông Kinh là Tonkin, Tonquin 

và trở thành cái tên trên bản đồ hải thương Việt 

Nam của các nước phương Tây sau này. Bên cạnh 

việc tìm hiểu hoạt động buôn bán ngoại thương, 

họ cũng mang đạo Thiên Chúa vào truyền bá ở 

Việt Nam.

Đặc biệt, đây là giai đoạn bùng nổ các sản 

phẩm gốm sứ Đại Việt xuất khẩu. Các làng nghề 

gốm Thăng Long, gốm Bát Tràng, gốm Chu Đậu, 

Hợp Lễ,... quanh Thăng Long và Dương Kinh đều 

phát triển về trình độ kỹ thuật cũng như loại hình 

sản xuất. Các bến cảng ở Thăng Long góp phần 

sôi động trong hoạt động đưa gốm sứ, tơ lụa cùng 

các mặt hàng thủ công xuất khẩu ra nước ngoài.

Từ năm 1533, tại Thanh Hóa võ tướng nhà Lê là 

Nguyễn Kim đã nổi dậy chống nhà Mạc, lập hậu 

duệ của nhà Lê lên làm vua là Lê Trang Tông, 

khôi phục triều Lê Trung Hưng, nhưng không 

chiếm được Thăng Long. Nhân cơ hội này, Trịnh 

Kiểm đã xin gia nhập giúp nhà Lê và được phong 

là Đại tướng quân, tước Dực quận công. Năm 

1545, Trịnh Kiểm được phong làm Thái sư nắm 

giữ toàn quyền chỉ huy quân đội.

Vì muốn củng cố quyền lực, Trịnh Kiểm đã tìm 

cách tiêu diệt các con của võ tướng Nguyễn Kim. 
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옌호앙(Nguyễn Hoàng)은 재빨리 투언호아(Thuận 

Hóa)와 꽝남(Quảng Nam)을 진수(鎭戍)하게 해달라

고 요청하여 화를 면하였다. 그때부터 응우옌호앙은 세

력을 길러 당쫑(Đàng Trong) 지역을 발전시키고 18세

기 말까지 찐 군주의 당응와이(Đàng Ngoại)와 대립하

게 되었다.

1592년 찐 군주가 막 왕조를 물리쳐 레 왕조가 다시 

탕롱을 탈환했고 실질적인 권력은 찐 군주의 손에 들어

갔다. 이 시대의 정치상황은 매우 혼란스러웠고 부패한 

관리들은 사치를 일삼으며 백성들을 수탈하는 것이 매

우 만연하였다. 그러나 탕롱은 여전히 국가의 큰 경제 

중심지였다. 민간에서는 수도 탕롱을 깨쩌(Kẻ Chợ, 백

성들이 거래하러 모이는 시장이 열리는 곳)라고 불렀는데 

당시 이 명칭이 매우 보편적이었다. 이에 외국 상단의 

해도(海圖)에는 Cachao, Cacho, Chacho라는 이름으

로 이 수도 지역의 이름을 기록하였다.

탕롱에서 찐 군주는 막 왕조가 축조한 성채를 모두 

파괴하고 찐부(府, 찐 군주의 관저)를 건설하였다. 1678

년 영국 상인 사무엘 배런(Samuel Baron)은 깨쩌에 

와서 다음과 같이 묘사하였다.

찐 군주의 관저는 깨쩌에 세워져 도성의 중심에 있다. 그

것은 매우 넓고 성벽이 에워싸고 있으며 안과 밖에는 작

고 높이가 낮은 집들이 있는데 군사들이 기거하는 곳이다. 

안쪽에 세워진 궁궐은 2층 높이로 세워졌고 큰 문이 많다. 

이 문들은 아주 크고 장엄하며 격목으로 만들어졌다.72)

각 지역에서 사람들이 깨쩌로 몰려와 살며 사업을 

일구었다. 30곳 이상의 전통 수공업 마을과 10개 이상

의 큰 시장, 수많은 배가 오가며 교역하는 포구가 갖추

어져 국가에서 미처 통제할 수 없을 정도로 많은 사람

들이 모여들었다. 아시아와 유럽 상인 또한 깨쩌에 장

72)　�Samuel Baron, 호앙아인뚜언 번역, 『당응와이 왕국 묘사』, 사회과학출
판사, 2019, p.131.

Người con thứ là Nguyễn Hoàng đã nhanh chóng 

xin được ra trấn giữ vùng Thuận Hóa, Quảng Nam 

để tránh bị Trịnh Kiểm giết hại. Từ đó, Nguyễn 

Hoàng đã gây dựng được thế lực, phát triển Đàng 

Trong và luôn trong tình trạng chiến tranh với họ 

Trịnh - Đàng Ngoài cho đến cuối thế kỉ 18.

Năm 1592, họ Trịnh đánh bại nhà Mạc, triều Lê 

trở lại đất Thăng Long, thực quyền đều nằm trong 

tay họ Trịnh. Thời kì này, triều chính rối loạn, tệ 

nạn quan liêu sống xa hoa, bóc lột dân chúng vẫn 

thường xảy ra. Tuy nhiên, Thăng Long vẫn là một 

trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Tên nôm dân 

gian gọi kinh thành Thăng Long là Kẻ Chợ (tức là 

nơi họp chợ buôn bán của người dân) cũng được 

gọi phổ biến trong thời kì này, vì vậy trên bản 

đồ hải thương của các thương đoàn nước ngoài 

thường viết tên vùng đất kinh kì này là Cachao, 

Cacho, Chacho,...

Tại Thăng Long, họ Trịnh phá hủy toàn bộ 

phòng lũy của nhà Mạc mới đắp, đồng thời cho 

xây dựng Phủ Chúa Trịnh. Năm 1678, thương 

nhân người Anh là Samuel Baron đến Kẻ Chợ 

và đã miêu tả: “Phủ Chúa đóng tại Kẻ Chợ, gần 

như tại trung tâm thành phố. Phủ rất rộng rãi, có 

tường rào vây xung quanh, bên trong và ngoài có 

nhiều nhà nhỏ, thấp để quân lính ở. Những cung 

điện bên trong xây cao hai tầng, có nhiều cửa 

thoáng đãng. Các cửa đều bề thế, nguy nga, làm 

bằng gỗ lim.”72)

Người các miền tiếp tục kéo về đây sinh sống, 

lập nghiệp, đông đến mức nhiều khi nhà nước 

không kiểm soát nổi với hơn 30 làng nghề thủ 

công truyền thống, hơn 10 khu chợ lớn và hàng 

loạt các bến cảng tấp nập thuyền bè vào ra buôn 

bán. Thương nhân châu Á, châu Âu đến buôn 

72)　�Samuel Baron, Mô tả vương quốc Đàng Ngoài, bản dịch của 
Hoàng Anh Tuấn, Nxb KHXH, 2019, tr.131.
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사하러 들어와 매우 붐볐다. 화교의 상업거리 외에 네

덜란드 동인도회사(VOC)와 영국 동인도회사(EIC)의 

상인들도 깨쩌에 큰 상점을 열었다.

상인 사무엘 배런(Samuel Baron)은 탕롱의 이러한 

모습에 대하여 다음과 같이 묘사하였다.

깨쩌의 면적은 아시아의 다른 많은 도시와 견줄만 하다. 

이 도시는 인구로 볼 때 다른 많은 도시들보다 훨씬 크다. 

특히 음력 1일과 15일 시장이 열릴 때 인근 지역 주민들이 

각종 상품을 가지고 이곳으로 몰려들어 그 수가 가히 상상

할 수도 없다. 수많은 넓은 거리가 있음에도 불구하고 반

시간이 지났는데도 이 인파를 뚫고 100걸음을 채 지나갈 

수 없을 정도로 사람이 많다. 서유럽 도시들의 장인거리, 

길드와 같은 방식처럼 이곳으로 들어오는 모든 물건은 종

류별로 전문 판매 거리로 운송되어 그 거리에서 가게를 여

는 독점권을 가진 몇몇 협동조합, 상인협회에 분배된다.73)

당시 홍강은 도성 안쪽에 깊이 흘러들어 따봉(Tả 

Vọng)호수, 흐우봉(Hữu Vọng)호수와 연결되었으며 

또릭강, 서호, 낌응우강과도 통하였다. 탕롱 도성의 중

심부를 흐르는 하천 체계의 이점을 통하여 강 연안의 

포구들이 모두 연결되어 도성 내의 교역망이 확장되었

고 주변 지역의 도시와 시장들도 연결되었다. 탕롱-깨

쩌 지역은 북부 평야지역에서 가장 큰 강 연안 항구로 

인식되었다.

이전에 탕롱 항구가 또릭강 포구[브어이(Bưởi) 지역

의 쟝떤(Giang Tân) 포구], 타이또(Thái Tổ) 포구, 타

이끅(Thái Cực) 포구로 구성되었다면 17-18세기에는 

탕롱-깨쩌의 가장 번성한 무역항은 황성(皇城)의 동쪽

지역에서 홍강 유역으로 나가는 전체 구간이었다. 이

곳에는 수많은 큰 포구와 시장, 거리와 크고 작은 상점, 

가게들이 모두 복잡하게 집중되었다.

시장과 항구는 한 도시의 교역 중심지이다. 가장 큰 

73)　�Samuel Baron, 『당응와이 왕국 묘사』, p.23.

bán ở Kẻ Chợ vô cùng tấp nập. Bên cạnh các phố 

phường buôn của người Hoa, các thương nhân 

của Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC), Công ty 

Đông Ấn Anh (EIC),... đã mở các thương điếm lớn 

ở Kẻ Chợ.

Thương nhân Samuel Baron đã miêu tả Thăng 

Long: “Kẻ Chợ với diện tích của nó có thể so sánh 

với nhiều đô thị ở châu Á. Nó còn lớn hơn nhiều 

đô thị về mặt dân số. Đặc biệt là những ngày chợ 

phiên mùng 1 và 15 âm lịch, khi dân các vùng lân 

cận đổ về với các loại hàng hóa, đông không thể 

tưởng tượng được. Rất nhiều phố tuy rộng nhưng 

lúc đó cũng đông đến mức nếu trong nửa tiếng 

đồng hồ mà có thể lách qua đám đông đi được 100 

bước cũng là giỏi rồi. Tất cả những hàng hóa bán 

ở đây được chia bán trong những phố dành riêng 

cho từng loại, những phố ấy được chia cho một vài 

làng độc quyền mở cửa hàng ở đấy như kiểu các 

phường hội, phường thợ ở các đô thị Tây Âu.”73)

Nhờ lợi thế hệ thống sông nước ngay trong lòng 

đô thị Thăng Long, sông Hồng lúc này ăn sâu vào 

phía trong, thông với hồ Tả Vọng, hồ Hữu Vọng, 

nối liền với sông Tô Lịch, hồ Tây, sông Kim Ngưu, 

khiến các bến cảng ven sông không chỉ mở rộng 

mối giao lưu trong đô thị, mà còn kết nối đô thị 

với thị trường xung quanh. Thăng Long - Kẻ Chợ 

có thể được coi là cảng sông lớn nhất ở trung tâm 

đồng bằng Bắc Bộ. 

Nếu ở các giai đoạn trước, các bến cảng Thăng 

Long có thể là bến sông Tô Lịch (bến Giang Tân ở 

vùng Bưởi), bến Thái Tổ, Thái Cực, thì ở thế kỉ 17-

18, những bến cảng buôn bán sầm uất nhất của 

Thăng Long - Kẻ Chợ là khu phía đông của Hoàng 

Thành ra đến bờ sông Hồng. Ở đây tập trung một 

phức hệ các bến cảng lớn, chợ lớn, nhiều đường 

phố và nhiều cửa hiệu buôn bán lớn nhỏ tấp nập. 

73)　Samuel Baron, Mô tả vương quốc Đàng Ngoài, sđd, tr.23.
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시장은 동(Đông, 東) 시장으로 황성의 동문 바로 앞에 

위치하며 오늘날의 항부옴 거리이다. 또한 도성에는 10

개 이상의 시장이 모여 활발한 상업 중심지를 형성하

였다. 탕롱의 상업 중심지는 동문과 또릭강, 홍강이 연

결되는 범위이며 수도에서 가장 번화한 곳이다. 이곳에 

수많은 상업거리와 시장, 포구가 집중되었고 또릭강의 

입구인 쟝커우, 동시장, 또릭강 포구(쟝커우 포구), 찌

에우동[Triều Đông, 호애냐이(Hòe Nhai)강 변] 포구가 

가장 중심지이다.74) 

탕롱의 여러 포구 중에서 가장 중요한 포구는 동보

더우(Đông Bộ Đầu, 찌에우동) 포구로 롱비엔(Long 

Biên) 다리의 초입에 위치하고 오늘날 항탄(Hàng 

74)　사학원, 『베트남 옛 도시』, 하노이, 1989, p.129.

Chợ quán và bến cảng là trung tâm giao dịch 

của đô thị. Chợ lớn nhất là chợ Đông, nằm ngay 

trước cửa Đông của Hoàng Thành, khu phố Hàng 

Buồm ngày nay. Ngoài ra có hơn 10 khu chợ xung 

quanh hình thành trung tâm buôn bán sầm uất của 

đô thị. Trung tâm thương mại Thăng Long lấy cửa 

Đông, sông Tô Lịch và sông Hồng làm giới hạn, là 

nơi buôn bán sầm uất nhất kinh thành. Ở đây tập 

trung nhiều phố phường, chợ quán, bến thuyền, 

trung tâm là phường Giang Khẩu khu vực cửa sông 

Tô Lịch, chợ Đông, bến cảng sông Tô Lịch (Giang 

Khẩu), bến cảng Triều Đông (dốc Hòe Nhai),...74)

Trong các bến cảng của Thăng Long thì quan 

74)　Viện Sử học, Đô thị cổ Việt Nam, Hà Nội, 1989, tr.129.

Hình 55. Đô thị thương cảng Thăng Long - Kẻ Chợ
그림 55. 탕롱-깨쩌의 무역항
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Than) 거리로부터 호애냐이 거리까지의 구간이다. 이

곳 항탄 거리에는 호애냐이 사원의 유적이 아직도 남아

있으며, 이 사원은 12세기 리 왕조 시대에 세워졌다. 사

원 내부에는 정화(政和) 24년(1703) 동보더우 포구에 

사원이 세워졌다고 기록한 비석이 있다.

13-14세기 쩐 왕조 시대에 동보더우 포구의 지명은 탕

롱성 동쪽을 가르키는 지명으로 『대월사기전서(大越史

記全書)』 등의 사료(史料)에 여러 차례 등장하고 있다. 

1284년 8월 가을, 흥대왕(Trần Hưng Đạo, 興大王, 쩐흥

다오 장군)께서 군사 기동훈련을 시행하시어 동보더우에 

큰 병력을 열병하셨다.75)

탕롱성은 리-쩐 왕조 시대부터 레 왕조 시대까지 홍

강에 바로 붙어 위치하였고 배들이 강의 수로를 따라 

북쪽으로부터 내려오고 동쪽과 남쪽에서 올라와서 이

동하여 정박할 수 있는 수많은 선착장을 갖추고 있었

다. 탕롱성 동쪽 지역은 이후 황폐해졌다가 리-쩐-레 왕

조 시대에 다시 개발된 후에 호커우(Hồ Khẩu)라는 이

름을 가지게 되었다. 17-18세기 수많은 서양 상선은 북

부만(통킹만)으로 들어와 도매(Đò Mè)-포히엔(Phố 

Hiến) 루트를 따라 탕롱으로 올라와 수도 탕롱의 홍강 

유역에 정박하였다. 이들 서양 상선이 정박한 포구가 

바로 보더우(Bộ Đầu) 포구로 탕롱성의 동쪽 관문이었

다. 이곳은 수도로 들어오는 하천 수로의 관문으로 수

많은 선박들의 집결지일 뿐만 아니라 왕과 귀족, 조정 

관리, 지방 관리와 지역주민, 국제상인들이 활동하는 

상업의 중심지였다.

동하(Đông Hà) 포구는 동하 복합 상업지구와 동하 

거리의 일부분으로 찌에우동 포구의 남쪽에 근접한 곳

에 위치하며 또릭강 입구의 북쪽에 있다. 대략 오늘날

의 하노이시, 항찌에우(Hàng Chiếu) 거리의 꽌쯔엉

(Quan Chưởng)이다.

75)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.189.

trọng nhất là bến Đông Bộ Đầu (bến Triều Đông), 

gần vị trí đầu cầu Long Biên, từ dốc Hàng Than 

đến dốc phố Hoè Nhai hiện nay. Tại đây còn di 

tích chùa Hoè Nhai ở phố Hàng Than, được xây 

dựng vào thời Lý (thế kỉ 12), trong chùa có văn bia 

năm Chính Hòa 24 (1703) ghi lại chùa được xây ở 

bến Đông Bộ Đầu.

Vào thời Trần thế kỉ 13-14, địa danh bến Đông 

Bộ Đầu đã là một địa điểm ở phía đông thành 

Thăng Long được nhắc đến nhiều trong sử liệu. 

Đại Việt sử kí toàn thư có viết: “Mùa thu tháng 8 

năm 1284, Hưng Đạo Vương điều quân của vương 

hầu, duyệt binh lớn ở Đông Bộ Đầu.”75)

Thành Thăng Long từ thời Lý-Trần đến đầu 

thời Lê đã có vị trí ngay sát sông Hồng, có các 

bến nước và là nơi cập bến neo đậu của tàu 

thuyền theo tuyến đường sông từ phía bắc xuống, 

từ phía đông và nam lên. Khu vực phía đông 

thành Thăng Long của thời Lý-Trần-Lê trở thành 

khu hoang phế, sau được tái xây dựng, trở thành 

tên Hồ Khẩu, có bến sông Bộ Đầu. Vào giai đoạn 

thế kỉ 17-18, khi thuyền buôn phương Tây vào 

vịnh Bắc Bộ theo tuyến Domea - Phố Hiến mà lên 

Thăng Long đã neo đậu rất đông ở khu vực sông 

Hồng sát kinh đô Thăng Long, nơi đó là cửa ngõ 

phía đông có bến Bộ Đầu. Chính vì thế, nơi đây 

không chỉ là nơi tập kết tàu thuyền của cửa ngõ 

đường sông vào kinh thành, mà còn là trung tâm 

buôn bán của cư dân bản địa, vua chúa, quan lại 

triều đình, quan lại địa phương và thương nhân 

quốc tế.

Bến Đông Hà là một phần của phức hợp 

phường và phố Đông Hà, kề cận phía nam bến 

Triều Đông và phía bắc cửa sông Tô Lịch, nay ở 

khoảng Ô Quan Chưởng, phố Hàng Chiếu, Hà Nội.

75)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, sđd, 
tr.189.
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16세기 동하 포구는 레-막 왕조의 많은 정변을 목격

하였다. 17세기 이곳은 찐짱(Trịnh Tráng, 鄭梉, 찐 군

주의 제4대 군주) 군주가 명나라 사신들을 맞이하는 연

회를 베푼 곳이기도 하다. 18세기 말에 동하 포구 지구

는 동하 거리가 되었고 많은 부유한 상점들이 있었다.  

동하 관문 남쪽에 쯩타인(Trừng Thanh) 포구가 있

는데 오늘날의 항찐(Hàng Chĩnh) 거리이다. 쯩타인 

포구는 17-18세기부터 매우 번성하였는데 19세기에 와

서도 하노이의 주요 6대 포구 중 하나이다. 

떠이롱[Tây Long, 떠이루옹(Tây Luông)] 포구는 다

이라성의 동남쪽 관문으로 찐 군주 관저의 중요한 건축

물인 서룡궁과 오룡루가 세워졌던 곳이다. 떠이롱 포구

는 상인들이 모여들어 붐비는 곳이었다. 떠이롱 포구는 

찐 군주의 관저와 관련이 깊으며, 당응와이 조정의 여

Ở thế kỉ 16, bến Đông Hà đã chứng kiến nhiều 

chính biến của triều đình Lê - Mạc. Thế kỉ 17, 

đây là nơi chúa Trịnh Tráng mở yến tiếp đón 

quan nhà Minh. Đến cuối thế kỉ 18, khu vực bến 

phường Đông Hà đã trở thành phố Đông Hà với 

nhiều cửa hiệu buôn giàu có.

Bến Trừng Thanh ở phía nam cửa ô Đông Hà, 

quãng phố Hàng Chĩnh ngày nay. Cửa ô Trừng 

Thanh cũng tấp nập từ thế kỉ 17-18, sang thế kỉ 19 

vẫn là một trong 6 bến chính của Hà Nội.

Bến Tây Long/Tây Luông là một cửa ô phía 

đông nam của thành Đại La, là nơi xây dựng 2 

công trình kiến trúc quan trọng của phủ chúa 

Trịnh là cung Tây Long và lầu Ngũ Long. Bến 

cảng Tây Long là nơi khách buôn tấp nập tụ hội 

đông đúc của chốn kinh kỳ. Có thể nói, bến Tây 

Hình 56. Ô Quan Chưởng
그림 56. 오꽌즈엉 성문
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러 선박이 집중되는 곳이고 17-18세기 깨쩌의 동남쪽 

주요 포구 중 하나였다. 응우옌 왕조[Nhà Nguyễn, 阮

朝, 1802-1945, 베트남의 마지막 왕조로 응우옌아인이 떠이

선 왕조를 타도하고 건국하였음) 시대에 와서 떠이루옹 포

구[토쓰엉(Thọ Xương)현 떠이루옹(Tây Luông)촌에 

위치]는 여전히 하노이의 주요 포구들 중의 하나였다.

떠이롱 포구의 남쪽에는 쯔엉띤(Trường Tín), 동막

(Đống Mác), 타잉찌(Thanh Trì) 포구가 있다. 동막 

포구는 다이라성의 동남쪽 관문이었다. 동막 포구의 중

심지 남쪽에 하노이항-파덴(Phà Đen) 포구 지구의 타

잉찌 포구가 있으며, 오늘날 호앙마이(Hoàng Mai)군

에 속하였다. 이곳은 17세기 레 왕조-찐 군주 조정의 규

정에 따라 외국 상인들이 모이던 곳이었다. 

비록 17-18세기 떠이루옹 포구가 일정한 역할을 담

당하긴 했지만 탕롱-깨쩌의 주요 포구는 쟝커우[하커우

(Hà Khẩu)]였다. 하커우가 탕롱의 동남쪽 포구 체계

에 포함되지는 않지만 홍강과 또릭강이 합류하는 지점

에 위치하여 이 포구 마을은 12-13세기부터 19세기까

지 번성하였다. 하커우 포구에 대해 『대남일통지(大南

Long gắn liền với phủ chúa Trịnh, là nơi tập trung 

nhiều loại thuyền của triều đình Đàng Ngoài và 

là cảng chính đông nam của Kẻ Chợ thế kỉ 17-

18. Sang thời Nguyễn, bến Tây Luông (ở thôn Tây 

Luông, huyện Thọ Xương) vẫn là một trong những 

bến chính yếu của Hà Nội.

Nằm ở phía nam bến Tây Luông có các bến 

Trường Tín, Ô Đống Mác và Thanh Trì. Đống Mác 

cũng là một cửa ô phía đông nam của thành Đại 

La. Về phía nam của ô Đống Mác là bến Thanh 

Trì khu vực bến Phà Đen - cảng Hà Nội, thuộc 

quận Hoàng Mai ngày nay, vào thế kỉ 17 là nơi tập 

kết khách thương ngoại quốc theo qui định của 

triều đình Lê Trịnh.

Tuy nhiên, trong thế kỉ 17-18, dù Tây Luông đã 

đóng vai trò nhất định, bến cảng chính của Thăng 

Long - Kẻ Chợ vẫn là Giang Khẩu/Hà Khẩu. Mặc 

dù Hà Khẩu không thuộc nhóm các bến cảng 

đông nam Thăng Long, nhưng do vị trí hợp lưu 

giữa sông Hồng và Tô Lịch, phố cảng này vẫn duy 

trì sự thịnh vượng từ thế kỉ 12-13 cho đến thế kỉ 

Hình 57. Phố Hàng Chĩnh - bến thuyền bốc dỡ chum, vại, chĩnh gốm
그림 57. 항찐 포구 거리. 과거 도자기 등을 거래한 포구
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一統志)』와 『대남식록(大南寔錄)』은 다음과 같이 기록

하고 있다.

토쓰엉현에 속한 하커우 거리는 우리나라와 청나라 상인

들이 한데 모이는 곳이며 서적, 산물, 북방의 약재 등을 

진열하여 판매하고 있다. 이곳은 항부옴이라는 이름으로

도 불린다.76) 

하노이성, 토쓰엉현의 항부옴과 꽝푹(Quảng Phúc) 이 두 

거리는 대부분이 청나라 사람들이 터를 잡았다. 이에 청나

라 상인들이 자주 이곳에 와서 장사하고 살아간다.77) 

17세기말 사무엘 배런(Samuel Baron)의 그림에서 

홍강쪽을 보면 찐 군주 관저의 건물[왕가의 병기 창고

와 열병장, 제단(祭壇), 코끼리 우리 등]이 있는 떠이롱 

포구 지역은 레 왕조-찐 군주의 선박이 이용하는 왕실

의 정박지로 주로 사용되었다. 또릭강의 입구 및 쯩타

76)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.229.

77)　�응우옌 왕조 사관, 사학원 번역, 『대남식록』 3부, 전자본, p.220.

19. Đại Nam nhất thống chí có viết: “Phố Hà Khẩu 

ở địa phận huyện Thọ Xương, nhà buôn nước ta 

cùng người Thanh ở lẫn lộn, bày hàng bán các 

thứ như sách vở, hóa vật, dược liệu phương Bắc, 

có tên nữa là Hàng Buồm.76) Đại Nam thực lục 

có viết: “Hai phố Hàng Buồm và Quảng Phúc ở 

huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội, phần nhiều là 

người Thanh, hiện đã gây thành cơ sở nên các 

thương nhân nhà Thanh thường tới đây buôn bán 

sinh sống.”77)

Trên tranh vẽ của Samuel Baron cuối thế kỉ 

17, nhìn từ phía sông Hồng có thể thấy, nếu khu 

vực bến Tây Long với cụm các công trình phủ 

chúa (kho thuốc súng hoàng gia, bãi duyệt quân, 

Tế kỳ đàn, chuồng voi) là nơi neo đậu các thuyền 

dài của chính quyền Lê-Trịnh, thì bến cảng cửa 

sông Tô Lịch và khu vực Ô Trừng Thanh là nơi 

76)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, tr. 
229.

77)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tổ phiên dịch 
Viện Sử học, tập 3, bản điện tử, tr.220.

Hình 58. Phố Hàng Mắm - trước đây là bến thuyền buôn nước mắm (Ảnh bên phải: nguồn Internet)
그림 58. 항맘 포구 거리. 과거 젓갈을 거래한 포구
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인 구역의 포구들은 백성들의 배가 모여드는 곳으로 배

에 상품을 실어와 거래하는 상업 포구였다. 17세기 후

반 무렵 당응와이 조정에서는 하커우 포구 주변에 네덜

란드와 영국의 동인도회사가 상점을 개설할 수 있도록 

허가해주었고 두 회사의 베트남 본점은 홍강과 또릭강

이 합류하는 지역에 있었다. 18세기에 많은 화교가 이

곳으로 모여들어 거주하며 상거래 활동을 하였다.

도시의 수공업시설은 여러 상업 거리에 흩어져 있

었지만 주로 동쪽 지구에 집중되어 있었다. 방직과 종

이생산 시설은 서호와 연결되는 또릭강의 호커우 지역

에 집중되었다. 서호와 쭉바익(Trúc Bạch)호 주변 및 

tập trung đông đảo nhất các loại thuyền của dân 

chúng, thường là thuyền chở hàng buôn bán. 

Xung quanh bến Hà Khẩu, vào khoảng nửa sau 

thế kỉ 17, triều đình Đàng Ngoài đã cho phép các 

công ty Đông Ấn Hà Lan, Công ty Đông Ấn Anh 

đặt thương điếm ở đây, hai trụ sở thương mại ở 

giáp ngã ba sông Hồng - Tô Lịch. Đến thế kỉ 18, 

một lượng đông đảo người Hoa cũng đã quần tụ 

tại đây để cư trú và buôn bán.

Các phường thủ công của đô thị nằm rải rác ở 

nhiều phố phường, và cũng tập trung ở khu phía 

đông. Các phường nghề dệt, làm giấy tập trung 

Hình 59. Sông Hồng và Thăng Long - Kẻ Chợ
그림 59. 홍강과 탕롱-깨쩌(출전 : 사무엘 배런, 『당응와이 왕국 묘사』, 1685)
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또릭강 연안의 쭉박(Trúc Bạch), 옌타이(Yên Thái), 

바이안(Bái An)에서는 비단 생산업이 발달했고 찍사

이(Trích Sài)에서는 능라와 금(錦)을 생산했다. 봉티

(Võng Thị)에서는 염색업이 발전했고, 옌타이와 응이

어도(Nghĩa Đô)에서는 각각 공문서에 쓰이는 고급 종

이류와 교지에 쓰이는 종이류를 생산했다. 응우싸(Ngũ 

Xá) 마을에서는 청동 주조업이 발달했다. 동남쪽 지역

에는 도자기, 토기, 장신구, 수공예품, 청동제품, 목공

예품을 만드는 시설과 철을 단련하는 대장간이 있었다. 

이러한 민간 수공업시설 이외에도 화폐를 주조하고 선

박을 건조하며 무기와 왕실의 가마를 제작하는 국가 생

산시설도 있었으며 수많은 백성들이 모여들어 사람들

은 강과 호수에까지 수상 가옥을 지었다. 

수도 탕롱의 발전은 주변 마을의 경제활동에 큰 영

향을 끼쳤으며 그 중에 밧짱 도자기 마을이 대표적이

다. 이 마을은 1,000여년의 역사를 가지고 있다. 1010

년 리타이또왕이 호아르에서 탕롱으로 수도를 천도할 

때 호아르의 보밧(Bồ Bát) 마을에서 뛰어난 장인을 선

발하여 탕롱으로 데려왔고 새로운 수도의 발전에 기여

하게 하였다. 15세기 레 왕조 시대 밧짱이라는 이름이 

생겼다. 13세기부터 18세기까지 보밧(Bồ Bát) 주민들

이 밧짱으로 여러 차례 이주하여 사업을 일구고 도자

기 제작에 종사했는데 그 수가 나날이 증가하였다. 홍

강 변과 깨쩌 및 포히엔 두 상업 중심지 사이에 위치하

여 교통 조건이 매우 편리하였고 밧짱 포구에서 이루

어지는 도자기 거래 및 운송 활동이 매우 활발하였다. 

밧짱 도자기는 수세기 동안 대월국 도자기의 수출활동

에 적극적으로 참여하였다. 일본과 동남아시아의 여러 

국가의 유적지에서 많은 밧짱 도자기 유물이 발견되었

다. 동인도회사의 기록에 따르면 17세기 후반 영국 동

인도회사의 선박이 수십만 개의 밧짱 도자기를 반탐

(Bantam)과 마드라스[Madras, 인도 동남부에 위치한 주

(州)] 항구로 운송하였고 많은 이윤을 남겼다고 한다. 

1672년 3척의 네덜란드 선박이 수많은 염초석과 일본 

quanh vùng Hồ Khẩu nơi sông Tô Lịch thông với 

Hồ Tây. Quanh hồ Tây, hồ Trúc Bạch và ven sông 

Tô Lịch có nghề dệt lụa ở Trúc Bạch, Yên Thái, 

Bái An, dệt gấm và lĩnh ở Trích Sài, nghề nhuộm 

thâm ở Võng Thị, nghề làm giấy lệnh ở Yên Thái, 

giấy sắc phong ở Nghĩa Đô, nghề đúc đồng ở làng 

Ngũ Xá,... Khu vực phía đông nam là các phường 

thủ công làm gốm sứ, nung vôi, làm đồ trang sức, 

mỹ nghệ, đúc đồng, rèn sắt, làm mộc,... Bên cạnh 

các nghề thủ công dân gian là các xưởng thủ công 

của nhà nước như đúc tiền, đóng thuyền, chế tạo 

vũ khí, xe kiệu của vua quan,... Dân tập trung quá 

đông đúc chật chội nên người ta làm cả nhà sàn 

trên mặt nước ven sông, ven hồ.

Sự phát triển kinh thành Thăng Long đã tác 

động mạnh đến hoạt động kinh tế của các làng 

ven đô, trong đó có làng gốm Bát Tràng. Đây là 

làng nghề có niên đại khoảng 1000 năm, khi vua 

Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (1010) 

đã tuyển lựa một số thợ giỏi ở làng nghề Bồ Bát 

tại Hoa Lư, Ninh Bình đưa về Thăng Long để xây 

dựng phát triển kinh thành. Thuận lợi hơn nữa là 

đất sét trắng ven sông Hồng rất tốt cho việc làm 

gốm, vì vậy làng gốm Bạch Thổ đã ra đời và phát 

triển từ đó. Cuối thời Trần (thế kỉ 14) có tên là xã 

Bát. Từ thời Lê (thế kỉ 15) mang tên là Bát Tràng. 

Từ thế kỉ 13 đến thế kỉ 18, nhiều đợt di cư của dân 

Bồ Bát về Bát Tràng lập nghiệp, làng gốm ngày 

càng đông đúc. Với vị trí bên bờ sông Hồng, lại 

ở giữa hai trung tâm lớn Kẻ Chợ và Phố Hiến, có 

điều kiện giao thông vô cùng thuận lợi, hoạt động 

vận chuyển, buôn bán mặt hàng gốm tại bến Bát 

Tràng diễn ra vô cùng sầm uất. Gốm Bát Tràng 

trong nhiều thế kỉ đã tham gia vào hoạt động xuất 

khẩu gốm sứ của Đại Việt ra nước ngoài. Nhiều 

dấu tích gốm Bát Tràng đã được phát hiện trong 

các di chỉ ở Nhật Bản, ở nhiều nước Đông Nam Á,... 

Theo tư liệu ghi chép của các công ty Đông Ấn, 
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동전, 탄환과 은을 가지고 포히엔과 깨쩌로 와서 베트

남 북부지역에서 생산된 도자기로 전량을 바꾸어 갔는

데 그 중에 대부분이 밧짱 도자기였다.

밧짱 마을의 사당에 보관된 서적 중에 태사(太師) 쩐투

도(Trần Thủ Độ)와 레떤(Lê Tần) 장군이 1237년 밧

짱 도자기가 중국의 도자기보다 아름답고 좋다고 칭송한 

어록이 모셔져 있다. 20세기 말 홍강에 퇴적토사가 쌓여 

옛 밧짱 포구는 강변에서 수 백 미터 뭍으로 들어갔다.

밧짱 마을의 사당에는 밧짱 도자기의 시조 르우티엔

뜨(Lưu Thiên Tử)와 천신(天神), 영웅들이 함께 모셔

져 있다. 이 사당은 1500년(레 왕조 시대)에 대나무로 

지어졌고 1600년 일반 목재로 증축하였다. 1720년에 

노후된 건물을 재차 건축하였지만 1973년에 허물어졌

다. 20년 후인 1992년 마을 사당의 중요성을 본 주민들

nửa cuối thế kỉ 17, thuyền của các Công ty Đông 

Ấn Anh đã vận chuyển hàng chục vạn đồ gốm 

Bát Tràng đi bán ở các cảng Bantam và Madras 

kiếm được lợi nhuận lớn. Năm 1672, 3 tàu Hà Lan 

đã đem theo rất nhiều diêm tiêu, tiền đồng Nhật 

Bản, đạn và bạc đến Phố Hiến và Kẻ Chợ đổi lấy 

toàn bộ gốm miền Bắc Việt Nam, trong đó chủ 

yếu là gốm Bát Tràng.

Trong tư liệu thư tịch được lưu giữ tại đình Bát 

Tràng còn thờ câu nói của Thái sư Trần Thủ Độ 

với tướng Lê Tần năm 1237 khen ngợi gốm Bát 

Tràng đẹp, tốt hơn gốm Trung Quốc. Vào khoảng 

cuối thế kỉ 20, do sông Hồng bồi lở nên bến Bát 

Tràng xưa đã cách xa bờ vài trăm mét.

Đình Bát Tràng thờ tổ nghề gốm Bát Tràng là 

Ông Lưu Thiên Tử cùng với các thiên thần và 

Hình 60. Bến Bát Tràng 
그림 60. 밧짱 포구
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이 십시일반 자금을 모아 벽돌과 시멘트로 사당을 다시 

세우고 이곳에서 많은 제례의식을 수행하였다. 2005년

과 2006년 두 차례에 걸쳐 재건축을 마친 후 오늘날까

지도 존재하고 있다. 

반푹(Vạn Phúc) 비단 마을은 하노이시, 하동(Hà 

Đông)군, 반푹방에 속해있다. 예전에는 이곳을 ‘비단

의 고향 하떠이(Hà Tây)’라고 불렀다. 9세기경에는 이

곳에서 뽕나무를 심고 누에를 길러 견사를 얻는 사업이 

매우 유명하였다. 탕롱 중심지의 응이땀 -서호, 터뉴옴

(Thợ Nhuộm), 항다오(Hàng Đào)의 비단과 썬떠이

(Sơn Tây), 낀박(Kinh Bắc) 등과 같은 탕롱 주변지역

의 비단과 함께 반푹 비단 역시 많은 상인들이 선호하

여 탕롱-깨쩌 무역 항구도시의 중요한 교역 품목이 되

었다. 반푹 비단은 왕실의 의상을 만들기 위해 개별 주

문을 받기도 하였다.

17-18세기에 당응와이의 모든 대외 무역 활동은 탕

롱-깨쩌에서 이루어졌고 구체적으로는 홍강 근처의 찐 

군주 관저, 상업거리, 시장들에서 이루어졌다. 많은 서

양 상인과 선교사들이 탕롱에 들어와 이 지역의 발전과

정을 보았으며 1627년 알렉상드르 드 로데(Alexandre 

de Rhodes) 신부는 다음과 같이 말하였다.

nhân thần. Đình được xây dựng năm 1500 (dưới 

triều Lê) bằng chất liệu tre-nứa-lá, đến năm 1600 

xây lại lần thứ 2 bằng gỗ thường, năm 1720 xây 

lại lần thứ 3 vẫn bằng gỗ, đến năm 1973 thì đình 

bị phá hủy không còn nữa. 20 năm sau tức năm 

1992, thấy được tầm quan trọng của đình làng, 

dân làng đã góp sức góp tiền của xây lại đình 

bằng gạch, xi măng và tổ chức nhiều nghi thức tế 

lễ. Đến năm 2005-2006 đình được xây lại và tồn tại 

cho đến ngày nay.

Làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, Hà Nội. Xưa kia được mệnh danh 

Hà Tây quê lụa. Vào khoảng thế kỉ 9, nơi đây đã có 

nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa nổi tiếng. Cùng 

với tơ lụa của các vùng như làng dệt Nghi Tàm 

- Tây Hồ, Thợ Nhuộm, Hàng Đào,... ở trung tâm 

Thăng Long, lụa các vùng quanh Thăng Long có 

Sơn Tây, Kinh Bắc,... lụa Vạn Phúc được rất nhiều 

thương nhân ưa thích và trở thành mặt hàng giao 

thương quan trọng tại đô thị thương cảng Thăng 

long - Kẻ Chợ. Lụa Vạn Phúc còn được đặt may 

riêng cho trang phục của hoàng cung.

Có thể thấy, vào thế kỉ 17-18, mọi giao dịch 

Hình 61. Câu nói của Thái sư Trần Thủ Độ khen ngợi gốm Bát Tràng được thờ trong đình Bát Tràng
그림 61. 밧짱 사당과 진수사(鎭守司) 태사(太師)의 밧짱 도자기 칭송 어록
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탕롱-깨쩌는 아시아의 큰 도시로 심지어는 이탈리아와 프

랑스의 파리와 견주는 사람들도 있다.78)

1678년 상인 사무엘 배런(Samuel Baron)은 깨쩌에 

와서 이렇게 말하였다.

이곳의 건축방식은 매우 단순한데 일부는 목재로 나머지

는 대나무로 만들어 간단히 흙을 발랐다. 벽돌로 만든 집

은 외국인들의 상점이다.79) 

1688년 윌리엄 담피에르(William Dampier)도 이

렇게 묘사하였다.

깨쩌는 바다에서 약 80마일 떨어진 곳에 위치한 수도로 강

의 서쪽에 위치하여 교통이 편리하고 2만 채에 가까운 집

이 있다. 이 집들은 높이가 낮고 벽은 진흙을 발랐으며 지

붕은 짚으로 덮었다. 그러나 벽돌과 기와를 덮은 집도 일

78)　�Alexandre de Rhodes, 『당응와이 왕국의 역사』.

79)　Samuel Baron, 『당응와이 왕국 묘사』, p.23.

ngoại thương của Đàng Ngoài đều được diễn ra tại 

Thăng Long - Kẻ Chợ, mà cụ thể là tại phủ chúa 

Trịnh, các phố phường, chợ quán, gần kề các 

bến cảng sông Hồng. Nhiều thương gia và giáo sĩ 

phương Tây đã đến Thăng Long đều nhận thấy 

sự phát triển hưng thịnh của khu vực. Năm 1627, 

giáo sĩ Alexandre de Rhodes đã nói: “Thăng Long-

Kẻ Chợ là một thành phố lớn của châu Á, thậm 

chí có người còn so sánh nó với Venise của Ý và 

Paris của Pháp.”78) Năm 1678, lái buôn Samuel 

Baron đã đến Kẻ Chợ và miêu tả nơi đây: “Kiến 

trúc ở đây rất đơn giản, một số làm bằng gỗ, còn 

lại làm bằng tre nứa phên liếp và trát đất sơ sài, 

một vài ngôi nhà làm bằng gạch vốn là thương 

điếm của người ngoại quốc.”79) Năm 1688, William 

Dampier cũng đã miêu tả: “Kẻ Chợ là kinh đô 

cách biển chừng 80 dặm, nằm phía tây con sông, 

78)　�Alexandre de Rhodes, Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài (Histoire 
du Royaume du Tonquin 1627).

79)　�Samuel Baron, Mô tả vương quốc Đàng Ngoài (Description des 
Royaumes de Tonquin), sđd, tr.23.

Hình 62. Làng lụa Vạn Phúc
그림 62. 반푹 실크 마을
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부 있다.80)

18세기 초에 깨쩌는 나날이 발전하여 깨쩌에 있는 가

옥의 3분의 1이 벽돌로 만들어졌다.

무역활동에 참여하는 구성원으로는 레 왕조-찐 군주

의 왕족, 당응와이 조정 관리 계층, 베트남 상인과 당응

와이에 상점을 개설하거나 혹은 계절별로 와서 장사하

는 중국, 일본, 포르투갈, 네덜란드, 영국, 프랑스, 샴, 

자바, 싱가포르, 여송 상인들이 있었다.

1638년부터 네덜란드 동인도회사는 깨쩌 지역에 거

래소를 임대하였는데 1645년에는 다이라성 바깥쪽의 

홍강 변에 상점을 정식으로 열었다. 1677년 영국 동인

도회사 역시 깨쩌에 상점을 개설하였다. 홍강과 남쪽의 

롱비엔 다리가 만나는 지점은 외국 상점들이 집중된 구

역이었다. 윌리엄 담피에르는 다음과 같이 언급하였다. 

영국인의 상점에는 사람이 많이 없고 도성의 북쪽 강이 보

이는 곳에 위치한다. 이 건물은 낮지만 아름답게 꾸며져 

있으며 도성에서 가장 아름다운 건물이다. 이 건물은 강과 

평행하게 마주보며 세워졌다. 내부에는 식당, 방, 부엌, 창

고가 있다. 강변에 있는 마당에는 일요일과 명절에 영국 

국기가 휘날렸다. 네덜란드인의 상점은 영국인 상점의 남

쪽에 붙어있다.81)

깨쩌에서 거래되는 상품은 종류가 매우 다양하였는

데 모든 지역에서 상품이 모이기 때문이다. 그 중에 비

단이 가장 많이 거래되었다. 네덜란드 상인인 사무엘 

배런은 깨쩌에서 거래되는 비단에 대해 다음과 같이 언

급하였다.

생사(生絲)와 견포(絹布)로 구성된 비단은 제일 중요한 상

품이며 당응와이의 주력상품이다. 당응와이 사람들은 부

80)　�William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.70.

81)　�William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, pp.72-73.

trên một địa hình thuận lợi, có gần 20.000 nóc 

nhà. Những ngôi nhà này thường thấp, tường trát 

bùn và mái lợp rơm. Tuy nhiên cũng có một số 

ngôi nhà bằng gạch và lợp ngói.”80) Đến đầu thế kỉ 

18, Kẻ Chợ đã ngày càng phát triển, một phần ba 

nhà ở Kẻ Chợ được làm bằng gạch.

Thành phần tham gia vào hoạt động buôn bán 

gồm hoàng gia Lê - Trịnh, tầng lớp quan lại Đàng 

Ngoài, các thương nhân người Việt, thương gia 

Trung Quốc, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, 

Pháp, Xiêm, Java, Singapore, Lữ Tống,... đặt thương 

điếm hoặc đến Đàng Ngoài buôn bán theo mùa. 

Từ năm 1638, Công ty Đông Ấn Hà Lan đã thuê 

địa điểm buôn bán ở Kẻ Chợ. Năm 1645, chính 

thức mở thương điếm bên bờ sông Hồng, phía 

ngoài thành Đại La. Năm 1677, Công ty Đông 

Ấn Anh cũng mở thương điếm ở Kẻ Chợ. Khu 

vực giáp sông Hồng phía nam cầu Long Biên là 

khu vực tập trung thương điếm của ngoại quốc. 

William Dampier đã cho biết: “Thương điếm của 

người Anh không có nhiều người, tọa lạc ở phía 

bắc của thành phố, quay mặt ra sông. Đây là 

ngôi nhà thấp, đẹp mắt và là ngôi nhà đẹp nhất 

trong thành phố. Nhà được xây song song với con 

sông. Trong có nhà ăn, phòng ở, nhà bếp, nhà 

kho. Ở góc sân phía bờ sông có một cột cờ treo cờ 

Anh vào các ngày chủ nhật và các ngày lễ tiết... 

Thương điếm của người Hà Lan giáp với thương 

điếm của người Anh ở phía nam.”81)

Hàng hóa của Kẻ Chợ rất đa dạng vì được tập 

trung từ mọi miền. Trong đó, tơ lụa là mặt hàng 

thu mua nhiều nhất. Thương nhân Samuel Baron 

cho biết: “Tơ lụa gồm cả tơ sống và lụa tấm là 

những thứ hàng hóa quan trọng nhất và cũng là 

80)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.70.

81)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688 (VoyagesandDiscoveries),sđd,tr.72-73.
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자와 가난한자 모두 옷을 짓기 위해 구매할 수 있을 정도

로 많은 비단을 만들어낸다. 비단의 가격은 거친 면포(綿

布)와 비슷하게 저렴하다.82) 

생사는 포르투갈, 네덜란드, 화교들이 구매하여 일본

에 가서 팔았고 견포는 주로 네덜란드인과 영국인 상인

이 많이 사갔다.

윌리엄 담피에르는 깨쩌에 집중된 여러 품목에 대해 

다음과 같이 기록하였다.

깨쩌의 주요 2대 상품으로는 옻과 비단이며 생사와 연사

(撚絲)가 있고 수량이 매우 많다. 그 다음으로 많은 것은 쌀

이다. 금, 사향, 백단향, 염색천, 약재, 소목(蘇木), 옻칠제

품, 송진, 도자기, 소금, 팔각, 벌레 제거 나무, 해산물 등과 

같은 다른 품목도 있다. 이 지역에서는 많은 금이 난다. 이

곳의 금은 중국의 금과 비슷하며 일본의 금과 성분이 같고 

심지어 더 순도가 높다. 생사 외에 이곳 사람들이 외국인들

을 위해 만든 많은 종류의 옷감이 있는데 Pelongs, Sues, 

Hawkins, Piniasos, Gaw 등이다. 이러한 옷감은 주로 평

직(平織)물이거나 무늬가 있는데 모두 아주 예쁘다. 이는 

영국인과 네덜란드인이 주문하여 사가는 주요 품목이다.83)

네덜란드 상선은 많은 은과 상품을 싣고 일본, 대만, 

바타비아(Batavia)에서부터 깨쩌에 있는 항구들로 거

래를 하러 왔다. 1646년 13만 냥(兩)의 은을 시작으로 

1649년 457,928플로린(florin, 1252년 이탈리아 피렌체 

지방의 금화에서 시작된 화폐를 의미함), 1650년 329,613

플로린, 1661년 150,200플로린, 1681년 123,354플로

린, 1682년 165,420플로린 등 많은 화폐를 가져왔다. 

그들은 비단, 생사, 옷감, 금(錦) 등의 비단류와 더불어 

쭈더우 도자기, 밧짱 도자기, 사향, 계피, 용안, 칠기(漆

器) 등을 구매하였다. 1670년에는 네덜란드 상선이 탕

82)　Samuel Baron, 『당응와이 왕국 묘사』, pp.32, 35.

83)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, pp.85-88.

thương phẩm chính của Đàng Ngoài. Người Đàng 

Ngoài sản xuất ra nhiều tơ lụa đến nỗi cả người 

giàu và người nghèo đều có thể mua để may quần 

áo. Giá tơ lụa rẻ tương tự như mặt hàng vải bông 

thô vậy.”82)

Với tơ sống, người Bồ Đào Nha, Hà Lan, người 

Hoa đem sang bán ở Nhật Bản. Sản phẩm lụa 

tấm thì chủ yếu là thương nhân người Hà Lan và 

người Anh thu mua nhiều nhất.

Năm 1688, lái thương William Dampier của 

công ty Đông Ấn Hà Lan có ghi chép các mặt 

hàng tập trung về Kẻ Chợ: “Hai mặt hàng buôn 

bán chủ yếu của Kẻ Chợ là sơn và tơ lụa, tơ sống 

hoặc tơ đã chuốt, số lượng rất nhiều, sau đó là 

gạo. Các mặt hàng khác có vàng, xạ hương, trầm 

hương, các loại vải sơn, thuốc men, gỗ nhuộm 

(gỗ tô mộc, sappanwood), sơn, các đồ đánh véc 

ni, nhựa thông, bát đĩa gốm sứ, muối, hạt hồi, 

các loại cây trừ sâu, hải sản... Có nhiều vàng ở 

xứ này: vàng tương tự như vàng Trung Quốc và 

nguyên chất như vàng Nhật Bản, thậm chí còn 

tinh khiết hơn.... Ngoài tơ sống còn có nhiều loại 

vải lụa mà người ta dệt cho người nước ngoài như 

Pelongs, Sues, Hawkins, Piniasos, Gaws. Các loại 

vải lụa thường dệt trơn hoặc có hoa, đều rất đẹp. 

Đây là những mặt hàng chính mà người Anh và 

người Hà Lan thường đặt mua mang đi.83)

Tàu buôn của Hà Lan từ Nhật Bản, Đài Loan, 

Batavia thường xuyên cập bến ở Kẻ Chợ để buôn 

bán. Tàu Hà Lan thường chở đến nhiều bạc và 

hàng hóa: năm 1646 mang đến 130.000 lạng bạc; 

năm 1649 là 457.928 đồng vàng florins; năm 1650 

là 329.613 florins; năm 1661 là 150.200 florins; năm 

1681 là 123.354 florins, năm 1682 là 165.420 florins,... 

Họ đổi lấy các chuyến hàng tơ lụa, tơ sống, vải dệt, 

82)　Samuel Baron, Mô tả vương quốc Đàng Ngoài, sđd, tr.32,35.

83)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.85-88.
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롱에서 214,160개의 그릇을 구매하기도 하였다.84)

도자기 그릇 중 사발(沙鉢) 종류는 대량으로 생산

되었고 유럽 상인들에게 잘 팔렸다. 영국인 선장 푸울

(Pool)은 당응와이에 온 첫 번째 여정 중 깨쩌에서 십만 

개의 사발을 구매하여 수마트라의 총독 블룸(Bloom)

에게 모두 팔았고, 블룸 총독은 말레이시아 사람들에게 

이것을 되팔아 큰 수익을 얻었다. 웰던(Weldon)선장도 

3,4만여 개의 사발을 구매하여 세인트 조지(St. George)

성으로 가져갔다. 벵갈만의 락칸(Rackan)에서 이 제품

은 매우 인기가 좋아 꽤 잘 팔렸다.”85)

깨쩌에서는 화폐 경제활동도 상당히 발전하였다. 은

으로 환전하는 것은 깨쩌의 중요한 업종이었으며 주로 

능숙한 여성들이 담당하였다.86)

외국 상인들은 많은 상품을 깨쩌로 가져와 판매하였

으며 그 종류는 은, 염초, 유황, 영국의 가죽천, 라티네

(ratine), 염색천, 후추와 각종 향신료, 납, 대형 대포 등

이었다.87) 찐 군주와 조정 관리들에게 독점적으로 팔리

는 품목은 무기, 대포, 염초, 유황, 동전, 동, 납, 아연, 

사치품, 서양의 수공예품 등 이었다.

서양 상인들 대부분은 찐 군주의 관리들과 거래하는 

것을 탐탁지 않아하였다. 찐 군주의 관리들은 대부분 

거래 과정에서 상품의 가격을 과도하게 깎거나 뇌물을 

요구하였다. 또한 물품을 가져간 후 대금을 지불하지 

않는 등 관료적이거나 권위적인 태도를 보였다. 이러한 

이유로 서양 상인들은 정직하고 계산이 정확한 지역 주

민들과 거래하는 것을 좋아하였다. 깨쩌의 상인들과 10

년 가까이 수천 파운드에 달하는 양을 거래하였던 한 

상인은 그들과의 거래에서 10파운드 이상 손해 본 일이 

없었다고 한다.88)

84)　�Buch, 「네덜란드 동인도 무역회사와 인도차이나」, 『프랑스극동학회보
지』 37권 1호, 1937.(『베트남 옛 도시』, p.147.)

85)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, pp.85-88.

86)　�William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.85.

87)　�William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.90.

88)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.90.

lĩnh,... Về sau này, ngoài thu mua tơ lụa, họ cũng 

thu mua một số mặt hàng xuất khẩu như gốm sứ 

Chu Đậu, gốm sứ Bát Tràng, xạ hương, quế, long 

não, đồ gỗ sơn thếp,... Năm 1670, tàu buôn Hà Lan 

đã mua từ Thăng Long 214.160 chiếc đĩa bát.84)

Đồ gốm sứ có loại chén miệng loe được làm với 

số lượng rất lớn, được các lái thương châu Âu thu 

mua khá nhiều, như thuyền trưởng Pool người 

Anh trong chuyến đầu tiên đến Đàng Ngoài đã 

mua ở Kẻ Chợ gần 100.000 chiếc, ông chở đi bán 

hết cho toàn quyền Bloom ở Sumatra. Ông toàn 

quyền này đem bán lại cho dân Mã Lai và kiếm 

được lãi rất nhiều. Thuyền trưởng Weldon cũng 

mua 30.000 - 40.000 chiếc loại này và chở đến 

pháo đài St.George. Ở Rackan trên vịnh Bengal, 

sản phẩm này được yêu thích và bán khá chạy.”85)

Tại đây còn có hoạt động kinh doanh tiền tệ 

khá phát triển. Đổi bạc là một nghề quan trọng ở 

Kẻ Chợ. Nghề đó được thực hiện bởi những người 

phụ nữ khéo léo.86)

Thương nhân nước ngoài thường mang sang 

nhiều loại hàng hóa bán ở Kẻ Chợ như bạc, diêm 

tiêu, lưu huỳnh, các loại vải dạ khổ rộng của Anh, 

những loại vải len tuyết xoắn, các thứ vải sơn, 

hồ tiêu và các loại gia vị, chì, súng thần công cỡ 

lớn,...87) Thông thường những mặt hàng độc quyền 

sẽ bán cho chúa Trịnh và nhóm quan lại triều 

đình như là vũ khí, súng thần công, diêm tiêu, lưu 

huỳnh, tiền đồng, đồng, chì, kẽm, các mặt hàng xa 

xỉ phẩm, hàng công nghệ của phương Tây,... 

Các lái buôn phương Tây hầu như không thích 

84)　�Buch, La compagnie des Indes néerlandaises et l’Indochine (Dẫn 
theo Đô thị cổ Việt Nam, sđd, tr.147.)

85)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.85-88.

86)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.85.

87)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.90.
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홍강 변에 위치한 탕롱-깨쩌는 전국의 모든 지역과 

수로 교통로로 연결되는 교역의 요충지였다. 당응와이 

지역의 하천 체계인 홍강, 루옥(Luộc)강, 타이빈(Thái 

Bình)강이 통과하는 탕롱-깨쩌는 대월국 북부의 주요 

상품 수출입 무역항의 역할을 담당하는 동시에 상류층

의 사치품 소비시장이기도 하였다. 또한 동해의 해상 

무역망을 지나 아시아 및 세계 시장으로 뻗어나가는 

교역로에 참가하여 비단과 도자기를 수출하는 중심지

였다. 

1749년 찐 군주는 옛 다이라성에 외성(外城)을 다시 

한번 축조하고 다이도(大都)라고 불렀으며 8개의 관문

을 두고 각 관문의 좌우로 길이 통하게 하였다.

18세기 말 찐 군주의 관저는 레 왕조의 마지막 왕인 

레찌에우통(Lê Chiêu Thống)에 의하여 전소(全燒)되

었다. 이후 호안끼엠(Hoàn Kiếm) 호수 지역은 백성들

이 모이는 중심지로 빠르게 자리 잡았고 자수 공예품을 

만드는 항쫑(Hàng Trống) 거리, 선반(旋盤)업 관련의 

항띠엔(Hàng Tiện) 거리, 신발을 만드는 항쟈이(Hàng 

Giày) 거리 등 도시 외부에 있던 직업 거리들이 안쪽으

로 이동하였다. 또 호숫가에도 백성들이 몰려와 수상 

가옥들이 생겨났다.

1802년 응우옌 왕조 시대부터 후에(Huế)의 푸쑤

언(Phú Xuân)이 공식적인 수도로 정해지면서 수도

로서 탕롱은 막을 내리게 되었다. 탕롱은 박타잉(Bắc 

Thành)부로 격하되었다. 1831년 탕롱은 하노이로 이

름이 바뀌고 레 왕조의 황성은 응우옌 왕조에 의해 철

거되었다. 하노이성 또한 약 5㎞만 남아 1장 높이로 낮

아졌고 5개의 문만 사용되었다. 하노이 외성(外城)은 

축소되어 옛 다이라성의 서쪽 부분을 거의 잃었고 또한 

16개의 관문만 사용되었다.

비록 왕과 군주가 기거하는 곳은 아니었지만 19세기

의 하노이는 여전히 큰 경제 중심지였다. 외국인의 눈

에 하노이는 여전히 가장 많은 인구와 부가 모이는 곳

이었으며, 예술, 산업, 상업, 경험과 학식 수준에 대해 

giao dịch với chúa Trịnh và nhóm quan lại vì 

thường bị trả giá thấp, hoặc có khi bị nhóm quan 

lại đòi quà biếu, lấy hàng mà không trả tiền hoặc 

tỏ thái độ vô cùng hách dịch, quan liêu. Họ thích 

được buôn bán với người dân bản xứ vì luôn sòng 

phẳng và thật thà. Có nhà buôn đã liên tục trong 

10 năm buôn bán ở Kẻ Chợ, giao dịch hàng nghìn 

bảng Anh nhưng chưa bao giờ ông bị thiệt tới 10 

bảng với các lái buôn ở đây.88)

Với vị trí được xây dựng bên bờ sông Hồng, 

Thăng Long Kẻ Chợ là đầu mối của các tuyến giao 

thông thuỷ bộ kết nối với mọi miền của đất nước. 

Thông qua các tuyến sông Hồng, sông Luộc, sông 

Thái Bình của hệ thống Sông Đàng Ngoài, Thăng 

Long - Kẻ Chợ với vai trò là một thương cảng xuất 

nhập khẩu hàng hóa chính yếu của Bắc Đại Việt, 

một thị trường tiêu thụ các xa xỉ phẩm thượng 

lưu, là trung tâm xuất khẩu tơ lụa, gốm sứ, tham 

gia những tuyến giao thương vươn ra thị trường 

châu Á và thế giới qua mạng lưới buôn bán quốc 

tế trên Biển Đông.

Năm 1749, nhà Trịnh dựa theo thành Đại La 

cũ còn cho đắp lại thành ngoài một lần nữa, gọi 

là Đại Đô, mở 8 cửa ô với hai bộ phận tả hữu cho 

mỗi cửa ô.

Cuối thế kỉ 18, khu vực phủ Chúa Trịnh bị vị 

vua cuối cùng của triều Lê là Lê Chiêu Thống 

thiêu hủy toàn bộ. Khu vực hồ Hoàn Kiếm nhanh 

chóng trở thành khu dân cư đông đúc với các 

phố nghề mới từ ngoài đưa vào đô thị: phố Hàng 

Trống làm đồ thêu, phố Hàng Tiện làm đồ tiện, 

phố Hàng Giày,... Những căn nhà dân chen chúc 

trên bờ hồ, nhô ra đến tận mặt nước.

Đến thời Nguyễn từ năm 1802, do kinh đô 

chính thức được chọn là Phú Xuân ở Huế nên 

88)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.90.
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베트남 제1의 도시로 평가되었다. 하노이는 여전히 국

가의 심장부였다.89)

하노이의 항구 체계는 도시의 동쪽에 위치했으며 중

심 항구와 포구는 홍강 변에 위치하였다. 물품은 홍강

에서 시가지 관문으로 드나들었으며 16개의 관문 중 동

쪽의 11개 관문이 홍강에 위치한 항포구에서 가깝다.

사람들로 붐비는 도시의 시장과 함께 홍강 변의 옛 

항구들은 활발한 상업적 면모를 조성하였다.

도시는 홍강을 따라 약 5km의 길이로 형성되어 있다. 강 

위에는 활발한 거래가 이루어지고 배들이 오가는 것이 멈

춤이 없다.90)

『대남일통지(大南一統志)』에서는 하노이 직업 거리

의 면모를 다음과 같이 기술하였다.

하노이는 옛 수도이며 본래 36개의 직업 거리가 있었으나 

지금은 성의 동남쪽에 21개의 거리가 남아있다. 거리에는 

기와집이 즐비하고 각종 상품들이 모이며 인물 또한 넘친

다. 오래전부터 명향객(베트남 국적 명나라인)의 거주지였

던 비엣동(Việt Đông) 거리에는 상품을 보관한 창고가 있

고, 항마(Hàng Mã) 거리에는 지전(đồ mã, 紙錢, 종이로 

만든 돈으로 제사나 제례에서 사용되며, 불에 태우면 죽은 

사람들이 저승에서 사용할 수 있다는 믿음이 있음)을 주로 

팔고 쯩타인 거리라고도 부른다. 항맘(Hàng Mắm) 거리

와 바오티엔(Báo Thiên) 거리에서는 어두운 색의 천과 푸

른색 우산, 양산을 판다. 남호아(Nam Hoa) 거리는 항배

(Hàng Bè)라는 이름을 가지고 있고 오후에 열리는 시장

거리에서 가까워 거리 양쪽의 주민들은 물을 담아낼 때 사

용하는 대나무로 만든 물통을 판다. 항보(Hàng Bồ) 거리

는 쑤언옌(Xuân Yên) 거리라고 부른다. 항박(Hàng Bạc) 

거리는 금과 은, 보석을 거래하며, 동깍(Đông Các)방에 

89)　사학원, 『베트남 옛 도시』, p.121.

90)　�Plauchut, Edmond, 『통킹과 통상관계』, Paris, 1874.(사학원, 『베트남 
옛 도시』, p.145.) 

vai trò kinh đô của Thăng Long không còn nữa. 

Đô thị Thăng Long bị hạ cấp trở thành phủ Bắc 

Thành. Năm 1831 được đổi tên là Hà Nội. Khu 

vực Hoàng Thành của nhà Lê bị nhà Nguyễn phá 

dỡ. Tỉnh thành Hà Nội chỉ còn có chu vi khoảng 

5km, tường thành bị hạ thấp, cao hơn 1 trượng, 

mở 5 cửa. Vòng thành ngoài của Hà Nội cũng bị 

thu hẹp, không bao gồm phần lớn phía tây thành 

Đại La cũ, đồng thời mở 16 cửa ô.

Tuy không còn là nơi vua chúa ngự nữa, nhưng 

đô thị Hà Nội của thế kỉ 19 vẫn là một trung tâm 

kinh tế lớn. Trong con mắt của người nước ngoài, 

Hà Nội vẫn được đánh giá là đô thị đứng đầu 

quốc gia Việt Nam về nghệ thuật, công nghiệp, 

thương nghiệp, về sự giàu có, dân số đông đúc, 

về sự lịch thiệp và học vấn. Đó vẫn là trái tim của 

đất nước.89)

Hệ thống bến cảng nằm ở phía đông đô thị, 

bến cảng chính nằm ở phía bờ sông Hồng. Hàng 

hóa từ sông Hồng ra vào qua các cửa ô. Trong 16 

cửa ô thì ở phía đông có đến 11 cửa ô được mở là 

vị trí những bến cảng sông Hồng. 

Cùng với các khu chợ tấp nập của đô thị, các 

bến cảng trên sông của Hà Nội cổ đã tạo nên 

khung cảnh buôn bán sầm uất: “Thành phố nằm 

dọc theo bờ phải sông Hồng khoảng 5km. Trên 

mặt sông diễn ra các hoạt động náo nhiệt, thuyền 

bè đi lại không ngừng.”90)

Đại Nam nhất thống chí có viết: “Hà Nội là 

kinh đô xưa, nguyên trước có 36 phố phường, nay 

ở quanh phía đông nam tỉnh thành gồm 21 phố, 

nhà ngói như bát úp, tụ họp các mặt hàng, nhân 

vật cũng phồn thịnh. Phố Việt Đông chỗ ở cũ mới 

của khách Minh Hương, là kho tích trữ hàng hóa; 

Phố Hàng Mã bán đồ mã, còn gọi là phố Trừng 

89)　Dẫn theo Đô thị cổ Việt Nam, Viện Sử học, sđd, tr.121.

90)　�Flauchut, Le Tonkin et les relations commerciales, Paris, 1874. 
(Dẫn theo Đô thị cổ Việt Nam, sđd, tr.145.) 
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속해있다. 항쟈이 거리는 또띡(Tố Tịch) 거리라고도 불리

는데 주로 신발을 거래한다. 마머이(Mã Mây) 거리는 등, 

등나무, 철을 판다. 동락(Đồng Lạc) 거리는 여성복과 여

성 속옷을 팔고 타이끅[항다오(Hàng Đào)] 거리는 천을 

염색하여 판다. 동하 거리는 항밧(Hàng Bát)이라는 이

름을 가지고 있는데 돗자리, 깔개를 전문적으로 판다. 푹

끼엔(Phúc Kiến) 거리는 동으로 만든 제품을 팔고 푹꼬

(Phục Cổ)방에서는 주석으로 만든 제품을 전문적으로 취

급한다. 꽝민(Quảng Minh) 사당은 하노이의 남쪽에 위

치하며 거리는 붐비고 많은 여객들이 잠시 머물다 간다. 

머이(Mới) 시장은 성의 동쪽에 있고 매달 6번 열리며 많은 

사람들이 와서 여러 물품을 거래하고 이 도시의 큰 시장 

Thanh; Phố Hàng Mắm; Phố Báo Thiên bán vải 

thâm và dù xanh; Phố Nam Hoa có tên là Hàng 

Bè, gần phố có chợ, họp về buổi chiều, dân cư 

hai bên bán thứ thùng bằng tre để gánh nước; 

Phố Hàng Bồ gọi là phố Xuân Yên; Phố Hàng Bạc 

buôn bán các hàng vàng bạc châu báu, phố này 

thuộc phường Đông Các; Phố Hàng Giày còn gọi 

là phố Tố Tịch, chuyên bán giày dép; Phố Mã Mây 

bán song, mây, sắt; Phố Đồng Lạc bán yếm và y 

phục phụ nữ; Phố Thái Cực tức phố Hàng Đào 

nhuộm màu để bán; Phố Đông Hà có tên là Hàng 

Bát chuyên bán chiếu trơn; Phố Phúc Kiến bán đồ 

đồng; Phường Phục Cổ chuyên đúc đồ thiếc...Đình 

Quảng Minh ở phía nam tỉnh thành, phố xá đông 

Hình 63. Tranh của họa sĩ Nguyễn Thành Phong vẽ phác họa cảnh bến thuyền buôn bên ngoài các cửa ô (Nguồn: Internet)
그림 63. 성문과 무역 포구를 묘사한 응우옌탄풍 화가의 그림
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Hình 64. Hà Nội với hệ thống bến cảng bên sông Hồng năm 1873 (Nguồn: Internet)
그림 64. 1873년 하노이 홍강 변의 포구 체계
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đúc, có nhiều hành khách tạm trú. Chợ Mới ở 

phía đông tỉnh thành, mỗi tháng 6 phiên, nhiều 

người họp chợ, buôn bán đủ các mặt hàng, là một 

chợ lớn trong tỉnh.”91)

Khung cảnh phố phường Hà Nội được người 

Pháp miêu tả vào thế kỉ 19: “Mỗi loại hàng hóa 

đều có phố riêng. Ở phố Bát Sứ tất cả đều màu 

xanh. Tiếp đến phố Bát Đàn tất cả đều màu đỏ. 

Rồi đến phố Hàng Đồng lấp lánh ánh kim vàng 

chói. Phố Hàng Thêu và phố Hàng Tranh màu 

sắc vui tươi sặc sỡ,...”, “Trên mỗi quãng độ chừng 

100m-200m, toàn là các cửa hàng đồ khảm, tiếp 

nữa là các cửa hàng mây đan, tiếp nữa là các cửa 

hàng bán gạo,...”92)

Những bến cảng bên sông Hồng tạo nên đô thị 

thương cảng Thăng Long - Kẻ Chợ suốt nhiều thế 

kỉ đã không còn nữa, do chiến tranh tàn phá, do 

qui hoạch đô thị hiện đại. Tuy nhiên, Hà Nội ngày 

nay với hệ thống sông Hồng, sông Tô Lịch, sông 

Kim Ngưu vẫn còn lưu dấu tích dòng chảy cổ, 

cùng với khu phố cổ sầm uất chuyên bán các mặt 

hàng thủ công mỹ nghệ của thủ đô Hà Nội thời 

hiện đại vẫn tái hiện được diện mạo một thời rực 

rỡ của đô thị thương cảng Kẻ Chợ.

91)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
tr.229-231.

92)　Dẫn theo Đô thị cổ Việt Nam, sđd, tr.146.

중 하나이다.91)

하노의 직업거리의 광경을 19세기 프랑스인은 다음

과 같이 묘사하였다.

각종 상품은 그 상품을 취급하는 특정한 거리가 있다. 밧

쓰(Bát Sứ) 거리에서는 모든 것이 다 푸른색이다. 이어

서 밧단(Bát Đàn) 거리에 가면 모든 것이 다 빨간색이

다. 또 항동(Hàng Đồng) 거리로 가면 반짝반짝 금빛으로 

눈이 부신다. 항테우(Hàng Thêu) 거리와 항짜잉(Hàng 

Tranh) 거리는 형형색색, 알록달록 아름다운 색깔이다. 

대략 100m-200m 구간에 상감(象嵌)품을 파는 가게가 온

통 들어서 있고 더 가면 등나무(라탄) 공예품 판매점들이 

모여 있으며, 더 가면 쌀을 파는 상점들이 나온다.92)

홍강 유역의 포구들은 수세기 동안 탕롱-깨쩌 무역 

항구 도시를 조성했지만 전쟁으로 파괴되고 현대 도시 

구획에 따라 현재는 역사 속으로 사라졌다. 그러나 오

늘날의 하노이는 홍강, 또릭강, 낌응우강 체계를 갖추

어 여전히 옛 물줄기의 흔적을 지니고 있고 여전히 수

도 하노이에 남아있는 수공예품을 거래하는 옛 거리는 

현대에도 깨쩌 무역 항구 도시의 찬란했던 시절의 모습

을 재현하고 있다.

91)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, pp.229-231.

92)　사학원, 『베트남 옛 도시』, p.146.



168

2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

Vân Đồn là một huyện đảo ở phía đông nam 

tỉnh Quảng Ninh, thuộc vùng vịnh Bắc Bộ, với 

khoảng 600 hòn đảo lớn nhỏ xen kẽ, tạo nên vịnh 

biển tương đối kín gió. 

Tên gọi Vân Đồn vốn được bắt nguồn từ tên 

ngọn núi Vân cao nhất vùng đảo Vân Hải, vì vậy 

mà những cái tên Vân Đồn, làng Vân, Đồn Sơn,... 

dùng để đặt chung cho các khu vực làng, tổng, 

trang, huyện, trấn, sản vật địa phương và trung 

tâm thương cảng danh tiếng của vùng vịnh Bái 

Tử Long.

Vân Đồn có nguồn tài nguyên biển vô cùng 

phong phú, đặc biệt quanh các đảo Cô Tô, Minh 

Châu, Quan Lạn, Đông Xá, Ngọc Vừng, Đảo Mai,... 

trong đó nổi tiếng có sá sùng và hải sâm ở Minh 

Châu, Quan Lạn, mực ống sinh sản dày đặc ở 

quanh biển Cô Tô, tôm hùm ở vùng biển Quan 

Lạn, bào ngư có nhiều ở Cô Tô, Ngọc Vừng, Đảo 

Mai. Bên cạnh đó, Vân Đồn có nguồn gỗ quí như 

đinh, lim, sến, táu, nghiến, kim giao, mần lái,... 

Đại Nam nhất thống chí có viết về nguồn thổ 

sản của đất Quảng Yên xưa, trong đó có nhiều sản 

vật nổi tiếng ở vùng biển đảo Vân Đồn: “lụa vàng, 

번돈(Vân Đồn)은 북부만에 속한 꽝닌(Quảng 

Ninh)성의 동남쪽에 위치한 현도(縣島)로 약 600개의 

크고 작은 섬들이 해풍을 막아주는 만을 형성한다. 

번돈이라는 명칭은 번하이(Vân Hải)섬에서 제일 높

은 산봉우리인 번(Vân)산에서 따왔고 번돈, 번마을, 돈

선(Đồn Sơn) 등의 명칭들은 바이뜨롱(Bái Tử Long)

만의 마을, 군, 현, 진, 지역 산물 및 주요 무역항의 이

름을 짓는데 사용되었다.

번돈은 해양 자원이 풍부하고 주변에 꼬또(Cô Tô), 

민쩌우(Minh Châu), 꽌란(Quan Lạn), 동싸(Đông 

Xá), 응옥븡(Ngọc Vừng), 다오마이(Đảo Mai)와 같은 

섬들이 위치하고 있다. 그중에 민쩌우와 꽌란섬에서는 

땅콩벌레(Sipunculus nudus)와 해삼이 나며 꼬또섬 

인근에서는 꼴뚜기가 많이 잡힌다. 꽌란섬의 바다에서

는 바닷가재가, 꼬또섬, 응옥븡섬, 다오마이섬에는 많

은 전복이 난다. 또한 번돈은 격목, 후박나무, 피나무, 

장엽죽백 등 가구용 고급 목재의 원산지이다.

『대남일통지(大南一統志)』에서 옛 꽝옌(Quảng 

Yên) 지역의 토산물에 대해 언급하며 번돈과 주변 도

서지역의 유명한 산물을 다음과 같이 언급하였다.

2.3. 번돈 무역항2.3. Thương cảng Vân Đồn
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금비단, 염장류, 격목, 후박나무, 피나무, 침향나무, 산죽

(山竹), 등(藤), 송진, 밀납, 꿀, 끄나우[củ nâu, 서랑(薯

莨), 마과에 속하는 다년생 식물로 약제와 염료로 쓰인다], 

안식향(安息香), 천연진주, 양식진주(養殖眞珠), 거북등껍

질(대모), 남방톱날꽃게(Mud crab) 등이 유명하다.93)

특히 번돈에서 제일 귀한 상품은 진주로 꼬또와 번하

이 해역에서 많이 났다. 『대남일통지(大南一統志)』에

서도 번돈의 진주에 대해 다음과 같이 설명하고 있다.

익썬(Ích Sơn)으로도 불리는 로안느엉(Loan Nương)산

은 번돈현에 위치하고 있다. 사면이 많은 섬으로 둘러싸

여 있고 바닷물이 가운데에 있어 진주의 원산지이다. 응

예우퐁(Nghiêu Phong)현에서 동남쪽으로 4마일 떨어진 

곳에 깟느엉끼비(Cát Nương Kỳ Vĩ)강으로도 불리는 바

이(Bài)강이 있는데 이 강에서 진주가 난다. 가륭제(Vua 

Gia Long, 嘉隆帝, 응우옌 왕조의 제1대 황제) 재위 6년

(1807)에 황제가 수부들을 고용하여 진주를 채취하도록 

관리들에게 명령을 내렸는데 조개마다 4,5알의 진주를 얻

었고 바다 상인들이 말하길 추석 밤에 달이 뜨는 해(年)이

면 그 해에는 진주가 많이 난다고 하였다.94)

기원 초기부터 베트남 북부지역은 중국의 지배를 받

았다. 중국의 관리들은 번돈과 도서지역에서 큰 이득을 

취할 수 있는 것을 보고 이곳에 총관부를 세웠다. 민쩌

우촌의 다박(Đá Bạc) 마을에서 발견된 동한(東漢)시대

의 벽돌로 만들어진 무덤(기원후 2-3세기)이 이를 증명

해주고 있다.

번돈은 당시 중국의 흠주(钦州), 염주(廉洲)와 가까

운 곳에 위치하였다. 번돈을 지나가는 해로는 가장 편

리하고 안전한 교통로였다. 이곳에는 자연적으로 형성

된 돌섬이 빽빽하게 들어서 있고 항상 해풍을 막아주

어 배가 왕래하거나 정박하기에 좋은 조건을 갖추었다. 

93)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, pp.57-58.

94)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, pp.23, 27.

trường muối, gỗ lim, gỗ sến, gỗ nghiến, gỗ trầm 

ngư, trúc núi, mây nước, mây đỏ, nhựa thông, sáp 

ong, mật ong, củ nâu, an tức hương, hạt châu/

ngọc trai, con trai, đồi mồi, cua bể,...”93)

Đặc biệt, sản phẩm quí nhất ở Vân Đồn chính 

là ngọc trai, có rất nhiều ở vùng biển Cô Tô và 

Vân Hải. Đại Nam nhất thống chí cho biết: “Núi 

Loan Nương có tên là Ích Sơn, ở huyện Vân Đồn, 

bốn mặt nhiều đảo bao bọc, nước biển ở giữa, là 

nơi sản hạt châu; sông Bài còn có tên là sông Cát 

Nương Kỳ Vĩ ở cách huyện Nghiêu Phong 4 dặm 

về phía đông nam, sông này có hạt trai, năm Gia 

Long thứ 6 (1807) thường sai quan thuê người lặn 

mò trai, bửa đôi con trai lấy được 4,5 hạt châu. 

Xét Đại Thanh nhất thống chí có chép trong biển 

Vân Đồn châu Tĩnh Yên có hạt châu, khách buôn 

biển nói năm nào đêm Trung Thu có trăng thì 

năm ấy có nhiều hạt châu.”94)

Từ những thế kỉ đầu Công nguyên, khi miền 

Bắc Việt Nam bị phương Bắc thống trị, bọn quan 

lại phương Bắc đã thấy được nguồn lợi lớn của 

vùng biển đảo Vân Đồn nên đã thiết lập ở đây trị 

sở thống trị. Việc phát hiện một số mộ gạch thời 

Đông Hán (thế kỉ 2-3 SCN) tại thôn Đá Bạc ở xã 

Minh Châu đã chứng minh điều đó.

Vân Đồn có vị trí gần Châu Khâm, Châu Liêm 

của Trung Quốc. Đường thủy qua Vân Đồn là 

con đường thuận tiện và an toàn nhất vì ở đây có 

các đảo đá tự nhiên dày đặc chạy suốt ven biển 

kín gió thuận lợi cho tàu thuyền qua lại vào neo 

đậu, do đó đây chính là tuyến giao thông thủy 

quan trọng ở vùng vịnh Bắc Bộ. Từ những thế kỉ 

trước sau đầu Công nguyên, người Việt và người 

Hán đều chọn con đường thủy ven vịnh này làm 

93)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, sđd, 
tr.57-58.

94)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, sđd, 
tr.23,27.
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그래서 이곳은 북부만 지역의 중요한 수상 교통로였다. 

기원 전후 베트남인과 중국 한나라 사람들은 이 수상 

교통로를 북방과 남방간의 왕래길로 삼았다. 이와 관련

하여 송나라 시대 주거비(周去非)의 『영외대답(嶺外代

答)』에 기록된 흠주(钦州)에서 베트남까지의 경로를 확

인할 수 있다. 

흠주(钦州)에서 서남쪽으로 배를 타고 하룻길을 가면 빈

안(Vĩnh An)주가 나오고 그 다음엔 다이반[Đại Bàn, 현

재의 응옥썬(Ngọc Sơn)에 속한 깨바오(Kế Bào)섬]이 나

온다. 계속해서 빈타이(Vĩnh Thái), 반쑤언[Vạn Xuân, 

룩더우(Lục Đầu)강 반끼엡(Vạn Kiếp)지역], 탕롱(Thăng 

Long)이 나오는데 배로 5일이 걸린다.95)

중국에서는 이 수로를 통하여 군대를 보내어 베트남 

북부 지역을 침략하였고 또한 이 길은 중국 상인과 베

트남인들 간의 교역로이기도 하였다.

기원 전후 북방의 주요 관아는 롱비엔(Long Biên), 

루이러우(Luy Lâu), 똥빈, 다이라에 위치했으며, 모두 

북부만 지역으로 들어오는 중요한 관문이었다. 북부만

을 따라 번돈의 돌섬들을 지나는 노선은 북방과 남방간

의 중요한 연결노선이었던 것이다. 북부만이 발전함에 

따라 정치, 경제 중심지가 발전하였고 그 중에 번돈, 깟

하이(Cát Hải)의 항구 체계는 무역 활동을 촉진시켰다.

이곳은 중국의 수도에서 멀리 떨어져 있었기 때문에 

한나라와 육조, 당나라 조정은 많은 관리를 파견하여 이 

땅을 관리하도록 하였다. 그들은 번돈과 락쯔엉(Lạch 

Trường), 호이통의 도서 지역과 끄어쏫(Cửa Sót) 하구

에 위치한 항구들의 잠재력을 알아채고 이 해역을 지나

는 상선들의 물품을 약탈하였다. 『당쫑의 베트남 역사

(Việt sử xứ Đàng Trong)』에 기술된 내용을 통하여 중

국 관리들의 약탈이 빈번했음을 확인할 수 있다.

95)　주거비(周去非), 판후이띠엡 번역, 『영외대답』, pp.18-19.

đường đi lại giữa phương Bắc với phương Nam. 

Sách Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi đời 

Tống ghi rõ con đường từ Châu Khâm vào Việt 

Nam: “Từ Châu Khâm thuyền đi hướng tây nam, 

một ngày đến châu Vĩnh An, theo trại Đại Bàn (đảo 

Kế Bào ngày nay thuộc Ngọc Sơn), tới Vĩnh Thái, 

Vạn Xuân (vùng Vạn Kiếp, sông Lục Đầu) liền tới 

Thăng Long, thuyền đi mất 5 ngày.”95)

Với tuyến đường thủy thuận lợi như vậy chính 

là con đường mà phương Bắc đã cho quân sang 

xâm lược vùng Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là 

tuyến đường buôn bán giữa người phương Bắc và 

người Việt. 

Trong những thế kỉ đầu Công nguyên, các 

trung tâm trị sở của phương Bắc đặt ở Long Biên, 

Luy Lâu, Tống Bình, Đại La đều có cửa ngõ đi vào 

vô cùng quan trọng chính là vùng Vịnh Bắc Bộ. 

Chính vì vậy, con đường men theo vịnh qua các 

đảo đá ở Vân Đồn chính là con đường kết nối rất 

quan trọng giữa phương Bắc và phương Nam. Sự 

phát triển của các trung tâm chính trị, kinh tế 

cũng dẫn theo sự phát triển của vùng vịnh Bắc 

Bộ, trong đó hệ thống bến bãi ở Vân Đồn, Cát 

Hải,... đã hình thành các hoạt động giao thương 

buôn bán.

Do cách xa về mặt địa lý, nhiều quan lại của 

các triều đại từ Hán, Lục Triều, Đường (Trung 

Quốc) được cử sang để quản lý vùng đất này. 

Họ thấy được tiềm năng của các cảng biển nơi 

đây, trong đó có khu vực các đảo Vân Đồn, Lạch 

Trường, Hội Thống, cửa Sót,... nên đã thi nhau vơ 

vét, cướp đoạt hàng hóa trên các thuyền buôn đi 

qua vùng biển này. Việt sử xứ Đàng Trong có viết: 

“Thuyền buôn các nước ở phương nam thường 

đem hóa vật đi đường biển, qua các cửa biển Giao 

Châu để đến trao đổi ở Trung Quốc, các quan Thứ 

95)　Chu Khứ Phi, Lĩnh ngoại đại đáp, Phan Huy Tiếp dịch, tr.18-19.
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남방 국가들의 상선이 상품을 싣고 중국에 거래하러 가기 

위해서는 교주(交州) 관문이 위치한 바닷길을 지나가야 한

다. 교주(交州)의 태사와 일남(日南)의 태수들 중에는 탐관

오리가 많아 상선에 실린 상품 중 2, 3할에 달하는 양을 빼

앗았고 때로는 절반을 넘게 몰수한 적도 있어 남방 국가들

이 심히 노했다.96) 

또한 고고학 조사결과로 발견된 오수전(五銖錢)과 

한나라 도자기, 여러 사료를 통하여 기원 초부터 이 지

역에서 무역 활동이 있었다는 것을 증명하였다.

많은 국내외 고고학자들이 연구한 번돈 무역항의 위

96)　판코앙, 『당쫑의 베트남 역사』, p.22.

sử Giao Châu, Thái thú Nhật Nam nhiều người 

tham lam, thường chiếm đoạt các hóa vật ấy đến 

hai, ba phần mười, có khi đến quá nửa, các nước 

ấy đều giận.”96) Bên cạnh đó, dựa trên nguồn sử 

liệu cùng với kết quả điều tra khảo cổ học phát 

hiện được các loại tiền Ngũ Thù, gốm Hán càng 

chứng minh tính chất giao thương của khu vực từ 

những thế kỉ đầu Công nguyên.

Xét vị trí của hệ thống thương cảng Vân Đồn 

đã được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước 

nghiên cứu.

Trong Lịch triều hiến chương loại chí, nhà sử 

96)　Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong, sđd, tr.22.

Hình 65. Vị trí thương cảng Vân Đồn
그림 65. 번돈 무역항의 위치
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치를 살펴보겠다.

역사학자 판후이쭈(Phan Huy Chú)의 『역조헌장

유지(歷朝憲章類誌)』에서는 번돈이 안방(An Bang)도

(Đạo, 道, 베트남 봉건왕조의 행정단위)에 속했다는 것을 

확인하였다.

진(秦)나라 시대에는 남해군(南海郡)에 속했으며 한나라 

시대에는 교지군에 속하였다. 당나라 시대에는 안무(安

武)주로 바뀌어 이후에 해문(海門)진으로 바뀌었다. 딘

(Đinh), 전레(Tiền Lê, 前黎), 리(Lý) 왕조 시대에는 하이

동(Hải Đông)도라고 불렸으며 쩐 왕조에는 하이동로(路)

로 바뀌고 이후에 안방로가 되었다. 후(後)레 왕조 시대에

는 이전과 같았으나 광순(光順)년(1466) 안방 승선[thừa 

tuyên, 承宣, 베트남 후레 왕조의 레따인똥(Lê Thánh 

Tông. 黎聖宗)왕 시대부터 생긴 행정단위]이 되었다. 레 

중흥기에는 레아인똥(Lê Anh Tông, 黎英宗)의 어릴 적 

이름[레주이방(Lê Duy Bang, 黎維邦)]과 겹치는 것을 금

하여 꽝옌으로 바뀌고 일개 부[府, 하이동(Hải Đông)]가 

되었다.97)

『역조헌장유지(歷朝憲章類誌)』는 또한 번돈장이 세

워진 배경과 번화한 모습을 다음과 같이 기술하였다.

하이동부는 뒤쪽은 산이며 앞쪽에는 바다가 보이고 땅이 

넓다. 큰 강을 건너면 반닌(Vạn Ninh)주가 나오며 또 강

을 건너면 번돈주이다. 리아인똥(Lý Anh Tông, 李英宗) 

시기의 소명(紹明: 1138-1139)년간에 짜오오아(Trảo Oa, 

자바)와 로락(Lộ Lạc), 샴(Xiêm, 태국)의 외국 상선이 이

곳에 와서 정박하고 거래할 수 있는 장소를 청하였다. 왕

이 그들에게 머무는 것을 허락하고 해안에 거래장를 세우

니 번돈장이라고 불렀고 그때부터 상인들이 모여드는 곳

이 되었다.98)

97)　�판후이쭈, 사학원 번역, 『역조헌장유지』 1권, 하노이 교육출판사, 1960, 
p.159.

98)　판후이쭈, 『역조헌장유지』 1권, p.161.

học Phan Huy Chú đã xác định Vân Đồn thuộc 

đạo An Bang: “Thời Tần thuộc quận Nam Hải, 

thời Hán thuộc quận Giao Chỉ, thời Đường đổi 

làm châu An Vũ, sau đặt làm trấn Hải Môn. Ba đời 

Đinh, Tiền Lê, Lý gọi là đạo Hải Đông, đời Trần 

đổi làm lộ Hải Đông, sau đổi là lộ An Bang. Đến 

thời Hậu Lê cũng theo thế, năm Quang Thuận 

(1466) đặt làm thừa tuyên An Bang. Sau thời Lê 

Trung hưng, kiêng tên húy Anh Tông đổi làm 

Quảng Yên, có một phủ (tức phủ Hải Đông).”97)

Trong Lịch triều hiến chương loại chí còn viết: 

“Phủ Hải Đông quay lưng vào núi, trước mặt 

trông ra tới biển, thế đất rộng rãi. Cách con sông 

lớn là châu Vạn Ninh, lại cách sông là châu Vân 

Đồn. Trong năm Thiệu Minh đời Lý Anh Tông, có 

thuyền buôn của các nước ngoài là Trảo Oa, Lộ 

Lạc, Tiêm La, đều đến đỗ xin một chỗ để buôn 

bán. Vua cho ở, lập các trang trại ở cạnh bờ biển 

nên mới gọi là trang Vân Đồn. Từ đấy trở đi là nơi 

khách buôn ở đông đúc.”98)

Lịch triều hiến chương loại chí có viết: “Phong 

thổ và nhân vật đông đúc, giàu thịnh, việc buôn 

bán lưu thông tấp nập, cũng là chỗ phồn hoa ở 

trấn ngoài, mà cũng thật là nơi hình thắng của 

nước Nam.”99)

Sách Đại Việt địa dư toàn biên của Nguyễn Văn 

Siêu có viết: “Núi Vân Đồn ở phía đông bắc phủ 

Giao Châu, huyện Vân Đồn, ở trong biển lớn. Hai 

núi đối nhau, một dòng nước chảy qua ở giữa, 

thuyền buôn của các phiên quốc phần nhiều họp 

ở đây.”100)

97)　�Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, bản dịch 
của Viện Sử học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1960, tr.159.

98)　�Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, sđd, 
tr.161.

99)　�Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, sđd, 
tr.159. 

100)　�Phương Đình Nguyễn Văn Siêu, Đại Việt địa dư toàn biên, Viện 
Sử học, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1997, tr.112.
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토산품과 사람이 넘치고 부유하며 장사가 활발하여 이 지

역의 번화가이다. 실로 남국의 승지(勝地)이구나.99)

이외에 다양한 자료에서 번돈이 국제 교역항으로 

번성했음을 확인할 수 있다. 응우옌반시에우(Nguyễn 

Văn Siêu)의 『대월지여전편(大越地輿全編)』은 다음과 

같이 기록하였다.

번돈산은 교주(交州)부, 번돈현 동북쪽에 있고 큰 바다 가

운데에 있다. 두 산이 서로 마주보며 한 물줄기가 가운데로 

지나가 여러 나라의 상선이 대부분 이곳에 모여든다.100) 

까오훙쯩(Cao Hùng Trưng)의 『안남지원(安南志

原)』에는 다음과 같이 기록되어 있다. 

번돈산 즉 도안썬(Đoạn Sơn)은 번돈현에 위치하여 바다

에 있다. 두 산봉우리가 서로 마주보고 있는데 가운데에는 

한 물줄기가 흘러 지나가고 산의 나무들이 마치 울타리처

럼 보호한다. 백성들의 집은 물줄기의 양쪽 기슭에 있다. 

리 왕조, 쩐 왕조 시대에 여러 나라의 상선이 그곳에 많이 

모여들었다.101)

『대남일통지(大南一統志)』에서는 ‘번돈섬은 응예우

퐁현에서 동쪽으로 125마일 정도 떨어져 있다.’라고 기

록하였고 중국의 『대청일통지(大青一统)』에서는 번돈

섬의 모습을 다음과 같이 기록하였다.

바다 가운데 공중에 움직이지 않고 서있는 두 개의 산봉우

리가 마주보고 있고 한 물줄기가 가운데로 통하는데 나무

들로 벽이 세워져 있다. 그곳에 관문이 설치되어 있고 백

성들은 양쪽에 길게 늘어져 살고 있다. 리, 쩐 왕조 시대에 

99)　판후이쭈, 『역조헌장유지』 1권, p.159.

100)　�프엉딘응우옌반씨에우, 『대월지여전편』, 사학원, 하노이 문화출판사, 
1997, p.112.

101)　까오훙쭝, 호아방 번역, 『안남지원』, p.67.

Theo sách An Nam chí nguyên của Cao Hùng 

Trưng có ghi chép: “Vân Đồn sơn tức Đoạn Sơn, ở 

huyện Vân Đồn trong biển. Hai ngọn núi đứng đối 

nhau, ở giữa có một dòng nước chảy thông qua, 

lập các rào chắn bằng gỗ đặt làm cửa biển, nhà 

cửa cư dân ở hai bên bờ. Thời Lý, Trần thuyền 

buôn các nước tụ tập nhiều ở đó.”101)

Đại Nam nhất thống chí có ghi chép: “Đảo Vân 

Đồn ở cách huyện Nghiêu Phong 125 dặm về phía 

đông. Đại Thanh nhất thống chí chép: ở giữa biển 

cả đứng sững ở không trung, 2 ngọn đối nhau, 

một dòng nước thông ở giữa, dựng vách gỗ, đặt 

cửa quan, nhân dân ở dăng hai bên bờ. Đời Lý, 

đời Trần, thuyền buôn các nước phần nhiều đậu 

ở đây.”102)

Như vậy, từ những thế kỉ đầu Công nguyên, 

vùng vịnh Bắc Bộ đã được khai thác triệt để. 

Người Việt bên cạnh việc giữ gìn và phát huy 

những giá trị văn hóa Đông Sơn bản địa, song 

cũng tiếp thu có chọn lọc văn hóa Hán - Đường. 

Không chỉ sản vật dồi dào, các sản phẩm của 

người Việt cũng ngày càng tốt về chất lượng, đẹp 

về hình thức. Vì vậy, từ thế kỉ 10, khi người Việt 

giành được độc lập tự chủ đã nhanh chóng phát 

triển đất nước, bước vào thời kì phục hưng vô 

cùng rực rỡ.

Năm 1149, vua Lý Anh Tông chính thức cho 

lập trang Vân Đồn, trở thành một trong những 

trung tâm giao thương, cửa ngõ buôn bán của 

các tàu thuyền trong nước và quốc tế. Đại Việt sử 

ký toàn thư viết: “Năm Kỷ Tị, niên hiệu Đại Định 

năm thứ 10 (1149), mùa xuân, tháng hai, thuyền 

buôn ba nước Trảo Oa (Indonesia), Lộ Lạc và 

Xiêm La (Thái Lan) vào Hải Đông, xin cư trú 

101)　�Cao Hùng Trưng, An Nam chí nguyên, bản dịch của Hoa Bằng, 
tr.67.

102)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, 
sđd, tr.28.
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각 나라의 많은 상선이 이곳에 정박하였다.102)

기원후부터 북부만은 철저하게 개발되었다. 베트남

인은 본토의 동선문화의 가치를 지키고 발휘하는 한편 

한나라-당나라 문화를 여과하여 흡수하였다. 베트남인

의 풍부한 산물과 상품은 나날이 품질이 좋아지고 모양

도 아름다워졌다. 그리하여 10세기부터 베트남인이 자

주독립을 쟁취했을 때 국가는 빠르게 발전할 수 있었고 

화려한 부흥기를 맞을 수 있었다.

1149년 리아인똥(Lý Anh Tông, 李英宗)은 정식으

로 번돈장을 세웠으며, 이곳은 국내외 상선들이 거래하

는 무역중심지가 되었다. 『대월사기전서(大越史記全

書)』에서도 그 기록을 확인할 수 있다.

기사(己巳)년, 대정(大定) 10년(1149) 2월 봄에 짜오오아

와 로락, 샴의 상선이 하이동으로 들어와 장사하고 거주할 

것을 요청하니 이곳에 거래장을 세워 번돈이라 불렀다. 이

곳에서 귀중품을 거래하였고 지역 산물을 진상하였다.103) 

선박이 정박하기 편리한 자연조건을 갖춘 번돈-바이

뜨롱-하롱(Hạ Long)만의 섬들은 복합 항구 체계를 형

성하여 함께 상업망에 참여하였다. 번돈 무역항은 까이

반(Cái Bàn)섬의 까이꽁(Cái Cổng)항, 번하이섬의 까

이랑(Cái Làng)항·꼰꾸이(Con Quy)항·꽁까이(Cống 

Cái)항, 응옥븡섬의 꽁옌(Cống Yên)·꽁햅(Cống Hẹp)

항, 트어꽁(Thừa Cống)섬의 꽁동(Cống Đông), 꽁떠

이(Cống Tây) 포구 등 바이뜨롱만의 많은 섬이 상업 

항구로 이루어진 한 체계이다. 이 항구들은 오늘날 번

돈현의 탕러이(Thắng Lợi), 응옥븡, 꽌란, 민쩌우 마을 

등지에 속해있다.

102)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, p.28.

103)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.139.

buôn bán, bèn cho lập trang ở nơi hải đảo, gọi là 

Vân Đồn, để mua bán hàng hóa quý, dâng tiến 

sản vật địa phương”.103)

Với địa hình tự nhiên rất thuận lợi cho tàu bè 

neo đậu, các đảo trong khu vực Vân Đồn - Bái 

Tử Long - vịnh Hạ Long đã hình thành phức hệ 

các bến cảng cùng tham gia vào mạng lưới buôn 

bán. Thương cảng Vân Đồn là một hệ thống các 

bến cảng giao thương trên nhiều đảo quần tụ 

trong vịnh Bái Tử Long, bao gồm đảo Cái Bàn có 

bến Cái Cổng; đảo Vân Hải có bến Cái Làng, Con 

Qui, Cống Cái; đảo Ngọc Vừng có bến Cống Yên, 

Cống Hẹp; đảo Thừa Cống có các bến thuyền như 

Cống Đông, Cống Tây. Các bến này thuộc các xã 

Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Thắng Lợi của 

huyện đảo Vân Đồn ngày nay.

Cụm bến cảng đảo Cống Đông - Cống Tây
Dựa trên miêu tả vị thế của Vân Đồn ở trong 

biển, nơi có hai ngọn núi đứng đối nhau, ở giữa 

có một dòng nước chảy thông qua, lập các rào 

chắn bằng gỗ đặt làm cửa biển, nhà cửa cư dân ở 

hai bên bờ, quan sát cho thấy hai đảo Cống Đông 

và Cống Tây chính là vị trí rất phù hợp với miêu 

tả này. Hai đảo Cống Đông và Cống Tây (cũng gọi 

là đảo Thừa Cống) nằm song song tạo nên con 

sông Cống Đông ở giữa. 

Dựa trên những tư liệu lịch sử cùng các kết quả 

nghiên cứu khảo sát khai quật khảo cổ học, cố 

giáo sư Trịnh Cao Tưởng cho rằng hai ngọn núi 

đứng đối nhau và dòng nước chảy thông ở giữa 

chính là vị trí đảo Cống Đông và Cống Tây ở xã 

Thắng Lợi. Giữa hai đảo Cống Đông và Cống Tây 

cách nhau 200m nên mới có thể lập các rào chắn 

bằng gỗ đặt làm cửa biển. Từ năm 1990 đến nay, 

103)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.139.
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꽁동-꽁떠이섬 포구
“두 산봉우리가 서로 마주보고 있는 가운데로 한 물

줄기가 흘러 지나가고 산의 나무들이 마치 울타리처럼 

보호하고 백성들의 집은 물줄기의 양쪽 기슭에 있다.”

라고 묘사한 역사서의 내용에 입각하여 번돈의 위치를 

관찰해보면 꽁동, 꽁떠이 두 섬이 바로 이 묘사에 맞는 

위치이다. 꽁동과 꽁떠이(트어꽁섬 이라고도 함)섬은 

서로 마주보며 있어 꽁동강이 그 가운데로 흘러가게 되

어 있다.

고고학 발굴조사와 역사자료에 근거한 고(故) 찐까

오뜨엉(Trịnh Cao Tưởng) 교수의 의견에 따르면 서

로 마주보는 산봉우리와 가운데 흘러가는 강이 위치한 

곳은 탕러이 마을에 있는 꽁동과 꽁떠이섬이라고 한다. 

꽁동과 꽁떠이섬은 서로 200m 가량 서로 떨어져 있어 

산의 나무들이 울타리처럼 강을 보호하고 있다. 1990

년부터 지금까지 국내외의 많은 연구팀이 고고학적 탐

사와 조사를 진행하였고 이를 통하여 복합체계의 번돈 

무역항 위치가 점점 뚜렷하게 드러나고 있다. 번돈 무

역항은 넒은 공간에서 형성되고 발전하였으며 12세기

(1149)부터 18-19세기까지 여러 장소에서 동시다발적

으로 무역 활동이 이루어지는 많은 항구와 포구를 보유

하였다. 이 복합 체계의 무역항에서 리-쩐 왕조 기간에 

가장 중요한 중심지는 꽁동과 꽁떠이 포구이다. 15세

기 명나라가 대월국을 지배했던 21년(1407-1428) 동안 

번돈 무역항 중심지는 여전히 꽁동-꽁떠이 포구와 현의 

기타 신생지역이었다. 레 왕조 시대 무역항의 중심지는 

동쪽 까이랑, 썬하오(Sơn Hào), 꼰꾸이, 끄어도이(Cửa 

Đối) 포구로 옮겨가지만 응우옌 왕조 시대에는 다시 꽁

동-꽁떠이로 돌아온다.

꽁동과 꽁떠이섬의 양쪽 기슭을 따라 쩐 왕조 시대

(13-14세기)에 세워진 사원과 옛 가옥의 흔적이 발견되

었다. 그 외에도 두 곳에서 옛 부두의 흔적이 발견되었

다. 쩐 왕조 시대에는 몽고-원나라군의 침략을 막아내

는 데 집중해야 했는데 정보를 빼내기 위해 상인을 가

rất nhiều các cuộc khảo sát, thám sát khảo cổ học 

được nhiều đoàn nghiên cứu trong nước và quốc 

tế thực hiện, đã dần làm sáng tỏ vị thế và qui mô 

của phức hệ thương cảng Vân Đồn được hình 

thành và phát triển trong một không gian rộng, 

có hệ thống nhiều bến thuyền diễn ra hoạt động 

giao thương đồng thời ở nhiều địa điểm trong giai 

đoạn kéo dài từ thế kỉ 12 (1149) đến thế kỉ 18-19. 

Trong phức hệ thương cảng đó, trung tâm quan 

trọng nhất vào giai đoạn Lý - Trần chính là cụm 

bến Cống Đông và Cống Tây. Đến đầu thế kỉ 15, 

giai đoạn nhà Minh xâm chiếm Đại Việt trong 21 

năm (1407-1428), trung tâm bến cảng ở Vân Đồn 

vẫn là cụm Cống Đông - Cống Tây và xuất hiện 

thêm địa danh vũng Huyện. Thời Lê, trung tâm 

của thương cảng dịch chuyển về phía đông, tức là 

bến Cái Làng, Sơn Hào, Con Qui, Cửa Đối. Thời 

Nguyễn lại quay trở về Cống Đông - Cống Tây.

Dọc hai bên bờ đảo Cống Đông và Cống Tây có 

nhiều dấu tích nền nhà cổ và một số nền chùa 

được xây dựng vào thời Trần (thế kỉ 13-14), bên 

cạnh đó là dấu tích hai cầu cảng cổ. Do thời Trần 

phải tập trung đánh quân Nguyên Mông, có nhiều 

kẻ trà trộn giả danh thương nhân để dò la tin tức, 

vì vậy trong công tác quản lý cảng Vân Đồn cần 

phải hạn chế không cho thuyền vào sâu bên trong 

mà chỉ đậu ở đảo phía ngoài nhằm đảm bảo quốc 

phòng an ninh. Thời kì này mọi hoạt động buôn 

bán diễn ra tập trung ở đảo Công Tây, dân cư 

ngày càng đông đúc, cùng với đó là chùa chiền 

cũng được xây dựng ở đảo Cống Tây. Đảo Cống 

Tây dài khoảng 5km, trên đó có 7 vũng to nhỏ rất 

thuận lợi làm bến bãi cho neo đậu tàu thuyền. 

Trên đảo Cống Tây có rất nhiều mảnh gốm sứ, 

một số ít gốm Trung Quốc, nhiều nhất là gốm 

Việt Nam với gốm men nâu thời Trần thế kỉ 13-14, 

gốm men trắng hoa lam của lò gốm Chu Đậu thế 
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Hình 66. Các bến thuyền trên đảo Cống Đông và Cống Tây
그림 66. 꽁동과 꽁떠이섬의 포구
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장하여 이곳에 섞여 들어온 간첩들이 있었다. 그래서 

번돈항의 관리부는 국가 안보를 위해 번돈항에 출입하

는 선박들이 안쪽으로 깊이 들어오지 못하게 하고 섬의 

바깥쪽에만 정박하게 하였다. 이 시기 모든 상업 활동

은 꽁떠이섬에 집중되었고 인구는 나날이 증가하였으

며 이에 따라 꽁떠이 섬에 많은 사원과 사당이 세워졌

다. 꽁떠이섬의 길이는 약 5㎞로 이 섬에는 선박이 정박

하기 편리한 7개의 크고 작은 선착장이 있었다. 꽁떠이

섬에서 많은 도자기편이 발견되었는데 일부 적은 수량

의 중국 도자기도 있었고 가장 많은 수량은 베트남 도

자기로 13-14세기 쩐 왕조 시대의 갈색도자기와 15-16

세기의 쭈더우(Chu Đậu) 가마의 청화백자였다.104)

꽁동섬의 서쪽에 위치한 정박지에서 중국의 도자기

와 쩐, 레, 막 왕조 시대의 베트남 도자기편과 막 왕조 

시대의 사원 흔적이 발견되었다. 후옌(Huyện) 선착장 

터에서는 유물이 두꺼운 층으로 집중되어 있었다. 또

한 이곳에서 쩐 왕조 시대의 갈색도자기편이 일부 발견

되었다. 후옌 선착장터는 상당히 넓은 공간을 차지하고 

있었는데 언덕 중턱에서 응우옌 왕조 시대의 옛 가옥 

터가 많이 발견되었다.

번하이섬의 포구
런로이(Lợn Lòi)섬이라고도 불리는 번하이섬은 옛 

번돈 무역항 체계의 가장 중요한 상업 중심지 중 하나

였다. 국내외 전문가들의 연구결과를 통하여 번하이섬

이 한 시대 동안 무역 중심지로 번성하였고 옛 포구가 

위치하였음을 확인할 수 있었다.

까이랑 포구는 번하이섬의 옛 포구 중 하나이다. 이

곳에 많은 사람들이 들어와 큰 마을을 형성했으며 까이

랑 마을이라고 불렸다. 까이랑만은 길이가 약 200m로 

해안 곳곳에 수백만 점의 도자기편이 겹겹이 쌓여있었

다. 도자기층의 두께는 0.6m로 다양한 제작 연대와 크

기 등이 다양한 원형 항아리가 많이 있었으며 리-레 왕

104)　�응우옌반낌, 『해상무역과 베트남 바다』, 하노이 국립대학교, 2019, p.76.

kỉ 15-16.104)

Phía tây của đảo Cống Đông cũng có các vũng 

neo đậu rất tốt, có vô số mảnh gốm sành sứ 

Trung Quốc, Việt Nam thời Trần, Lê, Mạc, dấu 

tích ngôi chùa thời Mạc. Tại vũng Huyện, hiện 

vật tập trung dày đặc. Tại đây cũng đã phát hiện 

được một số mảnh gốm men nâu thời Trần. 

Vũng Huyện có không gian tương đối rộng. Trên 

sườn đồi bờ vụng còn dấu tích nhiều nền nhà cổ 

thời Nguyễn.

Cụm bến cảng trên đảo Vân Hải
Vùng đảo Vân Hải còn có tên là Cù lao Lợn Lòi, 

là một trong những khu vực trung tâm buôn bán 

quan trọng nhất của thương cảng Vân Đồn xưa. 

Qua các kết quả nghiên cứu của các chuyên gia 

trong nước và quốc tế đã khẳng định trên đảo Vân 

Hải có một số bến thuyền cổ đã từng là những 

trung tâm buôn bán sầm uất một thời.

Bến Cái Làng là một bến thuyền cổ ở trên đảo 

Vân Hải. Nơi đây dân cư đông đúc, tổ chức thành 

một làng lớn nên được gọi là Cái Làng. Vụng Cái 

Làng có bờ dài khoảng 200m, khắp bờ vụng chồng 

chất hàng triệu mảnh sành sứ, có lớp sành sứ dày 

0,6m, đặc biệt có rất nhiều lon sành có niên đại 

và kích cỡ khác nhau. Những mảnh sành sứ có 

niên đại từ thời Lý đến thời Lê (thế kỉ 11-12 đến 

thế kỉ 15-17), thời Lê (thế kỉ 16-17) chiếm số lượng 

nhiều nhất. 

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu Việt Nam và 

Nhật Bản đã tiến hành khai quật, phát hiện được 

khoảng 5.000 mảnh hiện vật, cùng với các vật 

liệu kiến trúc thời Trần, còn có chì lưới, con kê 

gốm, bi gốm, nắp vung, các mảnh sành sứ, đồ đất 

nung, bát sứ thời Minh - Thanh của Trung Quốc 

104)　�Nguyễn Văn Kim, Biển Việt Nam và các mối giao thương biển, 
Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, tr.76.
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조 시대(11-12세기에서 15-17세기)의 도자기편이 가장 

많았다.

베트남과 일본 연구자들이 공동 진행한 발굴조사에

서 그물추 및 계(鷄)형 자기, 자기 뚜껑, 도자기편, 질

그릇, 사발 등 중국 명-청대의 자기와 주로 생활용품으

로 보이는 베트남 리-쩐-레 왕조 시대의 도자기편 등 

5,000점의 유물과 쩐 왕조 시대의 건축자재를 발견하

였다.105)

해안가에서는 옛 가옥 터가 발견되었으며, 이 흔적

은 해안을 따라 긴 줄을 형성하고 있었다. 이것은 당시 

105)　응우옌반낌, 『해상무역과 베트남 바다』, p.68.

và số lượng lớn mảnh gốm sứ Việt Nam có niên 

đại Lý, Trần, Lê, chủ yếu là đồ gia dụng.105)

Tại đây còn có các dấu tích nền nhà cổ, mặt 

trước nhìn ra biển, những nền nhà được xếp 

thành hàng dài ven bờ vụng, đây chính là dấu 

tích của một con phố dài đông đúc dân cư, các 

nền nhà chính là cửa hiệu, quán hàng mọc san 

sát, diễn ra các hoạt động buôn bán hàng hóa, 

phục vụ các khách buôn trong thời gian đậu 

thuyền tại bến. Quanh các nền nhà thường tìm 

105)　�Nguyễn Văn Kim, Biển Việt Nam và các mối giao thương biển, 
sđd, tr.68.

Hình 67. Dấu tích bến Cái Làng
그림 67. 까이랑 포구 

Bến Cái Làng
까이랑 포구
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백성들이 거주한 옛 거리와 거리를 따라 길게 들어선 

가게와 상점이었고 매우 활발한 상업 활동이 이루어졌

음을 유추할 수 있다. 또한 포구에 배가 정박해 있는 시

간 동안 상인들에게 다양한 서비스를 제공하던 곳으로 

보고 있다. 가옥 터 주변에서는 중국의 당나라부터 청

나라 시대 및 베트남의 리 왕조 시대부터 응우옌 왕조 

시대까지의 옛 화폐가 담긴 도기 항아리가 발견되었다.   

18세기 말부터 19세기 초에 퇴적 토사가 밀려들어 

오면서 포구까지 들어오던 꼰망(Con Mang)강의 지류

가 짧아져 선박의 출입에 영향을 미쳤다. 이에 사람들

은 까이랑 포구에서 떠났으며 이 포구는 항구의 기능을 

상실하게 되었다. 까이랑의 주민들도 꽌란섬으로 이주

하여 살고 사업을 일구었다.

오늘날 까이랑과 꽌란섬 사이는 넓은 해역이 있지만 

토사가 쌓여 수심이 얕다. 썰물 때 이곳은 갯벌이 되어 

까이랑과 꽌란섬을 쉽게 오갈 수 있다.

thấy hũ sành đựng nhiều tiền cổ thời Đường đến 

thời Thanh của Trung Quốc, tiền thời Lý đến thời 

Nguyễn của Việt Nam. Có nhiều hũ sành chứa 

bát đĩa sứ tráng men.

Từ cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19, do cát bồi tụ 

nên một nhánh của sông Con Mang dẫn vào các 

bến bãi đã hạn chế việc đi lại của tàu thuyền, do 

vậy bến Cái Làng ngày càng trở nên hoang vắng 

và mất dần vai trò là một bến cảng. Người dân 

ở Cái Làng cũng di cư sang đảo Quan Lạn sinh 

sống, lập nghiệp.

Hiện nay, giữa Cái Làng và đảo Quan Lạn là 

một vụng biển rộng nhưng nước rất nông do 

cát bồi. Khi thủy triều rút, nơi vụng biển này trở 

thành một đầm cạn có thể đi lại dễ dàng giữa Cái 

Làng và Quan Lạn.

Tại Cái Làng có một giếng nước ngọt được gọi 

là Giếng Hệu, cũng gọi là Giếng Nàng Tiên. Đây 

Hình 68. Tiền Tây Ban Nha đúc năm 1762 được phát hiện ở di tích bến Cái Làng (Nguồn: Đô thị cổ Việt Nam)
그림 68. 까이랑 포구에서 발견된 1762년에 주조한 스페인 동전
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까이랑에는 헤우(Hệu) 우물 혹은 낭띠엔(Nàng Tiên) 

우물이라고 불리는 식수 우물이 하나 있다. 이 우물은 

장기간 바다를 항해하는 배들에게 식수를 공급하기 위

하여 항구를 형성하는데 중요한 요소였다.

꽁까이 포구는 썬하오촌 번산 기슭에 위치하며 옛날

에는 번 마을이라고 불렸다. 꽁까이 해안가 주변에서 

리-레 왕조 시대의 도자기편 수만 점이 출토되었으며 

해안에서는 포구 거리를 형성했던 가게들의 건물터가 

발견되었다.

꽁까이 포구에도 주어방(Rùa Vàng) 우물이라고 불

리는 우물이 하나 있어 장기간 바다에 나가는 선박에 

식수를 공급하였다.

꼰꾸이 포구는 하이번(Hải Vân)섬의 북쪽 바로 꼰

꾸이산에 위치하고 있다. 이 포구는 규모는 작지만 소

량의 도자기 유물이 출토되었다. 이 도자기 유물은 비

교적 이른 연대의 도자기 유물이 많았으며, 이외에 갈

là yếu tố quan trọng trong việc hình thành bến 

thuyền neo đậu nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp 

nước ngọt cho các thuyền đi biển dài ngày. 

Bến Cống Cái là vụng biển ở vị trí chân núi 

Vân, thôn Sơn Hào, xưa được gọi là làng Vân. 

Quanh bờ vụng Cống Cái cũng xuất lộ hàng vạn 

mảnh sành sứ có niên đại từ thời Lý đến thời Lê. 

Trên bờ vụng cũng có các dấu tích nền nhà xếp 

thành hàng dài tạo nên con phố có các cửa hiệu 

buôn bán.

Tại bến Cống Cái cũng có một khẩu giếng nước 

ngọt được gọi là Giếng Rùa Vàng đáp ứng nhu 

cầu cung cấp nước ngọt cho các thuyền đi biển 

dài ngày.

Bến Con Quy ở vị trí phía bắc đảo Hải Vân, 

ngay núi Con Quy. Bến thuyền này nhỏ, xuất lộ 

ít hiện vật sành sứ, nhưng lại có nhiều hiện vật 

gốm sứ niên đại sớm, đặc biệt là gốm hoa nâu và 

Hình 69. Vụng biển nông giữa Cái Làng và đảo Quan Lạn
그림 69. 까이랑과 꽌란섬 사이 해역
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색무늬 도자기와 각종 동전도 있었다. 야마토 타쓰로

(Yamamoto Tatsuro)의 연구에 따르면 섬의 북쪽에 

위치한 꼰꾸이 포구가 가장 좋은 포구로 풍랑을 피할 

수 있으며 번돈 무역항의 전성기에 중요한 항구의 역할

을 했을 것이라고 한다. 1936년에 그는 36점의 도자기 

유물과 더불어 중국 당-송대의 동전 125개와 421개의 

베트남 레-떠이선(Tây Sơn) 시대 동전 그리고 응우옌 

왕조의 민망황제 시대의 수많은 동전을 발견하였다.106)

106)　�Yamamoto Tatsuro, 『안남의 무역항 번돈』, Toho Gakugo, 1939, 
p.302-307.

các loại tiền đồng. Theo nghiên cứu của giáo sư 

Yamamoto Tatsuro, bến Con Quy ở phía bắc đảo 

là bến tốt nhất, có thể tránh sóng gió và có thể 

là một bến quan trọng trong thời phồn vinh của 

thương cảng Vân Đồn. Năm 1936, ông đã tìm được 

125 đồng tiền Trung Quốc thời Đường và Tống, 

421 đồng tiền Việt Nam thời Lê và Tây Sơn, và rất 

nhiều tiền Minh Mệnh thời Nguyễn cùng 36 hiện 

vật gốm sứ.106)

106)　�Yamamoto Tatsuro, Annam no boeki ko Vandon, Toho Gakugo, 
1939, tr.302-307.

Hình 70. Dấu tích bến Cống Cái
그림 70. 꽁까이 포구 흔적
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까이랑에서 꽁까이를 지나 꼰꾸이로 흘러가는 하천

을 따라 가거나 역방향으로 가면 두 개의 작은 포구가 

나오는데 바로 꽁옹(Cổng Ông)과 꽁바(Cổng Bà) 포

구이다. 

응옥븡섬의 포구
응옥븡섬에는 꽁옌 포구와 꽁햅 포구가 있다. 두 포

구는 규모가 작고 선박이 중심 항구로 들어가기 전에 

잠시 정박하는 곳이다. 이곳에서 발견된 도자기 유물

은 많지 않다. 응우옌 왕조 시대에 응옥븡섬에 띤하이

Theo lạch nước từ Cái Làng sang Cống Cái, lên 

Con Quy và ngược lại, còn có hai bến nhỏ nữa là 

bến Cổng Ông và bến Cổng Bà.

Cụm bến cảng trên đảo Ngọc Vừng 

Trên đảo Ngọc Vừng có hai khu vực bến Cống 

Yên và bến Cống Hẹp. Đây đều là những bến nhỏ, 

là trạm neo đậu tạm của tàu thuyền trước khi vào 

bến cảng trung tâm. Ở đây, hiện vật gốm sành 

sứ xuất lộ không nhiều. Vào thời Nguyễn có bảo 

Tĩnh Hải ở trên đảo Ngọc Vừng làm trung tâm 

Hình 71. Dấu tích bến thuyền trên đảo Ngọc Vừng
그림 71. 응옥븡섬의 포구 위치
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(Tĩnh Hải)보를 세워 선박의 출입을 관리했다.107)

번돈 무역항의 활동은 주변의 포구와 항구뿐만 아

니라 내륙의 경제중심지 및 내륙 깊이 위치한 강의 포

구와 종합적으로 연결되어 있었다. 이러한 종합적인 

무역항 체계는 반닌, 드엉학(Đượng Hạc) 항구와 뚜

언쩌우(Tuần Châu)섬의 서남쪽에 위치한 가오랑

(Gạo Rang), 방(Bang), 덤가오(Đâm Gạo) 항구로 구

성된 끄어룩(Cửa Lục) 관문, 바익당(Bạch Đằng) 항

구, 짜잉(Chanh)강 항구, 깟바(Cát Bà) 해역 등으로 

구성되었다. 이 항구들은 주로 생산지에서 상품을 가

져와 집결시키고 중계하여 번돈 무역항으로 체계로 옮

겨왔다.

몽까이(Móng Cái)의 반닌 항구는 베트남 최북단 지

역의 해안 항구 체계 중 특별히 중요한 위치를 가지고 

있으며 중국 남부 항구들과 직접적으로 거래하는 베트

남 국경지점 항구의 중심지이다. 

여러 봉건 왕조들은 안르엉(An Lương) 마을에 안르

엉 순찰소를 세워 중국에서 베트남으로 혹은 베트남에

서 중국으로 가는 무역항로를 관리하였다.

레 왕조 시대에 대월국에 출입하는 외국선박을 관리

하기 위해 조정에서 세운 규정들이 응우옌짜이(Nguyễn 

Trãi)의 『여지지(輿地誌)』에 다음과 같이 나타나 있다.

외국인들은 마음대로 내진(內鎭)에는 들어올 수 없다. 모

두 번돈, 반닌, 껀하이, 호이통, 호이찌에우, 통린, 푸르엉, 

땀끼, 쭉호아 등지에 머물러야 한다.108) 

여기에서 번돈과 반닌은 동북 해역의 주요 항구 중

심지였고 외국 상선과 사절단, 어민들의 배는 배에 실

은 화물을 검문하고 지나가야 하였다. 또한 분기별로 

세금을 납부하고 나서 배를 정박하고 거래를 할 수 있

었으며 수도 탕롱이나 주요 지역인 내진(內鎭)에는 바

107)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, p.50.

108)　응우옌짜이, 『여지지』, p.845.

kiểm soát tàu thuyền vào ra.107)

Hoạt động của cụm bến cảng Vân Đồn còn 

gắn liền với một chuỗi các bến cảng gần xa xung 

quanh, các trung tâm kinh tế nội địa và hệ thống 

cảng sông nằm sâu trong đất liền. Đó là các bến 

thuyền Vạn Ninh, Đượng Hạc, khu vực cửa Lục 

có bến Gạo Rang, bến Bang, bến Đâm Gạo, về 

phía tây nam có khu vực đảo Tuần Châu, bến 

Bạch Đằng, bến sông Chanh, vũng Cát Bà,... Các 

bến này thường là điểm tập kết hàng hóa, trung 

chuyển hàng hóa từ các trung tâm sản xuất ra hệ 

thống cảng trung tâm Vân Đồn.

Bến cảng Vạn Ninh (Móng Cái) có một vị trí 

đặc biệt quan trọng trong hệ thống bến cảng ven 

bờ ở khu vực cực bắc, là trung tâm bến cảng địa 

đầu của Việt Nam trong buôn bán trực tiếp với hệ 

thống cảng miền nam Trung Quốc. 

Tại xã An Lương, các triều đại phong kiến đã 

có đặt trạm tuần ty An Lương nhằm kiểm soát 

tuyến giao thương từ Trung Quốc sang Việt Nam 

và ngược lại. 

Vào thời Lê, để quản lý tàu thuyền nước ngoài 

ra vào Đại Việt, triều đình đã đưa ra qui định 

được thể hiện trong Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi: 

“Các người ngoại quốc không được tự tiện vào 

trong nội trấn. Tất cả đều phải ở Vân Đồn, Vạn 

Ninh, Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều, Thông 

Lĩnh, Phú Lương, Tam Kỳ, Trúc Hóa.”108) Trong 

đó, Vân Đồn và Vạn Ninh là những trung tâm bến 

neo đậu chính của khu vực biển Đông Bắc, nơi 

các thương thuyền nước ngoài hay các thuyền đi 

sứ, thuyền đánh cá,... phải đi qua các trạm kiểm 

soát, kiểm tra hàng hóa, nộp thuế khóa và neo 

đậu buôn bán, không được trực tiếp đi vào khu 

nội trấn là kinh thành Thăng Long và tứ trấn.

107)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, 
sđd, tr.50.

108)　Nguyễn Trãi, Dư địa chí, sđd, tr.845. 
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로 들어올 수 없었다.

이와 같이 반닌은 국가에서 관리하는 큰 항구였다. 

반닌 지역에서 이루어진 조사 결과 리-쩐-레 왕조 시대

의 수많은 청자와 갈색유 자기편, 다량의 중국 도자기

가 발견되었다. 이러한 도자기 유물은 수세기 동안 발

전했던 대월국의 도자기 수출사업을 증명하고 있다.

또한 반닌 지역의 동촌, 중촌, 남촌에서 도자기편과 

겹겹이 쌓여 붙은 그릇, 흘러내린 주황색 유약덩어리, 

내박자(內拍子), 화구(火口) 등 가마의 흔적이 흩어진

채 발견되었다. 이러한 정황은 이곳에서 도자기 생산 

Như vậy, Vạn Ninh là một bến cảng lớn do nhà 

nước quản lý. Qua các kết quả khảo sát cho thấy 

khu vực Vạn Ninh có rất nhiều cồn bãi gốm, sành 

sứ vỡ, trong đó có nhiều mảnh gốm men xanh 

ngọc, da lươn thời Lý - Trần - Lê và cũng có nhiều 

loại gốm sứ Trung Quốc, chứng minh những mặt 

hàng gốm sứ Đại Việt xuất khẩu đã hưng thịnh 

trong nhiều thế kỉ.

Ngoài ra, một loạt dấu vết lò nung như là các 

mảnh gốm sứ, chồng bát dính, các cục men ngọc 

da cam chảy, bao nung, trụ gốm đất nung,.. đã 

Hình 72. Sưu tập tiền phát hiện ở đảo Vĩnh Thực, Vạn Ninh, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Ninh
그림 72. 빈특섬에서 발견된 동전(꽝닌 박물관 소장)
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활동이 있었다는 것을 보여준다.

동촌은 예전에 반닌 지역의 상업 중심지였다. 동촌

은 베트남과 중국의 국경을 자연적으로 가르는 까롱

(Ka Long)강 변에 위치한다. 토이사인(Thoi Sành), 바

잣(Vạ Dạt), 릉미에우(Rừng Miễu) 등 동촌에 속한 몇

몇 구역에서는 두께가 2m가 넘는 도자기 유물층이 발

견되었다.109)

반닌 항구의 맞은편에는 빈특(Vĩnh Thực)섬이 있

다. 섬 북쪽의 해안에서는 반닌에서 발견된 것과 같은 

도자기층이 발견되었다. 이점은 반닌-빈특 항구가 중국

과의 무역활동에서 서로 밀접하게 연결된 관계였던 것

을 보여주고 있다.

반닌에 항구가 형성되고 중국 상선이 들어와 정박하

면서 시가지처럼 변모하였다. 반닌 항구와 거리의 번잡

한 모습을 베트남의 시조에서는 “반닌 거리는 몹시 즐

거워요 아무개씨”라고 표현하기도 하였으며, 『대남일

통지(大南一統志)』에서도 다음과 같이 묘사하였다.

 

반닌주의 탁망(Thác Mang)거리에 청나라인들이 모여 장

사하고 기와집이 즐비하여 번화가이다.110)

뚜언쩌우섬 또한 동북 해역의 상업 활동에 중요한 역

할을 담당하였다. 레 왕조 시대 뚜언쩌우섬에 통행하는 

배들을 검문하고 세금을 징수했던 순찰소가 있어 혼뚜

언(Hòn Tuần, 순찰섬이라는 의미)이라고 부르기도 했다.

뚜언쩌우섬에서 이루어진 발굴 조사결과 이곳에서

도 많은 종류의 사발과 접시, 병, 독, 항아리 등 리-쩐 

왕조 시대의 도자기편이 다량으로 발견되었다. 많은 역

사자료와 지리적인 측면에서 살펴보면 리-쩐 왕조 시대

에 바익당강 입구에서 번돈 무역항으로 가는 해상 운송

로를 지나가려면 반드시 끄어룩 관문을 거친다. 끄어룩 

관문은 육지의 주요시장과 항구에서 상품을 모아 바다

109)　응우옌반낌, 『해상무역과 베트남 바다』, p.90.

110)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, p.53.

được phát hiện rải khắp các thôn Đông, thôn 

Trung và thôn Nam, xã Vạn Ninh, điều này cho 

thấy có hoạt động sản xuất đồ gốm tại đây. 

Khu vực thôn Đông chính là trung tâm buôn 

bán của vùng Vạn Ninh trước đây. Thôn nằm 

bên sông Ka Long, là con sông phân ranh giới tự 

nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tại một số 

khu vực thuộc thôn Đông như Thoi Sành, Vạ Dạt, 

Rừng Miễu,.. vẫn xuất lộ các bãi hiện vật gốm sứ, 

sành dày đặc, có nơi tầng văn hóa dày đến hơn 

2m.109)

Đối diện với bến Vạn Ninh là đảo Vĩnh Thực. 

Tại khu vực bờ phía bắc đảo cũng xuất lộ bãi sành 

sứ như ở Vạn Ninh. Điều đó khẳng định cụm bến 

cảng Vạn Ninh - Vĩnh Thực có mối liên hệ hỗ trợ 

mật thiết với nhau trong hoạt động giao thương 

với Trung Quốc.

Vạn Ninh đã trở thành bến cảng, thuyền buôn 

Trung Quốc cập bến, đông vui như phố. Ca dao có 

câu: “Phố Vạn Ninh vui lắm ai ơi”. Đại Nam nhất 

thống chí có miêu tả: “Phố Thác Mang ở châu 

Vạn Ninh, người nước Thanh tụ họp buôn bán, 

nhà ngói như bát úp, cũng là nơi phồn thịnh.”110)

Một vị trí rất quan trọng tham gia vào chuỗi 

hoạt động bến cảng vùng biển Đông Bắc, đó là 

đảo Tuần Châu. Dưới thời Lê, trên đảo Tuần Châu 

có đặt tuần ti để kiểm soát và thu thuế thuyền bè 

nên còn gọi là Hòn Tuần.

Theo nhiều kết quả khảo sát cho thấy tại đảo 

Tuần Châu đã phát hiện rất nhiều mảnh gốm 

sành thời Lý - Trần với nhiều loại hình bát, đĩa, 

bình, hũ, vò,… Xét về mặt địa hình, nhiều tài liệu 

lịch sử cho biết vào thời Lý - Trần, tuyến đường 

vận chuyển theo đường sông biển từ cửa sông 

109)　�Nguyễn Văn Kim, Biển Việt Nam và các mối giao thương biển, 
sđd, tr.90.

110)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, 
sđd, tr.53.
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의 섬들로 옮기거나 반대로 섬과 주변 지역의 시장, 항

구에서 물품을 가지고 돌아오는 배들이 쉬어가는 휴게

소였다. 뚜언쩌우섬의 위치는 해상 운송로와 가까우며 

섬의 남쪽에는 방파제 역할을 하는 절벽이 있고 멀리 

바깥 바다에는 석회섬의 행렬이 해안과 마주보며 태풍

을 막아주는 방어벽을 형성해줌으로써 이 해안을 고요

하게 지켜주고 있다. 이와 같은 자연적인 이점으로 예

전의 뚜언쩌우섬은 바익당강-끄어룩 관문-번돈-반닌[몽

까이(Móng Cái)]을 연결하는 강과 바다의 이상적인 항

구가 되었다.111)

끄어룩 관문부터 내륙으로 들어가면 가오랑 항구가 

나온다. 끄어룩 관문은 하롱만으로 통하고 너비는 1㎞

이다. 만의 북쪽은 호아인보(Hoành Bồ)현이며 면적은 

약 18㎢이고 가장 깊은 곳은 약 17m이다. 가오랑 항구

는 호아인보현 통녓(Thống Nhất)사 씩토(Xích Thổ)

촌에 속한 곳이다. 이 항구의 수역은 수심이 깊고 바람

이 적으며 끄어룩 관문과 연결되어 있다. 배가 가오랑 

항구로 들어오기 위해서는 끄어룩 관문을 반드시 지나

야 했는데 가오랑이 산림의 임산품을 거래하는 매우 중

요한 곳이었기 때문이다. 이곳에서 거래되는 임산품은 

매우 풍부하고 다양하며 씩토, 항저이(Hang Dơi), 하

룽(Hà Lùng), 동망(Đồng Mang), 동당(Đồng Đặng)

과 같은 고산지역의 주민들이 개발하여 소상인, 행상인

에게 판매하였다. 가오랑 항구는 그 길이가 수백 미터

에 달하였다. 이 항구에서 13-17세기 도자기편 유물층

이 발견되었다.

가오랑 항구와 더불어 통녓사에는 방포구와 덤가오 

포구로 불리는 두 개의 옛 포구가 있다. 이 두 포구는 지

엔봉(Diễn Vọng)강 유역에 위치하며 이곳에서도 가오

랑 항구에서와 같은 도자기 유물층이 발견된 바 있다.

오늘날 하이퐁(Hải Phòng)시 깟바섬의 쑤언담

(Xuân Đám)사 랑꾸(Làng Cũ) 마을에서도 레-막 왕조 

111)　�팜딘토, 『뚜언쩌우섬-리-쩐 왕조 시대 경제교류의 중심지』, 고고학신발
견, 1998, pp.328-329.

Bạch Đằng đi thương cảng Vân Đồn phải qua 

vùng Cửa Lục, và Cửa Lục chính là điểm dừng 

chân của những chuyến thuyền hàng hóa tập kết 

từ các bến cảng, chợ đầu mối ở khu vực đất liền 

ra những cảng ngoài đảo khơi, và ngược lại đưa 

hàng tiếp cận các bến cảng, khu chợ ở trong tỉnh 

và các khu vực gần xa. Vị trí đảo Tuần Châu nằm 

kề tuyến vận chuyển đường biển, có vách đá che 

chắn ở phía nam của đảo, phía ngoài xa có dãy 

đảo đá vôi sừng sững chạy gần như song song với 

đường bờ biển tạo thành bức tường chắn gió bão 

rất tốt, làm cho vùng bờ biển này tương đối yên 

tĩnh. Do có những điều kiện tự nhiên ưu đãi như 

vậy, vị trí đảo Tuần Châu xưa kia đã trở thành 

một hải cảng lý tưởng trên tuyến đường sông biển 

nối Bạch Đằng - Cửa Lục - Vân Đồn - Vạn Ninh 

(Móng Cái).111)

Ngoài ra, từ khu vực cửa Lục đi vào còn có bến 

Gạo Rang. Cửa Lục thông ra vịnh Hạ Long rộng 

khoảng 1km. Phía bắc vịnh là huyện Hoành Bồ. 

Vịnh có diện tích khoảng 18km², chỗ sâu nhất 

khoảng 17m. Bến Gạo Rang thuộc thôn Xích Thổ, 

xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, là vùng biển 

nước sâu, kín gió, thông với Cửa Lục. Thuyền 

muốn vào cảng Gạo Rang bắt buộc phải đi qua 

Cửa Lục, Bến Gạo Rang rất quan trọng, vì đó là 

nơi trao đổi các loại hàng hóa lâm sản của núi 

rừng với các tàu thuyền. Những mặt hàng lâm 

sản này rất phong phú, đa dạng được các cư dân 

trên vùng cao như Xích Thổ, Hang Dơi, Hà Lùng, 

Đồng Mang, Đồng Đặng,… khai thác bán cho các 

tiểu thương, lái thuyền. Bến Gạo Rang có chiều 

dài hàng trăm mét. Tại bến đã xuất lộ dày đặc các 

loại hình mảnh sành sứ, có niên đại từ thế kỉ 13 

đến thế kỉ 17.

111)　�Phạm Đình Thọ, Đảo Tuần Châu - một trung tâm giao lưu kinh 
tế thời Lý - Trần, NPHMKCH 1998, tr.328-329.
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시대(15-16세기)의 베트남 자기와 쩐-레 왕조 시대(13-

17세기)의 도기가 발견되었다. 또한 원, 명대의 중국 자

기가 다량으로 나왔다. 많은 주민들이 논밭을 경작하는 

과정에서 보존 상태가 좋은 다량의 청화자기 그릇과 접

시를 발견하였다. 오늘날 랑꾸 지역 해안가에는 약 2-3

헥타르의 넓은 면적에 도자기편이 분포되어 있다. 가

장 많은 종류는 독, 항아리, 대야, 큰 잔 등이다. 그중에 

대형 사발 청화자기, 밑바닥에 갈색 유약을 칠한 청화

자기, 연꽃과 국화를 그려 장식한 청화백자 조각이 확

인되었다. 이것은 16-18세기의 레 왕조 시대 청화자기

의 특징으로 주로 동남아시아 각국에 광범위하게 수출

Cùng với bến Gạo Rang, tại khu vực xã Thống 

Nhất còn có hai bến thuyền cổ khác là bến Bang 

và bến Đâm Gạo nằm ở ven sông Diễn Vọng. Tại 

các bến bãi này cũng xuất hiện các lớp sành sứ 

tương tự như bến Gạo Rang.

Ở vụng Làng Cũ, xã Xuân Đám trên đảo Cát Bà 

thuộc Hải Phòng ngày nay, cũng phát hiện được 

nhiều gốm sứ Việt Nam thời Lê - Mạc (thế kỉ 15-

16), gốm sành thời Trần - Lê (thế kỉ 13-17). Bên 

cạnh đó cũng có nhiều gốm sứ Trung Quốc thời 

Nguyên, Minh. Nhiều người dân trong quá trình 

canh tác đã tìm thấy rất nhiều bát đĩa hoa lam 

Hình 73. Cửa Lục
그림 73. 끄어룩 하구
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되었던 품목이었다. 이렇게 랑꾸가 위치한 깟바 지역은 

동북 해역의 섬과 항구를 종합적으로 연결함과 동시에 

무역활동에 참여했다는 것을 알 수 있다. 껌(Cấm)강, 

바익당강, 짜인강과 가깝고 편리한 곳에 위치한 이곳은 

번돈의 주요 항구에 상품을 모아 운송하는 노선에 함께 

참여하였다.

17-19세기 깟바 해역의 항구에는 수많은 청나라 화교

들이 몰려와 거주하였으며, 중국 광동(廣東)과 남해(南

海)의 해적선들이 많이 모이는 곳이었다. 『대남일통지

(大南一統志)』에 이와 관련된 기록을 확인할 수 있다. 

còn nguyên vẹn. Hiện nay, trên mặt đất Làng Cũ, 

các mảnh sành sứ phân bố trên diện tích rộng 

khoảng vài ba hécta đến tận mép nước, nhiều 

nhất là mảnh sành loại hình chum, vại, âu, hũ,... 

Lẫn trong đó là những mảnh gốm hoa lam thuộc 

loại hình bát to, đáy bôi son nâu, men trắng có 

họa tiết vẽ hoa sen, hoa cúc, đặc trưng của gốm 

hoa lam thời Lê thế kỉ 16-18, thường được đem 

xuất khẩu rộng rãi ở các nước Đông Nam Á. Như 

vậy, bến cảng vũng Cát Bà tại địa điểm Làng Cũ 

từ nhiều thế kỉ trước đã cùng với phức hệ cảng 

đảo vùng biển Đông Bắc tham gia vào hoạt động 
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응예우퐁현 쩐쩌우(Trân Châu)사의 깟바 수역에는 좌우 

양쪽이 섬으로 이루어져 있다. 청나라의 상선과 어선이 그

곳에 매우 많이 정박해 있다.112) 

중국인들의 밀거래 집단 역시 반닌항 지역과 깟바 

해역, 끄어껌 관문에 자주 출현하여 중국 남부 항구로 

쌀을 밀수하여 들여갔다.

북부만 지역은 산물이 풍부하고 수상 교통로가 편리

하며 특히 중국과 여러 나라의 상인들을 매료시켰던 번

돈 지역을 가지고 있어서 도서지역의 각 포구에서는 상

112)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, p.42.

giao thương. Với vị trí neo đậu thuận lợi, lại rất 

gần khu vực các cửa sông Cấm, sông Bạch Đằng, 

sông Chanh nên nơi đây cũng tham gia vào tuyến 

vận chuyển tập kết hàng hóa đưa về bến cảng 

trung tâm Vân Đồn. 

Vào các thế kỉ 17-19, bến cảng vũng Cát Bà có 

rất nhiều người Hoa nhà Thanh đến sinh sống, 

còn là bến tập kết của nhiều tàu thuyền hải tặc 

từ Quảng Đông, Nam Hải tới. Theo Đại Nam nhất 

thống chí có viết: “Vũng Cát Bà ở xã Trân Châu, 

huyện Nghiêu Phong, hai bên tả hữu có các đảo 

bao bọc. Thuyền buôn, thuyền cá nước Thanh đậu 

Hình 74. Bến Gạo Rang
그림 74. 가오랑 포구

Bến Gạo Rang
가오랑 포구
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업 활동이 매우 활발하게 이루어졌다. 베트남 북부를 

통치하는 중국 관리들은 진주를 집중적으로 약탈하였

고 사람을 시켜 꼬또, 꽌란 해역의 땅콩벌레와 바닷가

재를 채취하게 하여 그들의 중요한 수입원으로 삼았다. 

또한 이들 상품들은 많은 이윤을 남길 수 있기 때문에 

여러 나라의 상선이 몰려들어 구매하였다. 북베트남이 

중국 당나라의 통치하에서 안남도호부(安南都護府)라

고 불릴 때 북부만 지역에 많은 상인들이 몰려들었다. 

영남의 관리들은 중국 광주(廣州)의 상업 활동에 영향

을 미칠까 걱정했고 792년 당나라 덕종에게 간청하여 

각국의 상선이 안남지역을 통행하지 못하게 금지하는 

명령을 내려줄 것을 청하였다.113) 

이후 번돈은 수도 탕롱의 경제발전을 위한 중심지로 

대월국의 조정에서 정식으로 관리하는 무역항이 되었

다. 번돈은 대월국과 여러 해상국의 고정적인 교역장이

었다. 번돈장(場)이 세워지면서 여러 나라의 선박이 와

서 잠시 머무르고 교역활동을 하기가 수월하였으며, 이

러한 영향으로 번돈에 오는 상선의 수는 꾸준히 증가하

였다. 1184년 샴과 땀펏떼(Tam Phật Tề, 인도네시아 수

마트라의 슈리비자야)의 상인이 번돈에 들어와 장사하기

를 요청하며 보물을 바쳤다. 참파(Champa) 사람들도 

와서 조공을 바쳤다.114) 중국, 일본, 류큐, 짜오오아, 땀

펏떼, 로학, 샴, 참파 등 서남아시아와 동남아시아 각국

에서 번돈에 들어와 교역하였다.

베트남 상인이 각국 상인들과 거래한 상품은 주로 백

단향, 진주, 상아, 격목, 계피 껍질, 코뿔소 뿔, 금, 은, 

해산물 등 자연 산물이었고 백단향의 경우 베트남 행

상인들이 참파, 아이라오(Ai Lao, 라오스), 응으우홍

(Ngưu Hống)과 쯔엉선(Trường Sơn) 등 산간지역 소

수민족들과 거래하여 가지고 왔다.

뜨민티엔(Từ Minh Thiện)의 『안남행기(安南行

113)　��레딱, 『안남지략』, 베트남 사료번역위원회, 후에 대학원 출판사, 1961, 
p.131.

114)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.148.

nhiều ở đó.”112) Những nhóm buôn lậu người Hoa 

thường xuất hiện ở các khu vực bến Vạn Ninh, 

vũng Cát Bà, cửa Cấm để đong trộm gạo chở về 

các cảng miền nam Trung Quốc. 

Do nguồn sản vật dồi dào cũng như sự thuận 

lợi về tuyến đường thủy của vùng vịnh Bắc Bộ 

trong đó có Vân Đồn đã luôn có sức hút đối với 

người phương Bắc và khách buôn các nước, vì 

vậy nơi đây đã có những hoạt động giao thương 

ở các bến thuyền trên các hải đảo. Bọn quan 

lại thống trị phương Bắc ra sức vơ vét các sản 

phẩm ngọc trai, sai người bắt sá sùng, tôm hùm 

ở quanh vùng biển Cô Tô, Quan Lạn,... vì đây là 

nguồn thu rất quan trọng của bọn chúng. Chính 

vì những sản vật này kiếm được nhiều lợi nhuận 

nên thuyền buôn của nhiều nước kéo đến thu 

mua. Vào thời kì Bắc Việt Nam bị gọi là An Nam 

đô hộ phủ dưới sự thống trị của nhà Đường (Trung 

Quốc), do thấy khu vực vịnh Bắc Bộ thu hút quá 

nhiều thương khách khiến cho bọn quan lại ở 

Lĩnh Nam lo sợ ảnh hưởng đến hoạt động giao 

thương của Quảng Châu, cho nên năm 792, quan 

lại Lĩnh Nam tấu trình lên vua Đường Đức Tông 

xin lệnh cấm không cho tàu buôn các nước qua 

lại khu vực An Nam.113)

Như vậy, từ lúc này Vân Đồn đã trở thành 

thương cảng chính thức do triều đình quản lý 

của quốc gia Đại Việt, là trung tâm phát triển 

kinh tế cho kinh thành Thăng Long. Vân Đồn là 

điểm giao dịch cố định giữa Đại Việt và các nước 

hải ngoại, trang Vân Đồn được lập, thuận lợi cho 

thuyền buôn các nước neo đậu, tạm trú và giao 

dịch buôn bán, vì vậy thuyền buôn đến Vân Đồn 

ngày càng đông. Năm 1184, người buôn các nước 

112)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, 
sđd, tr.42.

113)　�Lê Tắc, An Nam chí lược, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, 
Nxb Viện Đại học Huế, 1961, tr.131.
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記)』에 따르면 대월국이 1289년 원나라에 바친 공물은 

자바의 흰비단 20필, 자바의 무늬비단 10필, 서양국의 

금 3개로 구성되어 있었다.115) 여기서 서양국이란 인도

양의 나라를 지칭하는데 아랍, 인도일 것으로 추정되고 

있다. 대월국의 사절단이 가져간 공물은 모두 대월국과 

동남아시아의 도서국가와 인도양의 상인들과 교역을 

통하여 얻어진 것들이었다.

또한 기타 거래품목 중 하나로 도자기가 있다. 고고

학 발굴 조사결과에 따르면 송나라 시대의 동전 다수

와 리 왕조 시대의 도자기가 발견되었다. 이를 통하여 

11-12세기 대월국의 교역활동이 매우 발전하였으며 대

월국의 도자기가 리 왕조 시대부터 외국 상인들에게 선

호되었음을 알 수 있다. 리 왕조 시대에 도자기 제작 기

술이 발전하였는데 중국 송나라의 도자기를 모방하여 

연꽃과 국화무늬 상감기술, 청옥색의 유약을 얇게 바르

는 기술 등이 진일보하였다. 리 왕조 시대의 도자기 상

품은 중국 송나라 시대 용천요(龍泉窯) 자기와 경쟁을 

하기도 하였다.

쩐 왕조 시대에도 번돈항은 여전히 번성하였다. 그

러나 몽고-원나라의 지속적인 침략에 대항하기 위하여 

쩐 왕조는 대외무역을 제한하였다.

쩐주똥(Trần Dụ Tông, 陳裕宗) 8년 무자(戊子)년(1348) 

10월 겨울 도보[Đồ Bồ, 짜보(Chà Bồ) 자바의 베트남식 

발음]의 상선이 번돈장에 와서 몰래 진주를 구매하였다. 

번돈 사람 중에는 진주를 몰래 훔쳐 외국 상인들에게 파는 

사람이 많았다. 이 사건이 발각되어 벌을 받았다.116)

쩐주똥 재위기의 소풍(紹風) 9년에는 번돈진(鎭)

에 관진(官鎭)과 관로(官路)를 두고 찰해사(察海使)를 

파견하였다. 이전 리 왕조 시대에는 상선이 지엔쩌우

115)　�쩐꾸옥브엉, 「번돈에 관하여」, 『번돈 무역항의 문화 역사 유적』, 꽝닌 
중요유적관리위원회, 사회과학출판사, 하노이, 2010, p.68.

116)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.249.

Xiêm La (Thái Lan), Tam Phật Tề (tức Srivijaya ở 

Sumatra, Indonesia) vào Vân Đồn dâng vật báu 

để xin buôn bán. Người nước Chiêm Thành sang 

cống....114) Có thể thấy, thuyền buôn nước ngoài 

đến Vân Đồn rất đông, như Trung Quốc, Lưu Cầu, 

Nhật Bản, các thương nhân vùng Tây Nam Á, các 

nước Đông Nam Á như Trảo Oa (Java), Tam Phật 

Tề, Lộ Hạc, Xiêm La, Champa,... 

Hàng hóa mà thương nhân người Việt buôn 

bán với các nước chủ yếu là các sản vật tự nhiên 

như trầm hương, ngọc trai, ngà voi, gỗ lim, vỏ 

quế, sừng tê giác, vàng, bạc, hải sản,... Đặc biệt 

trầm hương thường là do các lái thương người 

Việt kết giao làm ăn với Champa, Ai Lao, Ngưu 

Hống, các dân tộc thiểu số vùng rừng núi Trường 

Sơn thu gom về.

Theo An Nam hành ký của Từ Minh Thiện cho 

biết trong số hàng hóa của Đại Việt cống cho nhà 

Nguyên năm 1289 có 20 súc vải trắng Java, 10 súc 

vải màu Java và 3 tấm đoạn lông vàng nước Tây 

Dương.115) Tây Dương chỉ các nước vùng Ấn Độ 

Dương, có lẽ là Ả Rập, Ấn Độ. Như vậy, những sản 

phẩm này xuất hiện trong lễ vật của đoàn sứ giả 

Đại Việt đều là do quá trình giao thương giữa Đại 

Việt với các thương nhân Đông Nam Á hải đảo và 

thương nhân vùng Ấn Độ Dương mà có được.

Ngoài ra còn có đồ gốm sành sứ. Các kết quả 

khai quật khảo cổ học phát hiện số lượng lớn tiền 

đồng thời Tống và gốm sứ thời Lý cho thấy hoạt 

động giao lưu buôn bán ở thế kỉ 11-12 rất phát 

triển, đặc biệt sản phẩm gốm sứ Đại Việt từ thời 

Lý đã được khách thương ưa chuộng. Đồ sứ thời 

Lý về mặt kĩ thuật chế tác đã khá phát triển, nghệ 

114)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.148.

115)　�Dẫn theo Trần Quốc Vượng, Về địa điểm Vân Đồn, in trong Di 
tích lịch sử văn hóa thương cảng Vân Đồn, Ban Quản lý các di 
tích trọng điểm Quảng Ninh, Nxb KHXH, Hà Nội, 2010, tr.68.
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(Diễn Châu), 타비엔[Tha Viên, 응에안(Nghệ An)성] 

관문으로 들어왔으나 해상 관문의 수심이 얕아져서 해

로가 바뀌게 되자 대다수의 상선이 번돈에 모여들어 쩐 

왕조에서는 이러한 명령을 내렸던 것이다.117)

번돈장이 번돈진으로 바뀐 것은 상인으로 위장한 원

나라-몽고의 첩자가 번돈에 침입하여 정탐하는 것을 

막기 위한 것으로 쩐 왕조와 군의 경계가 엄격했음을 

보여준다. 이러한 조치는 국제 상선들의 무역활동과 통

행에 많은 영향을 주었으나 거래는 비밀스럽게 이루어

졌다.

대외무역이 제한되는 상황에서도 쩐카인즈(Trần 

Khánh Dư) 장군은 번돈 무역항의 발전을 잘 이용하여 

많은 이윤을 얻었으며 이에 대하여 『대월사기전서(大

越史記全書)』에서는 다음과 같이 기록하고 있다.

인혜왕(仁惠王) 쩐카잉즈는 번돈에 군대를 두고 기거하며 

장사를 생계수단으로 삼아 먹고 마시며 입는 것 모두를 북

방 상인들에 의지하였다. 카잉즈는 번돈장에 병사들을 집

합시키고 이렇게 명령을 내렸다.

“번돈을 지키는 군대는 적을 막기 위해 북방의 모자를 써

서는 안 되고 구분하기 어렵겠지만 마로이(Ma Lôi) 모

자[하이즈엉(Hải Dương)성 홍로(Hồng Lộ) 마로이(Ma 

Lôi) 마을에서 만드는 모자]를 써야한다. 명령을 어기는 

자는 벌을 받을 것이다.”

사실 카잉즈는 집안 사람들에게 이전부터 마로이(Ma Lôi)

모자를 미리 구매하라고 시켰고 배에 실어 항구로 가져오

게 하였다. 또한 사람을 시켜 은밀히 백성들에게 다음 내

용을 전하라고 하였다.

“오늘 바다를 보니 마로이 모자를 실은 배가 항구에 들어

온다.”

이에 번돈의 백성들은 앞다투어 모자를 샀고 처음 가격은 

1개에 1전이었지만 점점 올라가 모자 1개가 옷감 1필이 

되었다. 이에 까잉즈가 벌어들인 옷감의 수는 수천 필이

117)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.249.

thuật trang trí hoa văn cánh sen, hoa cúc khắc 

chìm, tráng men xanh ngọc, phỏng theo đồ sứ 

thời Tống của Trung Quốc. Sản phẩm sứ thời Lý 

đã cạnh tranh được với đồ gốm sứ Long Tuyền 

thời Tống của Trung Quốc.

Dưới thời Trần, cảng Vân Đồn vẫn rất phát 

triển. Tuy nhiên, vì liên tiếp chống giặc Nguyên 

Mông nên nhà Trần đưa ra những chính sách hạn 

chế ngoại thương.

“Mùa đông, tháng 10, năm Mậu Tý đời Trần Dụ 

Tông (1348), thuyền buôn nước Đồ Bồ (tức Chà Bồ 

phiên âm của Java) đến hải trang Vân Đồn ngầm 

mua ngọc trai. Người Vân Đồn nhiều kẻ mò trộm 

ngọc trai bán cho họ. Chuyện này bị phát giác 

đều bị phạt tội.”116)

Năm Thiệu Phong thứ 9 (1349) đời Trần Dụ 

Tông, đặt các quan trấn, quan lộ và sát hải sứ 

ở trấn Vân Đồn. Trước kia, khoảng thời Lý, các 

thuyền buôn bán thường đến từ các cửa Diễn 

Châu, Tha Viên (Nghệ An). Đến nay, đường biển 

thay đổi, cửa biển nông cạn, các thuyền buôn 

phần nhiều đều tụ tập ở Vân Đồn, nên nhà Trần 

mới có lệnh ấy.117)

Trang Vân Đồn đổi thành trấn Vân Đồn cho 

thấy sự canh phòng nghiêm cẩn của quân đội nhà 

Trần nhằm phòng tránh các gián điệp của Nguyên 

Mông giả danh lái buôn đến Vân Đồn dò thám 

tình hình. Sự canh phòng này ảnh hưởng nhiều 

tới việc đi lại tự do buôn bán của các thương 

thuyền quốc tế, tuy nhiên việc buôn bán vẫn lén 

lút diễn ra.

Đại Việt sử kí toàn thư có ghi chép về vị tướng 

Trần Khánh Dư đã tận dụng sự phát triển của 

thương cảng Vân Đồn mà kiếm lời lãi buôn bán: 

116)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.249.

117)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.249.
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었다.118) 

쩐카잉즈는 뛰어난 장수이면서 번돈항의 이점을 잘 

활용하여 적지 않은 이득을 챙긴 상인이었다.

레 왕조 시대에 번돈은 주(州)가 되었고 여전히 주요 

무역항의 역할을 담당하였다. 그러나 명나라의 지배에

서 겨우 빠져나왔기 때문에 레 왕조는 국방의 중요성을 

더욱 강조하여 대외무역의 발전과 백성들의 개인 상업 

활동을 엄밀히 통제하고 제한하였다. 이러한 정책을 기

반으로 레 왕조는 몇몇 사항에 대해 매우 엄격한 법률

로서 규정하였다.

- �국경의 농토를 판매하는 것을 금지하고 노비와 코끼리, 

말을 파는 것을 금지하며 병기 혹은 화포를 파는 것을 금

지한다. 이를 어길 시 참수한다. 동과 철을 파는 것을 금

지하고 이 죄에 대한 형벌은 주 바깥으로 추방한다. 소

금을 외국인에게 팔았을 시 멀리 있는 주로 추방하며, 격

목, 금, 계피, 진주, 상아를 외국 상선에 가져다 팔았을 

시 3등급이 강등된다.

- �해변의 거래장에 거주하는 사람이 밀수 선박을 맞이했을 

경우 3등급이 강등된다.

- �번돈장의 사람이 안무사(An phủ ty, 安撫司, 외국 상선

과의 무역을 관리하는 관청)에 허가증을 받지 않고 중국 

상품을 싣고 상경했을 경우, 찌에우동(Triều Đông)항에 

도달하여 제박사(Đề Bạc ty, 提泊司, 외국과 무역을 감

찰하는 곳)에 신고하여 상품을 확인받지 않고 임의로 판

매하고 돌아가는 날이 될 때 까지 제박사에 와서 허가증

을 받지 않고 무역장에 돌아와서도 안무사에 와서 검문 

신청을 하지 않고 임의로 거래장에 돌아왔을 경우, 이 모

든 경우에 1등급이 강등되고 벌금 100관에 처하며 신고

자에게는 벌금의 3분의 1이 포상금으로 지급된다. 안무

사와 제박사가 모를 경우 1등급이 강등되고 만약 고의로 

눈감아주면 3등급이 강등되거나 해임된다.

- �외국 상선이 번돈장에 들어올 때 관찰해사(觀察海使)가 

118)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.197.

“Trước đây, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư 

trấn giữ Vân Đồn, tục ở đó lấy buôn bán làm nghề 

nghiệp sinh nhai, ăn uống, may mặc đều dựa 

vào khách buôn phương Bắc. Khánh Dư duyệt 

quân các trang, ra lệnh: Quân trấn giữ Vân Đồn 

là để ngăn phòng giặc Hồ, không thể đội nón của 

phương Bắc, khó mà phân biệt, nên đội nón Ma 

Lôi (là tên loại nón làm ở làng Ma Lôi, Hồng Lộ, 

Hải Dương), ai trái tất bị phạt. Thực tế, Khánh Dư 

đã sai người nhà mua sẵn nón Ma Lôi từ trước, 

chở thuyền đến đậu trong cảng, lại sai người 

ngầm báo tin cho dân trong các trang Vân Đồn 

rằng “Hôm qua thấy trước vụng biển có thuyền 

chở nón Ma Lôi neo đậu”. Thế là người dân trong 

trang Vân Đồn tranh nhau mua nón, lúc đầu mua 

không tới 1 tiền 1 chiếc, sau giá đắt lên, 1 chiếc 

nón giá 1 tấm vải. Số vải thu được tới hàng ngàn 

tấm.”118) Có thể thấy, Trần Khánh Dư là một tướng 

tài, ông cũng là một nhà buôn tận dụng lợi thế 

của cảng Vân Đồn mà kiếm không ít lợi nhuận từ 

việc buôn bán.

Sang thời Lê, Vân Đồn trở thành một châu, 

vẫn giữ vai trò là một thương cảng quan trọng. 

Tuy nhiên, vì mới thoát khỏi sự thống trị của nhà 

Minh (1407-1428), do nhu cầu an ninh quốc phòng, 

vương triều nhà Lê đã thi hành chính sách ức 

thương, hạn chế phát triển ngoại thương, kiểm soát 

chặt chẽ các hoạt động buôn bán tư thương. Luật 

triều Lê qui định một số điều khá nghiêm ngặt: 

- Cấm bán ruộng đất biên cương, cấm bán nô 

tì, voi ngựa, cấm bán binh khí hoặc hỏa pháo hỏa 

tiễn, phạm tội đều bị chém; Phạm tội bán đồng, 

bán sắt bị xử tội lưu đầy ngoại châu; Đem muối 

bán cho người ngoại quốc thì xử lưu viễn châu; 

Nếu đem gỗ lim, vàng sống, vỏ quế, ngọc trai, ngà 

118)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.197.
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개인적으로 수군 진영을 나가 바다로 가서 먼저 검수할 

시 1등급 강등된다. 외국 상선이 통행을 요청할 때 거래

장 소장은 안무사에 허가증을 신청해야지만 머물 수 있

으며, 거래소 소장이 임의로 허가할 시 1등급 강등되고 

200관의 벌금에 처하며 신고자에게는 벌금의 3분의 1이 

포상금으로 지급된다. 만약 연한이 되지 않은 외국 국적

의 사람과 외국인을 숨길 시 1등급이 강등되고 50관의 

벌금에 처하며 신고자에게는 위와 같은 포상금이 지급

된다.119)

동북 해역과 도서 지역의 항구, 강에 위치한 항·포구

에 출입하는 선박을 관리하기 위하여 리-쩐-레 왕조는 

순찰소를 세웠다. 윌리엄 담피에르(William Dampier)

에 따르면 1688년 당응와이(Đàng Ngoài)에 왔을 때 

꽝닌 해안 지역에 5-6개의 순찰소가 있었다고 하며 이

러한 관리체계를 통하여 세금을 부과하는 등의 방법으

로 이익을 얻었다. 동시에 정탐을 위해 상인으로 가장

한 간첩들을 막아 보안을 지키고 해적을 막으며 쌀과 

소금, 금, 은, 무기 등 국가가 금지한 품목의 수출을 관

리하였다.

17세기 말부터 타이빈강과 홍(Hồng)강의 탕롱-깨쩌

(Kẻ Chợ), 포히엔(Phố Hiến), 도매(Đò Mè) 및 껌강

의 닌하이(Ninh Hải) 항구 등 내륙 항구 체계가 발전

하여 번돈의 주요 항구 역할은 사라졌다. 상선들은 섬

에 정박하는 것에 비해 내륙으로 깊이 들어오는 것이 

훨씬 수월하였다. 번돈 종합 항구 체계의 무역활동은 

약화되었고 옛 항구지역에 거주하던 주민들은 다른 곳

으로 이주하였다. 또 창고와 선착장, 가옥들이 철거되

고 번성했던 시대는 막을 내렸다.

오늘날 번돈의 옛 항포구들은 지역주민들이 해산물

을 가공하고, 소금을 생산하여 인근 지역의 해산물, 임

산물과 소규모로 거래하는데 여전히 사용되고 있다. 수 

세기 동안 해안에 묻혀있던 도기와 자기, 토기편들과 

119)　�판후이쭈, 『역조헌장유지』, 형법지, pp.208, 271-272.

voi bán cho tàu buôn nước khác thì bị xử biếm 3 

tư (giáng 3 chức).

- Người ở trang trại giáp biển mà đón tiếp 

thuyền buôn chở lậu hàng hóa thì bị xử biếm 3 tư 

(giáng 3 chức).

- Người ở trang Vân Đồn chở hàng hóa Trung 

Quốc lên kinh đô, nếu không do An phủ ty cấp 

giấy, khi đến bến Triều Đông lại không đến trình 

Đề bạc ty (trông coi việc buôn bán với nước ngoài) 

kiểm tra hàng hóa mà tự đem mua bán, đến ngày 

về lại không xin Đề Bạc ty cấp giấy, khi về tới 

trường mậu dịch lại không đến trình An phủ ty để 

kiểm tra mà tự tiện trở về trang, mỗi trường hợp 

đều xử giáng 1 chức, phạt tiền 100 quan, thưởng 

cho người cáo giác 1/3 số tiền phạt. Nếu đem 

đến các làng mạc các xứ mà buôn bán riêng thì 

xử giáng 3 chức, phạt tiền 200 quan, thưởng cho 

người cáo giác 1/3 số tiền phạt. An phủ ty và Đề 

bạc ty không biết thì bị xử giáng 1 chức, nếu cố ý 

dung túng thì xử giáng 3 chức hoặc bãi chức.

- Khi có thuyền buôn nước ngoài đến trang Vân 

Đồn buôn bán mà quan sát hải sứ đi riêng ra bến 

hải quan ngoài biển kiểm soát trước thì xử giáng 

1 chức. Nếu các thuyền ấy xin đi lại, trang chủ 

phải làm đơn trình An phủ ty cấp giấy thì mới 

được cho ở, nếu tự tiện cho ở thì xử giáng 1 chức, 

phạt tiền 200 quan, thưởng cho người cáo giác 1/3 

số tiền phạt. Nếu chứa người ngoài hộ tich, người 

ngoại quốc chưa đủ niên hạn thì xử giáng 1 chức, 

phạt tiền 50 quan, thưởng cho người cáo giác 

giống như trên.119)

Nhằm đảm bảo việc quản lý tàu thuyền vào ra 

khu vực vùng biển Đông Bắc với phức hệ các bến 

cảng đảo, cảng cửa sông, các triều đại Lý - Trần 

- Lê đã cho lập các trạm Tuần ty. Theo William 

119)　�Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Hình luật chí, 
tr.208, 271, 272.
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옛 가옥 터 등의 유적지는 번돈 무역항의 종합 체계를 

유지하였던 옛 항구의 면모를 일부분이나마 보여주고 

있다.

Dampier khi đến Đàng Ngoài năm 1688 đã nói 

khu vực ven biển Quảng Ninh có 5-6 sở tuần. Hệ 

thống kiểm soát này tận thu các mối lợi từ hoạt 

động giao thương như là đánh thuế, đồng thời 

cũng là hệ thống kiểm soát an ninh ngăn chặn 

những kẻ gian trà trộn thương nhân vào dò thám 

tin tức, ngăn tệ nạn hải tặc, kiểm soát việc cấm 

xuất nhập các mặt hàng quốc cấm như gạo, muối, 

vàng, bạc, vũ khí,... 

Từ cuối thế kỉ 17, sự phát triển một loạt hệ 

thống cảng nội địa Thăng Long - Kẻ Chợ, Phố 

Hiến, Domae của tuyến sống Thái Bình và sông 

Hồng, và bến cảng Ninh Hải bên sông Cấm làm 

cho vai trò trung tâm của Vân Đồn bị mất đi. Các 

thuyền buôn có thể đi thuyền vào sâu trong nội 

địa thuận tiện hơn nhiều so với việc phải neo 

thuyền ở ngoài đảo. Hoạt động giao thương ở cụm 

bến Vân Đồn bị suy giảm. Dân cư ở các khu bến 

cổ đều chuyển đi nơi khác sinh sống. Kho tàng, 

bến bãi, nhà cửa bị dỡ bỏ, kết thúc một thời buôn 

bán sầm uất.

Ngày nay, nhiều bến thuyền cổ được tận dụng 

làm bến đò phục vụ cư dân địa phương sản xuất 

chế biến hải sản, làm muối, làm bến mua bán 

lâm hải sản của địa phương với các vùng lân cận 

nhưng với qui mô nhỏ. Những dấu tích bến bãi 

trải đầy mảnh gốm, sành, sứ, dấu tích nền nhà, 

nền di tích của nhiều thế kỉ đã tái hiện phần nào 

diện mạo những bến thuyền cổ trong tổng thể 

phức hệ thương cảng Vân Đồn. 
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Phố Hiến là địa danh nằm ở tả ngạn sông Hồng 

chảy qua tỉnh Hưng Yên, bao quanh là vùng đất 

thấp trũng. Trước đây, Phố Hiến có vị thế thuộc 

trấn Sơn Nam rộng lớn nằm ở vị trí phía tây ven 

núi, phía đông gần biển lớn, phía bắc giáp Kinh 

Bắc và Hải Dương, phía nam giáp Thanh Hoa. 

Đây là một đô thị thương cảng bên sông nổi tiếng 

của Việt Nam qua nhiều thế kỉ. Trong các bản đồ 

hải thương của thương nhân phương Tây khi đến 

Đàng Ngoài làm ăn buôn bán vào thế kỉ 17-18, 

Phố Hiến được biết đến là một thương cảng nằm 

ở phía đông con sông Đàng Ngoài. Sông Đàng 

Ngoài là cách gọi của thương nhân phương Tây 

đến buôn bán ở Đàng Ngoài đối với tuyến hành 

trình đường sông thuộc nhánh sông Hồng và sông 

Thái Bình, cách biển 80 dặm và cách Thăng Long 

- Kẻ Chợ khoảng 2-3 ngày đi thuyền. 

Do sự biến động của địa chất, sông Hồng liên 

tục chuyển dòng, đổi hướng qua các khúc uốn. 

Dựa trên các dấu tích dòng chảy cổ của sông 

Hồng cho thấy, khu vực Phố Hiến trước thế kỉ 15, 

ngã ba sông Hồng và sông Luộc (điểm nối sông 

Hồng và sông Thái Bình) ở vào vị trí cửa Càn 

포히엔(Phố Hiến)은 흥옌(Hưng Yên)성(省)을 흘

러 지나가는 홍(Hồng)강의 좌안에 위치한 곳으로 지대

가 낮다. 예전에는 포히엔이 썬남(Sơn Nam)진(鎭)에 

속하였는데 서쪽은 산이고 동쪽은 큰 바다에 가까우며 

북쪽은 낀박(Kinh Bắc)과 하이즈엉(Hải Dương)성에 

접하고 남쪽은 타인호아(Thanh Hóa)성에 접하는 광

대한 지역이었다. 

포히엔은 수세기 동안 강변에 위치한 베트남의 유

명한 무역항 도시였다. 17-18세기 당응와이(Đàng 

Ngoài)에 와서 거래하던 서양 상인들의 해도(海圖)에

는 포히엔이 당응와이강 동쪽에 위치한 항구도시로 알

려져 있었다. 당응와이강은 서양 상인들이 타이빈(Thái 

Bình)강과 홍강의 지류를 통하여 당응와이에 장사하러 

들어올 때 해안으로부터 탕롱(Thăng Long)-깨쩌(Kẻ 

Chợ)까지 약 2-3일 동안 배를 타고 오는 80마일 가량

의 구간을 부르는 명칭이다.

지질적인 영향으로 홍강은 계속 변화하고 물굽이 방

향이 바뀌었다. 예전의 홍강의 흔적을 더듬어 보면 15

세기 이전에 포히엔 지역에서 홍강과 루옥(Luộc)강의 

합류지점(홍강과 타이빈강이 만나는 지점)은 오늘날의 

리엔프엉(Liên Phương)사에 속한 깐(Càn) 관문 지점

2.4. �포히엔 무역 항구 도시2.4. �Đô thị thương cảng �
Phố Hiến
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이다. 16-17세기에 홍강 변은 물결의 흐름이 변하여 물

길이 바뀌었다. 당시 홍강은 포히엔 지역에 흘러들어와 

족다(Dốc Đá)에서 네쩌우(Nễ Châu) 마을의 오른쪽

으로 흘렀다. 포히엔의 서쪽은 홍강의 본류가 둘러싸고 

있고 동쪽과 동북쪽은 홍강의 지류와 맞닿아 있다. 남

쪽으로는 루옥강에 둘러싸여 있으며, 동남쪽은 타이빈

강과 연결되어 있었다. 이렇게 포히엔은 당응와이강의 

체계를 통하여 각 지역과 연결된다.

당쩌우(Đằng Châu)를 지나 포히엔 지역으로 흘러

가는 홍강의 구간을 씩당(Xích Đằng)강이라고 부른다. 

당쩌우는 흥옌성 코아이쩌우(Khoái Châu)의 옛 이름

이다. 씩당강의 양쪽은 포히엔의 교통구간으로 북쪽은 

thuộc xã Liên Phương hiện nay. Đến thế kỉ 16-17, 

bờ sông Hồng đã dịch chuyển do sự biến đổi của 

dòng chảy. Lúc này, sông Hồng chảy vào địa phận 

Phố Hiến từ Dốc Đá, men theo bên phải làng Nễ 

Châu. Phố Hiến được bao bọc bởi dòng chính của 

sông Hồng ở phía tây, nhánh phụ của sông Hồng 

ở phía đông và đông bắc, sông Luộc ở phía nam 

và đông nam nối với sông Thái Bình. Do đó, Phố 

Hiến có thể kết nối với các vùng thông qua hệ 

thống sông Đàng Ngoài.

Đoạn sông Hồng chảy qua Đằng Châu địa phận 

Phố Hiến có tên là sông Xích Đằng. Đằng Châu 

là tên cổ của địa danh Khoái Châu ở Hưng Yên. 

Hình 75. Đô thị thương cảng Phố Hiến
그림 75. 포히엔의 무역항

Đình Hiến & Chùa Hiến
히엔 사당과 히엔 사찰

Bến và chợ Nễ Châu
네쩌우 포구와 시장

Chùa Chuông
쭈어쭈엉 사찰

Võ Miếu
무묘 유적

Bến Xích Đằng
씩당 포구

Sông Hồng 홍강

Đô thị thương cảng Phố Hiến
포히엔 무역 항구 도시
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Hình 76. Trung tâm đô thị thương cảng Phố Hiến tập trung từ Nễ Châu đến Xích Đằng
그림 76. 네쩌우부터 씩당까지가 포히엔 무역항 도시의 중심이다

Đình Hiến và Chùa Hiến
히엔 사당과 히엔 사찰

Phố Hiến
포히엔 거리

Chùa Nễ Châu
네쩌우 사찰

Chùa Hiến
히엔 사찰

Phố Hiến
포히엔 거리
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2. 독립 대월국 시대 무역항 체계(10세기-20세기)

씩당 포구이며 남쪽은 네쩌우 포구이다. 씩당 포구에는 

께쩌우(Kệ Châu), 꽌쑤옌(Quan Xuyên), 넌죽(Nhân 

Dục), 프엉짜(Phương Trà) 등 4개의 나룻배 선착장이 

있다. 네쩌우 포구는 하구를 통하여 들어온 배들의 정

박지이며 벤다(Bến Đá, ‘돌 포구’라는 뜻), 족다라고 불

리기도 한다. 벤다라는 이름은 화물을 하역하기 편리하

도록 돌을 쌓아 포구가 만들어졌기 때문이다. 이곳에는 

조정의 관청과 관아, 사당, 히엔(Hiến)사(寺), 화교들의 

회관, 네쩌우사(寺)와 네(Nễ)시장이 있었다. 벤다(Bến 

Đá)지역에 탕롱-깨쩌를 출입하는 배에 허가증을 발급

하고 검문하는 만래조(Vạn Lai Triều, 萬來朝, 만척의 

배가 와서 조공을 바친다는 의미)가 있었다. 

10세기부터 백성들이 이곳에 모여살기 시작했고 당

Hai bên sông Xích Đằng là tuyến giao thông huyết 

mạch của Phố Hiến với bến Xích Đằng ở phía bắc 

và bến Nễ Châu ở phía nam. Bến Xích Đằng có 4 

bến đò: đò dọc Kệ Châu, đò Quan Xuyên, đò Nhân 

Dục, đò Phương Trà. Bến Nễ Châu là nơi neo 

đậu của tàu thuyền vào từ cửa sông, tại đây còn 

có các địa danh Bến Đá, Dốc Đá. Tên gọi Bến Đá 

là do bến được kè đá để việc bốc xếp hàng được 

thuận lợi. Nơi đây có dinh quan trấn thủ, có đình, 

chùa Hiến, hội quán người Hoa, chùa Nễ Châu và 

chợ Nễ cổ. Khu vực Bến Đá là Vạn Lai Triều, là 

điểm kiểm soát tàu thuyền, cấp giấy phép cho tàu 

thuyền đi vào Thăng Long - Kẻ Chợ.

Từ thế kỉ 10, cư dân sinh sống ở đây đã khá 

đông đúc, khiến vùng Đằng Châu này trở thành 

Hình 77. Chùa Nễ Châu có tên là Thụy Ứng tự, ở thôn Nễ Châu (thế kỉ 10) Phía trước cửa chùa là đường phố Hiến, trước kia là khu vực chợ Nễ Châu
그림 77. 네쩌우 사찰[10세기, 서응사(瑞應寺)]. 사찰 앞쪽이 포히엔 거리로 과거에 네쩌우 시장이 있었다
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2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

쩌우 지역이 사군(使君) 팜바익호(Phạm Bạch Hổ)의 

영지가 되었다. 그는 딘띠엔호앙(Đinh Tiên Hoàng, 

丁先皇)을 따라 십이사군의 난을 진압하는데 공을 세

웠으며, 이후 나라가 통일되어 딘 왕조(968-980)가 세

워지게 되었다. 전레 왕조 시대(980-1009) 이 땅은 리

꽁우언(Lý Công Uẩn)의 식읍지(食邑地)였다.

리-쩐 왕조 시대(11-14세기) 이곳에 몇몇 장마을

이 세워졌다. 짜이뚝[Trai Túc, 쟈이(Giai) 마을], 냑록

[Nhạc Lộc, 죡(Giộc) 마을], 당만[Đằng Man, 낌당(Kim 

Đằng), 낌동(Kim Động) 마을]과 히엔남(Hiến Nam) 시

장 등이다. 히엔남 시장은 홍강 유역에 위치하며 주변

에는 호아디엔(Hoa Điền), 호아까이(Hoa Cái), 호아

즈엉(Hoa Dương) 마을이 있다. 리 왕조 시대에 히엔

남 시장은 국경 수비군의 주둔지였다. 그들은 이곳 여

성들과 결혼하여 군인 거주지를 형성하였다.

포히엔 주민은 주로 상업거리와 협동조합에서 수공

업에 종사하는 베트남인이었으며 다른 지역의 베트남

인들도 이곳으로 이주해와 장사를 하였다.

쩐 왕조 시대에 포히엔에는 크고 작은 시장이 많이 

있었다. 조정에서는 백성들이 모여 거래할 수 있도록 

강변의 약 5마일마다 시장을 하나씩 세워 주었다. 씩당 

포구는 쩐 왕조 시대부터 상업거리가 되었으며 이는 포

히엔이 발전하게 된 시작점이었다.

13세기 중엽 원나라가 중국의 송나라를 멸망시키자 

본래 송나라 조정의 권신과 군사였던 중국인들이 원나

라에 불복하여 대월국으로 망명하였다. 쩐 왕조는 대월

국에 유익한 지식인들을 받아들였지만 그들이 탕롱에

서 거주하고 상업 활동을 하는 것을 금하였다. 일부 중

국인들은 당쩌우-코아이로(Khoái Lộ) 지역, 호아디엔

[르엉디엔(Lương Điền)], 호아까이[프엉까이(Phương 

Cái)], 호아즈엉[머우즈엉(Mậu Dương)] 마을 등지로 

갔으며, 이 지역을 모두 합쳐 땀호아(Tam Hoa, ‘3호아’

라는 뜻)라고 불렀다. 이들이 바로 씩당의 주민이 된 최

초의 화교들이다.

một lãnh địa của sứ quân Phạm Bạch Hổ, về 

sau ông theo Đinh Tiên Hoàng thống nhất 12 sứ 

quân, lập nên triều nhà Đinh (968 - 980). Thời 

Tiền Lê (980-1009), vùng đất này là thực ấp của 

Lý Công Uẩn. 

Vào thời Lý - Trần (thế kỉ 11-14), ở đây đã có 

một số trang ấp được thành lập, như Trai Túc 

trang (làng Giai), Nhạc Lộc trang (làng Giộc), 

Đằng Man trang (Kim Đằng, Kim Động) và Hiến 

Nam trang. Hiến Nam trang ở sát bên bờ sông 

Hồng, xung quanh là các làng Hoa Điền, Hoa Cái, 

Hoa Dương. Vào thời Lý, khu vực Hiến Nam trang 

là nơi đồn trú của lính biên phòng. Họ đã kết hôn 

với những cô gái bản xứ, tạo nên nhóm cư dân 

mới xuất thân từ lính.

Cư dân ở Phố Hiến chủ yếu là người Việt làm 

các nghề thủ công trong các phường hội. Nhiều 

người Việt ở các nơi khác cũng về đây sinh sống, 

làm ăn buôn bán.

Dưới thời Trần, Phố Hiến đã có các chợ lớn 

nhỏ. Ở các vùng ven, cứ khoảng 5 dặm nhà nước 

lại đặt một chợ quán cho dân tụ họp mua bán. 

Bến Xích Đằng trở thành tụ điểm thương mại từ 

thời Trần, bắt đầu cho sự phát triển của một Phố 

Hiến thịnh vượng. 

Từ giữa thế kỉ 13, khi nhà Nguyên diệt nhà 

Tống (Trung Quốc), nhiều người Hoa vốn là thân 

tộc, quân sĩ của triều Tống cũ không phục tùng 

nhà Nguyên đã chạy nạn sang Đại Việt. Triều 

đình nhà Trần đã tiếp nhận những nhà tri thức 

có ích cho Đại Việt, tuy nhiên vẫn có lệnh cấm họ 

đến cư trú tạm thời và buôn bán ở Thăng Long. 

Một số người Hoa đã đến vùng Đằng Châu-Khoái 

Lộ, tại các xã Hoa Điền (Lương Điền), Hoa Cái 

(Phương Cái), Hoa Dương (Mậu Dương), gọi tắt là 

Tam Hoa. Đây chính là nhóm người Hoa đầu tiên 

trở thành dân ngụ cư ở Xích Đằng.

Đến thời Lê khoảng năm 1550, công thương 
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레 왕조 시대의 1550년경에 이르러 상공업이 발전

하기 시작하였다. 포히엔은 홍강과 인접한 관계로 홍강

을 통하여 탕롱으로 수월하게 이동할 수 있었고 바다로 

편리하게 나갈 수 있는 곳이었다. 이러한 이점으로 점

점 많은 인구가 모여들고 상거래가 번성하였으며, 그러

한 사람들 대부분은 베트남인이고 화교들도 일부 있었

다. 거리와 상점, 시장이 나날이 많아졌으며, 이곳에 거

주하는 화교들은 고향의 중국 상인들과 연계하여 거래

를 하였기에 중국 본토로부터 많은 상선이 찾아와 거래

가 활발히 이뤄졌다. 그 이외에도 샴(Xiêm, 태국), 자바

(Java, 인도네시아), 여송(Lữ Tống, 呂宋, 필리핀) 말레

이시아, 싱가포르 등 동남아시아 국가들의 상인도 있었

다. 이때부터 외지에서 히엔남으로 유입되고 이주해오

는 사람들이 나날이 증가하여 황무지에서 도시로 발전

하였다. 유입된 상인과 사람들로 많은 상업 거리가 들

어섰고 이로 인하여 히엔남이 포히엔(Phố Hiến, phố

는 거리라는 뜻)으로 이름이 바뀌었을 것으로 추정된다. 

포히엔은 바다와 가깝고 수도 탕롱으로 이동하기 편리

한 점을 이용하여 탕롱과 인근 지역에 상품을 공급하고 

소비하는 상업 중심지가 되었다.

포히엔이 나날이 발전하고 외국인들이 많이 유입되

자 국가 안보의 중요성이 대두되었다. 그래서 레 왕조 

조정에서는 썬남진의 헌찰사(憲察使, 조선시대의 사헌

부와 유사한 관청)를 포히엔으로 옮기게 하였다. 포히엔

으로 조정의 관아가 옮겨오게 되자 주변지역에서 사람

들이 점점 더 몰려들었고 수공업 마을이 더욱 확장되었

다. 또한 이때부터 포히엔을 히엔노이(Hiến Nội), 히엔

띠(Hiến Ty), 히엔조아인(Hiến Doanh), 티엔찌에우

(Thiên Triều), 라이찌에우(Lai Triều), 반라이찌에우

(Vạn Lai Triều)라고 부르는 명칭들이 생겼다.

히엔사(寺) 내에는 1625년 세워진 비석이 있으며, 다

음과 같이 기록되어 있다.

년죽, 호아즈엉은 코아이쩌우부의 대표적인 지역으로 남

nghiệp bắt đầu phát triển mạnh. Do Phố Hiến 

giáp sông Hồng, dễ dàng theo sông Hồng lên 

Thăng Long, cũng lại tiện đường ra biển, là vị trí 

rất dễ làm ăn sinh sống, dân cư kéo về đây ngày 

càng đông, trong đó đa phần là người Việt và một 

số nhóm người Hoa, phố xá, cửa hiệu buôn bán, 

chợ quán ngày càng được mở mang. Những người 

Hoa sinh sống ở đây đã kết nối với nhiều thương 

nhân người Hoa từ quê nhà nên thương thuyền 

người Hoa đến đây buôn bán nhiều, bên cạnh đó 

còn có thương nhân của một số nước Đông Nam 

Á như Xiêm (Thái Lan), Java (Indonesia), Lữ Tống 

(Philippines), Malaysia, Singapore,... Từ đó, Hiến 

Nam không còn là một khu trại vắng vẻ mà ngày 

càng đông vui, trở thành một đô thị phồn thịnh, 

dân cư kéo đến sinh sống ngày càng đông đúc. 

Vì có phố buôn bán nên có lẽ từ đó Hiến Nam có 

tên gọi là Phố Hiến. Hơn nữa, Phố Hiến lại gần 

biển, cũng thuận lợi đi lên Thăng Long nên vị trí 

Phố Hiến trở thành đầu mối tiêu thụ và cung cấp 

hàng hóa của Thăng Long và các vùng lân cận. 

Do Phố Hiến ngày càng phát triển, lại có người 

ngoại quốc đến nhiều, nên việc đảm bảo trị an 

quốc phòng yêu cầu ngày càng cao, vì vậy triều 

đình nhà Lê đã cho ty Hiến sát của trấn Sơn Nam 

về đặt trụ sở ngay tại Phố Hiến. Từ đó, Phố Hiến 

trở thành nơi có dinh thự quan lại, dân cư các nơi 

kéo về ngày càng đông, các làng nghề thủ công 

được mở rộng. Cũng từ đó nhiều tên gọi khác 

cũng xuất hiện để gọi Phố Hiến như Hiến Nội, 

Hiến Ty, Hiến Doanh, Thiên Triều, Lai Triều, Vạn 

Lai Triều. 

Bia chùa Hiến năm 1625 có viết: “Nhân Dục, 

Hoa Dương là miền đất tiêu biểu của phủ Khoái 

Châu, địa giới về phía nam huyện Kim Động. 

Hình thế nghìn dặm rồng chầu, đó là nơi dê đàn 

hội tụ, gộp muôn nhánh về nguồn, dồn lớp sẻ 

bay, ấy là phía ngoài dinh trấn, ôm dải đất trong 
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쪽으로 낌동(Kim Động)현과 경계하고 있다. 길이가 

1,000척(尺)이나 되는 용이 있는 것과 같은 지세로 이곳으

로 백성들이 모이며, 재물이 만 배가 되고 하늘과 같이 쌓

인다. 이 땅의 바깥쪽에는 강이 땅을 감싸 안듯이 흐른다. 

어떤 이가 호아즈엉의 명성에 대해 말하길 썬남 승선(承

宣)의 헌찰사가 있는 곳이며 포히엔은 온 땅이 작은 짱안

(Tràng An)으로 알려졌다고 한다.

『대남일통지(大南一統志)』에는 다음과 같이 기록되

어 있다.

sông. Có người nói thôn Hoa Dương lừng tiếng 

là nơi đóng trị sở ty Hiến sát của Sơn Nam thừa 

tuyên, Phố Hiến nổi danh là một tiểu Tràng An 

của bốn phương.”

Đại Nam nhất thống chí có viết: “Cung cũ Hiến 

Nam ở địa phận xã Nhân Dục huyện Kim Động, 

là lị sở trấn Sơn Nam đời Lê, phàm người nước 

ngoài đến buôn bán thì tụ tập ở đây, gọi là Vạn 

Lai Triều, phong vật phồn thịnh, nhà ngói như 

bát úp, đại đô hội ở Bắc Kì chỉ có Thăng Long và 

nơi đây mà thôi, cho nên mới có câu Thứ nhất 

kinh kì, thứ nhì Phố Hiến”.120)

Vạn Lai Triều chính là địa điểm bến sông nơi 

kiểm soát và làm thủ tục thông hành cho các tàu 

thuyền ngoại quốc trước khi được phép đi lên 

Thăng Long - Kẻ Chợ, vì vậy Phố Hiến xưa cũng 

được gọi là Vạn Lai Triều. 

Phố Hiến trở thành một tiền cảng của Thăng 

Long - Kẻ Chợ, sầm uất dọc đôi bờ sông Nhị 

“thượng chí Tam Đằng (Xích Đằng, Nam Đằng, 

Đằng Châu), hạ chí Tam Hoa (Hoa Dương, Hoa 

Cái, Hoa Điền)”.

Mặc dù triều Lê đã có chính sách mở rộng mối 

quan hệ với người ngoại quốc, tuy nhiên vẫn hạn 

chế người nước ngoài vào khu vực kinh thành và 

nội trấn, trong đó có Sơn Nam-Phố Hiến, vì lí do 

trị an quốc gia.

Cùng với việc quản lý trị an và phát triển kinh tế 

Phố Hiến, triều đình đã cử nhiều vị quan trấn thủ 

Sơn Nam, trong đó có Lê Đình Kiên giữ chức trấn 

thủ vùng Sơn Nam năm 1664, là người có công dẹp 

yên loạn giặc Tàu cướp biển, chiêu dụ họ làm ăn, 

mở mang Phố Hiến, ông cũng thay mặt chúa Trịnh 

giao thiệp với các thương nhân ngoại quốc đến buôn 

bán ở Phố Hiến. Ông nổi tiếng là vị quan thanh 

120)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.349.

Hình 78. Chùa Hiến và bia đá
그림 78. 히엔 사찰과 비석
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히엔남 옛 궁(宮)은 낌동현 년죽 마을에 위치하며 레 왕조 

시대의 썬남진 관아가 있던 곳이다. 외국 상인들이 이곳으

로 장사를 하러 모이기 때문에 만래조라고 불리며 산물이 

넘쳐나고 기와집이 즐비하다. 박끼(Bắc Kỳ, 북부 베트남의 

통킹지방을 일컬음)의 대도시는 탕롱과 이곳 단 둘 뿐이기

에 제일은 수도요, 제이는 포히엔이라는 말이 있다.120) 

만래조는 외국 선박이 탕롱-깨쩌에 들어오는 허가를 

받기 전에 검문하고 통행절차를 밟는 검문소였다. 그래

120)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.349.

liêm, giỏi làm thương nghiệp, ổn định tô thuế khiến 

người dân cũng như các thương nhân rất yêu mến. 

Một thương nhân người Hoa đã làm văn bia tưởng 

nhớ ông: “Tàu thuyền qua lại thường lấy Vạn Lai 

Triều làm bến, nên từ ngày buôn bán tới nay đã vài 

chục năm, vui vẻ với nghề nghiệp, kẻ gần thì mừng, 

người xa thì tới, thảy đều nhớ ơn của Anh linh 

vương đức Thái bảo họ Lê không kể xiết.” Một số vị 

quan trấn thủ kế nhiệm sau Lê Đình Kiên cũng đều 

là những vị quan thanh liêm nên đã giúp cho đô thị 

thương cảng Phố Hiến thế kỉ 17 một thời phát triển, 

nổi danh khắp Đàng Trong - Đàng Ngoài.



206

2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

서 과거에는 포히엔을 만래조라고도 불렸다.

포히엔은 탕롱-깨쩌로 들어올 때 반드시 거치는 

항구가 되었고 니(Nhị)강의 양편을 따라 “상지삼당

[thượng chí Tam Đằng, 上至三籐, 위쪽에 당이 세 개

라는 뜻으로 씩당, 남당(Nam Đằng), 당쩌우를 일컬음]과 하

지삼호아(hạ chí Tam Hoa, 上至三籐, 아래쪽에 호아가 

세 개라는 뜻으로 호아즈엉, 호아까이, 호아디엔을 일컬음)”

라고 불릴 정도로 매우 번화하였다.

레 왕조는 외국인과의 통상을 확대하였지만 외국인

들이 수도와 내진(內鎭)에 들어오는 것을 제한하였다. 

그중에 썬남-포히엔 역시 국가의 치안과 보안을 이유로 

포함되어 있었다.

포히엔의 치안관리와 경제발전을 도모하기 위하여 

조정에서는 썬남진의 관리를 다수 선발하였다. 그렇게 

선발된 관리 중 레딘끼엔(Lê Đình Kiên)을 썬남 지역

의 진수(鎭首)직에 임명하였다. 1664년 레딘끼엔은 중

국에서 바다로 쳐들어온 적을 제압하고 그들을 회유하

여 포히엔의 확장을 도운 공을 세웠다. 또한 그는 찐 군

주를 대리하여 포히엔에 거래하러 온 외국 상인들과 접

촉하였다. 그는 청렴하고 상업에 능하여 조세제도를 안

정시켰으며, 백성들과 상인들에게 존경받았다. 한 화교 

상인이 그를 기리는 비석을 세우고 다음과 같은 비문을 

새겼다.

오가는 배들은 주로 만래조를 항구로 삼았는데 장사하던 날

부터 지금까지 수십 년 동안 즐겁게 일에 종사하였다. 가까

운 곳에 있는 자들이나 멀리서 온 자들이나 모두 기쁜 마음

으로 그지없이 군주의 영령같은 태보 레씨의 은덕을 기린다.

레딘끼엔의 후임으로 부임한 진수들도 모두 청렴하

여 17세기 포히엔 무역 항구 도시가 전성기를 맞았으

며 당쫑(Đàng Trong)-당응와이 전역에 명성이 자자하

였다.

레 왕조 조정에서는 포히엔 항구에서 수출입 거래를 

Triều đình cũng cử các quan chức phụ trách 

khám xét giao dịch mua bán xuất nhập khẩu tại 

bến cảng Phố Hiến, đồng thời lập trạm tuần ti, 

thu thuế tàu thuyền qua lại. Kiểm tra nghiêm 

ngặt, hạn chế việc buôn bán hàng lậu, hàng cấm. 

Từ thế kỉ 16, cư dân Việt từ nhiều vùng đến đây 

sinh sống, như từ Quảng Bình, Nghệ An, Thanh 

Hóa, Hải Dương, Thăng Long,... Người Việt sinh 

sống ở đây chủ yếu làm nghề thợ thủ công, buôn 

bán nhỏ và làm dịch vụ. Bia chùa Hiến và chùa 

Chuông cho biết vào đầu thế kỉ 17, ở Phố Hiến đã 

có 20 phường, phần lớn các phường đó đều làm 

nghề thủ công hoặc buôn bán. Có thể thấy, giai 

đoạn này nội ngoại thương phát triển, vùng Phủ 

Khoái Châu xuất hiện nhiều làng buôn, đồng thời 

trong văn hóa dân gian đã xuất hiện việc thờ Tổ 

sư nghề buôn là vợ chồng Chử Đồng Tử - Tiên 

Dung để sau một quá trình thiêng hóa Chử Đồng 

Tử trở thành một trong “Tứ Bất Tử của dân nước 

Đại Việt...”121) Chử Đồng Tử được thờ ở 72 nơi đều 

là các làng buôn nổi tiếng bên sông Hồng.

Thế kỉ 17, toàn bộ vùng quần cư đều nằm ở 

ven sông khu vực bờ lồi của khúc uốn sông Hồng. 

Lòng sông có nhiều bãi đá ngầm nên tàu trọng 

tải lớn đi lại không dễ dàng. Tuy nhiên, biển lúc 

đó rất gần vị trí phân lưu của sông Hồng và sông 

Ninh Cơ nên các tàu buôn phương Tây bọc đồng 

có trọng tải lớn vẫn theo đường sông này mà đi 

vào Phố Hiến. Những thuyền ghe buồm lớn bằng 

gỗ của Trung Quốc, Nhật Bản và các nước châu Á 

có thể dễ dàng đến Phố Hiến. Hơn nữa, giai đoạn 

này từ biển vào đến Thăng Long thì có Phố Hiến 

là thị trấn gần biển, có vị trí thích hợp giữ vai trò 

là một thương cảng hỗ trợ đắc lực cho trung tâm 

kinh thành Thăng Long.

121)　�Trần Quốc Vượng, Việt Nam cái nhìn địa văn hóa, Nxb Văn hóa 
Dân tộc, Hà Nội, 1998.
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감찰하는 관리들을 임명하였으며 선박 통행에 따른 검

문소와 관세소를 세웠고 밀수 거래와 금지 품목의 거래

를 엄격히 통제하였다.

16세기부터는 꽝빈(Quảng Bình), 응에안(Nghệ 

An), 타인호아, 하이즈엉, 탕롱 등 다른 지역에서 많은 

주민들이 포히엔으로 몰려들었다. 이곳에서 사는 베트

남인들은 주로 수공업에 종사하거나 소규모 상업과 서

비스업을 하였다. 히엔사(寺)와 쭈옹(Chuông)사(寺)

의 비석에 따르면 17세기 초 포히엔에는 20개의 방(坊)

이 있었으며 대부분의 방에서 수공업이나 장사가 이

루어졌다고 한다. 이 시기에는 대내외 무역이 모두 발

전하였고 코아이쩌우 지역에서는 많은 상업마을이 생

겨났다. 민간에서는 상업의 시조인 츠동뜨(Chử Đồng 

Tử, 褚童子)-띠엔중(Tiên Dung, 仙容) 부부 중 츠동뜨

가 대월국의 4대 불사신 중 하나의 신으로 신격화되었

다.121) 츠동뜨는 홍강 유역의 유명한 상업마을 72곳에

서 숭배되었다.

17세기 모든 집단 거주지는 홍강 물굽이의 제방지역

에 형성되었다. 홍강 유역에는 많은 암초밭이 있어 큰 

중량의 선박이 오가기에 불편하였다. 그러나 당시에는 

바다가 홍강, 닌꺼(Ninh Cơ)강 가까이 위치하여 중량

이 큰 선박이지만 선체에 동판을 입힌 서양 상선은 이 

강을 따라 들어와 포히엔에 정박하였다. 더불어 중국, 

일본, 아시아 각국의 나무로 만든 큰 범선들도 쉽게 포

히엔에 올 수 있었다. 포히엔 시진(市鎭)은 바다와 가

깝고 수도 탕롱으로 향하는 길목에 위치하고 있어 탕

롱을 든든하게 지원하는 무역항 역할을 담당하기에 적

합하였다.

또한 조정에서는 외국 상인들이 탕롱에 상점을 내는 

것을 제한하고 썬남진의 행정·경제 중심지인 포히엔에 

상점 개설을 허가하여 외국 상인들은 반드시 포히엔을 

거처야 하였다. 이들은 만래조에서 검문을 받았으며 허

121)　�쩐꾸옥브엉, 『베트남 문화 지역을 보는 시선』, 민족문화 출판사, 하노
이, 1998.

Hơn nữa, do nhà nước qui định chính sách 

hạn chế không cho thương nhân nước ngoài lập 

thương điếm ở Thăng Long mà qui định địa điểm 

là trung tâm kinh tế hành chính Phố Hiến của 

trấn Sơn Nam, vì vậy các thương nhân nước ngoài 

bắt buộc phải vào Phố Hiến, kiểm soát ở Vạn Lai 

Triều, sau khi được cấp phép thì đi ngược sông 

Hồng khoảng 56km để đến trung tâm Thăng Long 

- Kẻ Chợ. Như vậy, Phố Hiến đã trở thành nơi 

trung chuyển, điểm thông thương của nhiều tuyến 

giao thương đường sông từ vùng biển Bắc Bộ đi 

sâu vào đất liền tới kinh thành Thăng Long qua 

các tuyến sông Đáy, sông Hồng, sông Thái Bình. 

Trong đó, đặc biệt là tuyến đường thủy mà các 

thương nhân phương Tây thường đi vào Phố Hiến 

từ cửa sông Thái Bình mà họ thường gọi là cửa 

sông Domae. Năm 1688, William Dampier cũng 

vào cửa này và đã ghi chép lại cuộc hành trình 

của ông: “Con sông thứ hai là đường chúng tôi đi 

vào, nó rộng và sâu hơn nhiều so với nhánh thứ 

nhất - nhánh Rokbo (sông Đáy). Tôi gọi nó là sông 

Domae tại vì thành thị trên bờ mang tên ấy. Hầu 

hết các tàu thuyền châu Âu đến Đàng Ngoài đều 

đi theo con sông Domea vì nó sâu.”122) Domae 

theo cách gọi của người Việt là Đò Mè, là vùng 

cửa sông Thái Bình thuộc địa phận làng An Dụ, 

xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ngày 

nay. Từ cửa Domae - sông Thái Bình, tàu thuyền 

đi vào sông Luộc mà đến Phố Hiến. William 

Dampier cũng miêu tả: “Hiến ở cách nơi chúng 

tôi neo tàu khoảng 60 dặm (96km) và cách biển 

khoảng 80 dặm (128km). Nếu đi theo sông Rokbo 

(sông Đáy) thì nó xa biển hơn.”123)

Hàng nhập khẩu của Phố Hiến có đủ loại, trong 

122)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.34.

123)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.39.
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가를 받은 후에야 홍강을 약 56㎞ 거슬러 올라 탕롱-깨

쩌에 닿을 수 있었다. 이러한 배경에서 포히엔은 북부

만에서 내륙으로 들어와 다이(Đáy)강, 홍강, 타이빈강

을 지나 수도인 탕롱으로 들어오는 수상 교통로에 위치

한 무역의 중심지이자 중계지가 되었다.

특히 서양 상인들이 타이빈강 입구를 통하여 포

히엔으로 들어왔으며, 그들이 자주 이용하는 수로를 

Domae라고 불렀다. 1688년 윌리엄 담피에르(William 

Dampier) 또한 이 수로를 통하여 포히엔까지 왔으며 

그 여정을 다음과 같이 기록하였다.

우리가 들어간 두 번째 강은 첫 번째 Rokbo 지류(다이강) 

보다 훨씬 넓고 깊었다. 나는 그것을 Domae라고 부르는

데 강 유역의 도시가 그 이름을 가졌기 때문이다. Domae

강은 깊이가 깊어 당응와이에 오는 거의 모든 유럽 선박은 

이 강을 따라온다.122) 

Domae를 베트남 사람들이 부르는 방법은 도매(Đò 

Mè)로 오늘날 하이퐁(Hải Phòng)시, 띠엔랑(Tiên 

Lãng)현, 커이응이어(Khởi Nghĩa)사, 안주 마을에 속

한 타이빈강 입구 지역이다. Domae-타이빈강 관문부

터 배는 루옥강으로 들어와 포히엔에 이른다. 윌리엄 

담피에르는 Domae-타이빈강 관문부터 루옥강까지의 

경로를 다음과 같이 묘사하였다.

히엔은 우리가 배를 정박한 곳에서 약 60마일(96㎞) 가량 

떨어져 있고 바다에서는 80마일(128㎞)이다. 만약 Rokbo

강(다이강)을 따라간다면 바다에서 더 멀다.123)

포히엔의 수입품은 여러 종류가 있었는데 왕과 군

주, 관리들을 위한 사치품과 무기, 총탄의 원료, 일본에

서 주조한 동전, 금, 은, 아연 합금, 동, 돈을 제조하는 

122)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.34.

123)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.39.

đó có nhiều mặt hàng xa xỉ phẩm cho vua chúa, 

quan lại, vũ khí, nguyên liệu chế thuốc súng, 

tiền đồng của Nhật Bản đúc, vàng, bạc, hợp kim 

kẽm, đồng, sắt dùng để đúc tiền, các loại vải dạ 

của Anh, thuốc Bắc, đồ sứ, hàng dệt Trung Quốc, 

trang sức, đồ dùng sinh hoạt, đồ công nghệ của 

ngoại quốc như ấm chén Tàu, mâm Tàu, đồ sứ 

Nhật Bản, đồ thủy tinh Hà Lan, đồng hồ,... Những 

mặt hàng này được vận chuyển lên Thăng Long 

và tỏa đi các nơi. 

Phố Hiến cũng xuất khẩu nhiều loại lâm thổ 

sản và hương liệu như xạ hương, trầm hương, quế, 

long nhãn, cau, củ nâu, đồ gỗ sơn thếp, tơ sống, 

hàng dệt tơ lụa, đồ gốm sứ,... Nhiều mặt hàng được 

sản xuất ngay tại Phố Hiến và các vùng lân cận. 

Phần lớn là được vận chuyển từ khắp cả nước.

Đặc biệt là hàng tơ lụa luôn đứng đầu trong 

danh sách đặt hàng của tàu thuyền ngoại quốc. 

Vì thợ Việt Nam nghèo, không có vốn nhiều để 

dệt sẵn hàng, lại thường phân tán lẻ tẻ, vì vậy 

các thương nhân nước ngoài thường phải đặt tiền 

trước 2 đến 3 tháng để chờ thợ dệt, vì vậy thuyền 

của họ cũng phải chờ thu gom hàng hóa có khi 

5 đến 6 tháng124), thường từ tháng 10 đến tháng 

4 năm sau. Hàng tơ lụa từ các vùng Hải Dương, 

Kinh Bắc, Sơn Tây, Sơn Nam đem về tập trung ở 

Phố Hiến với đủ loại tơ sống, tơ đã chuốt, tơ trắng 

hoặc tơ vàng, các tấm lụa, là, sa, the, vân, xuyến, 

lĩnh, gấm,.. Năm 1686, Trấn thủ Phố Hiến đã cho 

xuất cảng 240 tấm lĩnh trắng cho thuyền phương 

Tây để đổi lấy lưu huỳnh và diêm tiêu. 

Bên cạnh đó là mặt hàng gốm sứ. Nhu cầu xuất 

khẩu gốm sứ khiến cho sản phẩm gốm sứ được 

sản xuất tại các lò gốm Xích Đằng, lò Chu Đậu, 

Mĩ Xá, Hợp Lễ, Cậy, Ngói, Thanh Khơi, Bát Tràng, 

124)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.66.
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데 쓰이는 철, 영국의 가죽천, 중국약재, 중국 자기 및 

방직품, 장신구, 생활용품, 중국 주전자, 찻잔 세트, 쟁

반과 일본자기, 네덜란드의 유리제품, 시계 등이었다. 

이들 상품은 탕롱으로 옮겨져 전역으로 팔려나갔다.

또한 포히엔에는 사향, 백단향, 계피, 용안, 빈랑나무 

열매, 마, 칠기(漆器), 생사, 비단, 도자기등 많은 종류

의 임토산품과 향신료가 있었다. 많은 품목이 포히엔과 

인근 지역에서 생산되었으며 대부분은 전국에서 들어

온 것이다.

특히 비단은 외국 상인의 주문 목록에서 최상급에 

속해 있었다. 베트남의 비단은 전문 장인에 의해 생산

되었으나 자본이 부족하여 미리 비축해 놓은 재고가 없

었고 생산지가 분산되어 있었기 때문에 외국 상인들

은 2-3개월 전에 미리 선수금을 걸고 비단이 생산되기

를 기다려야 하였다. 그래서 어떤 때는 5-6개월을 비단

을 모으기 위해 기다려야 했고124) 주로 기간은 10월부

터 이듬해 4월까지였다. 하이즈엉, 낀박, 썬떠이(Sơn 

Tây), 썬남의 비단은 포히엔에 모아졌으며, 그 종류

는 생사(生絲), 연사, 백사 (白絲), 금사(金絲), 금(錦), 

나(羅), 사(紗), 능(綾), 견(絹), 시폰(chiffon) 등이다. 

1686년 포히엔의 진수가 240필의 하얀 비단을 서양 상

인에게 팔고 유황과 염초를 얻었다.

그 이외에 도자기도 포히엔에서 거래되었다. 도자기 

거래 수요가 증가하면서 씩당, 쭈더우(Chu Đậu), 미

싸(Mĩ Xá), 헙레(Hợp Lễ), 꺼이(Cậy), 응오이(Ngói), 

타인커이(Thanh Khơi), 밧짱(Bát Tràng), 토하(Thổ 

Hà), 흐엉까인(Hương Canh) 등 여러 지역의 도자기 

가마에서 점점 더 많은 도자기가 생산되었다. 영국 동인

도회사의 배는 포히엔항에서 밧짱 도자기 수십만 점을 

싣고 반탐(Bantam)과 마드라스(Madras)에 가져갔다. 

포히엔은 무역항으로 발전하는 과정에서 많은 부분 

외국 상인의 영향을 받았다. 포히엔에 온 외국 상인 중

124)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.66.

Thổ Hà, Hương Canh,... ngày càng tăng. Thuyền 

của công ty Đông Ấn Anh đã vận chuyển hàng 

chục vạn đồ gốm Bát Tràng tại cảng Phố Hiến đưa 

đi Bantam và Madras. 

Sự phát triển hưng thịnh của Phố Hiến phần lớn 

nhờ sự có mặt của các thương nhân ngoại quốc. 

Khách buôn nước ngoài đến Phố Hiến phần đông 

là người Hoa và người Nhật Bản. Bên cạnh đó là 

một số khách buôn quen thuộc của Đông Nam 

Á như Xiêm (Thái Lan), Malaysia, Java, Sumatra 

(Indonesia), Philippines,... Sau đó có người Bồ Đào 

Nha, và đặc biệt là các Công ty Đông Ấn Hà Lan, 

Anh, Pháp đã rất tích cực phát triển hoạt động 

buôn bán ở thương cảng Phố Hiến.

Năm 1688, William Dampier miêu tả khi đó Phố 

Hiến đã có 2.000 nóc nhà, chủ yếu là nhà tranh. 

Dân cư chủ yếu là người nghèo và lính đồn trú, 

ở đây không có tường lũy, pháo đài và súng thần 

công lớn. Các thương quán của người Hà Lan, 

Anh, nhà của giám mục Pháp và phố của người 

Hoa thương được xây bằng gạch, lợp ngói.125) Điều 

đó cho thấy Phố Hiến rất sầm uất với sự xuất hiện 

của các thương nhân ngoại quốc.

Thương nhân ngoại quốc hoạt động lâu nhất ở 

Phố Hiến là người Hoa. Nhiều người Hoa trước đây 

đã định cư ở Kẻ Chợ. Về sau số lượng người Hoa 

tăng nhanh vượt cả dân địa phương. Chúa Trịnh 

đã ra lệnh buộc họ phải rời đi, cho phép định cư ở 

bất cứ đâu ngoại trừ kinh đô Thăng Long - Kẻ Chợ. 

Phần lớn họ phải đi các nơi sinh sống, trong đó có 

nhiều người Hoa đã đến ngụ cư ở Phố Hiến. 

Ngoài ra, thế kỉ 17 cũng là giai đoạn nhiều 

người Hoa thuộc triều Minh cũ không phục tùng 

nhà Thanh (Trung Quốc) đã bỏ quê hương, lên tàu 

đi các nơi, rất đông người Hoa đã đến các vùng 

125)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.39.
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에서 가장 많은 수는 화교와 일본 상인이었다. 그밖에 

샴, 말레이시아, 자바, 수마트라, 필리핀과 같은 동남아

시아 지역 상인들도 있었다. 이후에는 포르투갈과 네덜

란드, 영국, 프랑스 동인도회사에서 포히엔 무역항에서 

상업 활동을 적극적으로 펼쳤으며, 이들의 활발한 상업 

활동은 포히엔 무역항 발전의 기반이 되었다.

1688년 윌리엄 담피에르는 당시 포히엔의 풍경을 묘

사하였다.

포히엔에는 2,000채의 집들이 있었는데 주로 초가집이었

다. 백성들은 주로 가난한 자들이었고 병사였는데 이곳에

는 성곽, 포대, 대형 대포가 없었다. 네덜란드, 영국인의 

상점과 프랑스인 주교의 집, 화교 거리는 주로 벽돌로 만

들어졌고 기와를 올렸다.125) 

위와 같은 내용은 포히엔에 외국 상인들이 출현하였

고 매우 번성했음을 보여주고 있다. 

포히엔에서 가장 오랫동안 활동한 상인은 화교이다. 

베트남의 화교들은 본래 깨쩌 지역에 머물렀으나 점점 

그 수가 베트남 주민들보다 빠르게 증가하였다. 찐 군

주는 명을 내려 그들을 도성에서 내보냈으며, 탕롱-깨

쩌를 제외하고 어디든지 살 수 있게 하였다. 그때 대부

분의 화교가 이주하였고 특히 포히엔으로 가장 많은 화

교가 유입되었다.

17세기 청나라에 불복한 명나라 화교들이 고향을 

떠나 배를 타고 여러 지역으로 이주하였다. 많은 수

의 화교가 베트남의 북부와 남부지역으로 유입되었

으며, 일부분이 포히엔에 거주하며 사업을 일으켰다. 

화교 상인들은 이전 명나라의 풍습대로 머리를 길게 

기른 다음 땋고 다녔다. 많은 화교들이 이곳에 거주

하며 장사를 하였지만 여전히 중국 국적을 유지했기 

때문에 이곳은 객주거리[포카익(Phố Khách)]라고 

불렀다. 

125)　�William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.39.

đất từ bắc đến nam của Việt Nam để định cư, 

trong đó có một số người Hoa đã đến Phố Hiến 

sinh sống, lập nghiệp. Thương nhân người Hoa 

thường để tóc dài, tết bím ra đằng sau theo phong 

tục nhà Minh trước đây. Vì nhiều người Hoa đến 

đây sinh sống buôn bán nhưng vẫn giữ quốc tịch 

Trung Quốc nên nơi đây cũng gọi là Phố Khách.

Đại Nam nhất thống chí có miêu tả về các phố 

người Hoa ở Phố Hiến: “Phố Bắc Hòa thượng và 

hạ đều ở phía tây nam huyện Kim Động. Đời Lê, 

Vạn Lai Triều và dinh Hiến Nam đều ở đây, hai 

phố này nhà ngói như bát úp, là nơi người Trung 

Quốc tụ hội buôn bán. Lại có phố Nam Hòa người 

Trung Quốc ở đó, đối diện với phố Bắc Hòa.”126)

Có thể thấy, trong thời gian dài thương nhân 

người Hoa hoạt động đông nhất ở khu vực Phố 

Hiến. Họ có nhiều mối liên hệ buôn bán với các 

thương cảng có mặt người Hoa ở cả Đàng Trong 

và Đàng Ngoài. Theo tài liệu của người Minh 

Hương ở phố cổ Phù Thạch (Hà Tĩnh), hàng tuần 

thuyền của Phù Thạch thường chở hàng ra Phố 

Hiến. Hàng hóa gồm có nước mắm Hội Thống 

loại thượng hạng, nón quai thao khảm bạc, trầm 

hương, xạ hương, sa nhân, quế Quỳ Châu,... Sau 

khi bán hết hàng, tàu thuyền lấy hàng của Phố 

Hiến chở về Triều Khẩu - Phù Thạch với các mặt 

hàng thuốc lào, thuốc Bắc, gạo tám thơm, nếp 

thơm, giấy bút Tàu, thuốc nhộm Tàu, quạt Tàu,...

Theo William Dampier cho biết, những thương 

nhân người Hoa thường đi lên Kẻ Chợ để buôn 

bán hàng hóa nhưng họ không sống ở đó. Có 

2 thương nhân người Hoa thường đem tơ sống 

và sản phẩm lụa sang bán ở Nhật Bản. Các sản 

phẩm họ mang về Đàng Ngoài chủ yếu là bạc.127)

126)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.350-351.

127)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.39.
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『대남일통지(大南一統志)』에서는 포히엔의 중국인 

거리에 대해서 다음과 같이 묘사하고 있다.

박호아(Bắc Hòa) 거리는 위 거리, 아래 거리 모두 낌동

(Kim Động)현 남서쪽에 있다. 레 왕조 시대에 만래조와 

히엔남 관저가 모두 이곳에 있으며 이 두 거리에는 집들이 

길게 늘어서 있는데 중국인들이 모여 장사하는 곳이다. 박

호아 거리 맞은편에 중국인들의 남호아(Nam Hòa) 거리

가 있다.126)

화교 상인들은 오랜 기간 동안 포히엔 지역에서 많

은 활동을 하였다. 그들은 당쫑과 당응와이 두 지역의 

무역항들과 거래하였다. 푸타익(Phù Thạch) 옛 거리

[하띤(Hà Tĩnh)]의 명향(明鄕)인의 자료에 따르면 푸

타익의 상선은 매주 짐을 싣고 포히엔으로 갔다고 한

다. 그들은 호이통(Hội Thống)의 고급 생선 젓갈, 은을 

상감한 숱으로 장식한 모자, 백단향, 사향, 사인, 꾸이쩌

우(Quỳ Châu) 계피 등의 상품을 거래하였고, 상품을 

다 팔고 빈 배에는 포히엔의 담배, 중국약재, 상등미(上

等米), 찹쌀, 중국 필기구, 중국 염색약, 중국 부채 등을 

싣고 찌에우커우(Triều Khẩu)-푸타익에 돌아왔다.

윌리엄 담피에르에 따르면 화교들은 자주 깨쩌에 가

서 장사를 하였지만 그곳에서 거주하지는 않았다고 한

다. 2명의 화교 상인이 자주 생사와 비단 제품을 일본

에 가져가서 팔았는데 그들이 당응와이로 가져온 상품

은 주로 은이었다고 한다.127)

1635년 일본은 쇄국정책[사코쿠(Sakoku)]을 시행하

여 일본인들이 해외로 나가는 것을 금지하였다. 일본인

은 여전히 화교 및 네덜란드인 상선과 거래관계를 유지

하였다. 『화한삼재도회(和漢三才圖會)』에서는 포히엔

에서 중국 상선을 통하여 일본에 수출된 상품에 대해 

다음과 같이 기록하고 있다.

126)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, pp.350-351.

127)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.39.

Từ năm 1635, Nhật Bản thực hiện chế độ tỏa 

quốc (Sakoku) và cấm người Nhật ra nước ngoài. 

Người Nhật vẫn giữ mối quan hệ buôn bán với các 

tàu thuyền của người Hoa, Hà Lan. Sách Hòa Hán 

tam tài đô hội đã ghi chép các hàng hóa từ Phố 

Hiến được các thuyền mành Trung Hoa xuất khẩu 

sang Nhật Bản gồm có các loại lụa vàng, lĩnh, đũi, 

là, nhung, tơ bông vải, sa nhân, xạ hương, sơn, 

quế, nhãn, hoắc hương, lưu huỳnh, thiếc, cau, 

đồ gốm, đồ sứ, sơn mài, đồ gỗ sơn thếp, gạo, hồ 

tiêu, đường, vàng,... trong đó tàu thuyền người 

Hoa đóng vai trò vận chuyển.128) Số thuyền mành 

đến buôn bán ở Phố Hiến ngày càng đông. Từ năm 

1641 đến 1682, trên 40% số tơ lụa nhập khẩu vào thị 

trường Nhật Bản là do các thương nhân người Hoa 

đã thu mua từ cảng Phố Hiến chở sang Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau khi các thương điếm của Hà Lan, 

thương điếm Anh hoạt động buôn bán phát triển, 

chiếm lĩnh thị trường thì các thương nhân người 

Hoa trở thành bộ phận hỗ trợ mãi biện, vận chuyển 

hàng hóa cho các công ty Đông Ấn là chủ yếu.

Với khách thương người Nhật đã đến buôn bán, 

mở thương điếm ở Phố Hiến từ đầu thế kỉ 17. Một 

số người Nhật đã sinh sống lâu dài ở Phố Hiến. 

Trong giai đoạn Châu Ấn thuyền (Shuinsen), đặc 

biệt từ năm 1604 đến 1635, đã có 36 thuyền Châu 

Ấn của Nhật Bản đến buôn bán ở Đàng Ngoài,129) 

trong đó có thương cảng Phố Hiến. Thương nhân 

Nhật Bản rất tích cực thu mua tơ lụa của Đàng 

Ngoài cho thị trường Nhật Bản. Họ thường dùng 

các thương nhân địa phương làm môi giới trong 

việc buôn bán, đặc biệt trong việc thu mua các 

mặt hàng tơ lụa, tơ sống. Họ xuất vốn đưa cho 

128)　�Dẫn theo Đăng Trường, Đô thị thương cảng Phố Hiến, sđd, 
tr.110.

129)　�Iwao Seiichi, Shuinsen Boeki-shi no Kenkyu, Ko Bun Do, 1958, 
tr.107. (Dẫn theo Li Tana, Xứ Đàng Trong lịch sử kinh tế xã hội 
Việt Nam thế kỉ 17-18, Bảng 1, tr.101-102.)



212

2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

금(錦), 능(綾),나(羅), 사(紗), 견(絹) 등 비단 품목과 면화, 

사인, 사향, 옻, 계피, 용안, 박하나무, 유황, 주석, 빈랑나

무 열매, 도자기, 칠기(漆器), 쌀, 후추, 설탕, 금 등이었고 

화교의 배는 운송수단 역할을 하였다.128) 

포히엔에 장사를 하러 들어오는 중국 상선은 나날이 

많아졌다. 1682년까지 일본 시장에 수입되는 비단의 

40%는 화교들이 포히엔 항구에서 사들여 일본으로 싣

고 간 것이었다.

그러나 네덜란드와 영국인의 상업 활동이 활발해지

고 시장을 점령하면서 화교상인은 동인도회사의 상품

을 운송하거나 거래를 도와주는 중개상인 역할을 하게 

되었다.

일본 상인은 17세기 초부터 포히엔에 와서 장사하고 

상점을 열었다. 일부 일본인들은 포히엔에서 오랫동안 

거주하기도 하였다. 주인선(Shuinsen) 시대인 1604년

부터 1635년까지 36척의 일본 주인선이 당응와이에 거

래하러 왔고129) 포히엔 항구에도 왔다. 일본 상인들은 

당응와이의 비단을 적극적으로 구매하여 일본 시장에 

팔았다. 그들은 특히 명주실과 생사를 구매할 때 지역 

상인들을 거래의 중개책으로 썼다. 그들은 자금을 본토 

매개 상인에게 주고 지방에 가서 구매하게 한 후 받아

서 일본으로 가져갔다. 포히엔에서 일본으로 수출된 주

요 상품은 베트남 비단이었다. 17세기 전반에는 포히엔

과 일본의 거래가 전체 거래 중 가장 많은 부분을 차지

하였다.

중국, 대만, 일본 등 친숙한 상인들 이외에 샴, 싱가

포르, 필리핀, 자바, 수마트라의 상선들도 베트남의 도

자기, 향신료, 비단 품목을 매우 선호하였다. 이 상인들

은 항상 대월국의 항구에서 거래하도록 조정으로부터 

허가를 받았으며, 그중에서 포히엔은 그들이 세금을 가

128)　당쯔엉, 『포히엔 무역 항구도시』, p.110.

129)　�Iwao Seiichi, 『주인선 시대의 무역 연구』, Ko Bun Do, 1958, p.107.
(리타나, 『17-18세기 베트남 경제-사회 역사와 당쫑땅』, pp.101-102.)

những người mãi biện bản xứ để thu mua tơ ở các 

địa phương rồi vận chuyển về Nhật. Hàng hóa từ 

Phố Hiến xuất đi Nhật Bản chủ yếu là tơ lụa Việt 

Nam. Việc buôn bán giữa Phố Hiến với Nhật Bản 

chiếm vị trí hàng đầu trong nửa đầu thế kỉ 17. 

Bên cạnh những thương nhân quen thuộc của 

Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, còn có các thương 

thuyền của Xiêm, Singapore, Philippines, Java, 

Sumatra,... rất ưa chuộng các mặt hàng của Đại 

Việt như gốm sứ, hương liệu, tơ lụa,.. Những nhóm 

thương nhân này luôn được triều đình chấp nhận 

buôn bán ở các bến cảng Đại Việt, trong đó có Phố 

Hiến, mà họ chỉ chịu mức thuế khá nhẹ nhàng.

Các giáo sĩ và thương nhân Bồ Đào Nha là 

những người đầu tiên đến Đàng Ngoài năm 

1626.130) Họ không mở trụ sở thương điếm ở Phố 

Hiến hay Kẻ Chợ, nhưng họ giữ mối quan hệ 

buôn bán khá tốt với chúa Trịnh - Đàng Ngoài. 

Họ thông qua các trung gian là những người Nhật 

thông ngôn, người dân Việt bản xứ làm mãi biện 

thu mua hàng hóa giúp họ. Thương thuyền của 

người Bồ Đào Nha đến từ Ma Cao. Sau khi giao 

dịch hàng hóa họ lại trở về Ma Cao. Mặt hàng 

mà thương nhân người Bồ mua được nhiều nhất 

ở thương cảng Phố Hiến chính là tơ lụa, ngoài 

ra còn có đường, trầm hương, kì nam, cá khô, 

vàng,... Hàng hóa họ mang đến cảng Phố Hiến 

và Kẻ Chợ có diêm sinh, chì, đồng, kẽm, vũ khí, 

cánh kiến,...

Đối với thương nhân Hà Lan, họ đã thấy được 

mối lợi lớn từ thị trường tơ lụa Đàng Ngoài với 

nguồn mỏ đồng và bạc ở Nhật Bản. Năm 1637, 

Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC) đã xin phép chúa 

Trịnh mở trụ sở thương điếm ở Phố Hiến. Thương 

điếm của Công ty Đông Ấn Hà Lan được xây bằng 

130)　�Pierre - Yves Manguin, Những người Bồ Đào Nha trên bờ biển 
Việt Nam và Chiêm Thành, sđd, tr.427.
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볍게 낼 수 있는 곳이었다.

포르투갈인 상인과 신부들은 1626년 처음 당응와이

에 왔다.130) 그들은 포히엔이나 깨쩌에 상점을 열 수 없

었지만 찐 군주-당응와이와 상당히 좋은 통상관계를 유

지하였다. 그들은 일본어 통역인과 본토의 베트남인들

을 매개로 하여 그들이 대신 상품을 구매하게 하였다. 

포르투갈의 상선은 주로 마카오에서 왔으며, 상품거래

를 끝낸 후 그들은 마카오로 돌아갔다. 포르투갈 상인

들이 포히엔에서 가장 많이 구매한 상품은 비단이었고 

그 외에 설탕, 백단향, 기남, 건어물, 금 등을 구매해갔

다. 포히엔과 깨쩌에 가져온 품목은 유황, 납, 동, 아연, 

무기와 코치닐 등이었다.

네덜란드 상인은 당응와이의 비단 시장과 일본의 

130)　�Pierre-Yves Manguin, 『베트남과 점성국 해안의 포르투갈인』, p.427.

gạch, gần bờ sông Hồng. Nguồn hàng trên các tàu 

Hà Lan thu mua ở Đàng Ngoài luôn chiếm đến 

85% giá trị hàng hóa là tơ lụa. Năm 1645, Công 

ty Đông Ấn Hà Lan cũng được mở trụ sở thương 

điếm buôn bán ở Thăng Long - Kẻ Chợ. Như vậy, 

tuyến hàng hóa giữa Phố Hiến và Kẻ Chợ đã được 

thương nhân Hà Lan thâu tóm, mang về những 

nguồn lợi rất lớn cho họ. Theo thống kê của Công 

ty Đông Ấn Hà Lan, từ năm 1638 đến 1642 đã có 5 

tàu của Hà Lan cập bến Phố Hiến mang theo rất 

nhiều hàng hóa và bạc để trao đổi lấy tơ sống, vải 

lụa và quế chi.

Năm 1672, Công ty Đông Ấn Anh (EIC) được 

lập thương điếm ở Phố Hiến và sau 5 năm được 

chuyển lên buôn bán ở Kẻ Chợ. 

Ở thị trường Phố Hiến, các thương nhân Anh 

Hình 79. Sơ đồ Phố Hiến vẽ năm 1895 ghi lại vết tích các thương điếm nước ngoài
그림 79. 외국 상점들이 그려진 1895년 포히엔 지도
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은, 동 광산 간의 거래에서 큰 이익을 얻을 것이라고 

생각하였다. 1637년 네덜란드 동인도회사(VOC)는 

찐 군주에게 포히엔에 상점을 개설하는 것에 대한 허

가를 요청하였다. 네덜란드 동인도회사의 상점은 벽

돌로 지어졌으며 홍강 변에서 가까웠다. 네덜란드인

이 당응와이에서 구매한 품목은 항상 비단이었고 전

체 상품의 85%를 차지하였다. 1645년 네덜란드 동인

도회사는 탕롱-깨쩌에도 상점을 개설한다. 포히엔과 

깨쩌 간의 상업망은 그들이 상품을 모으는 데 사용되

어 그들에게 큰 이익을 남겨주었다. 네덜란드 동인도

회사의 통계에 따르면 1638년부터 1642년까지 5척의 

네덜란드 상선이 포히엔에 정박하였고 그 배에는 생

사, 비단, 계피와 교환하려는 수많은 상품과 은이 실

려 있었다고 한다.

1672년 영국 동인도회사(EIC)가 포히엔에 상점을 

세우고 5년 후에 깨쩌로 이전하여 상거래를 하였다.

포히엔 시장에서 영국 상인들이 가장 많은 관심을 

가진 것은 비단 품목이었다. 매년 그들은 배에 싣고 온 

상품과 거래하여 레 왕-찐 군주에게 받은 비단이 약 수 

천 필에 달하였다. 또한 영국 상인이 방직공에게 미리 

주문한 비단이 현지 상점을 통하여서 그들에게 전달되

었다. 1676년 영국인이 4,360필의 비단을 주문하기 위

해 선금을 지불했다는 영국 동인도회사의 기록이 있다. 

1676-1677년간에는 반탐에서 명령을 내려 비단의 운

송지를 런던으로 바꾸었으며 이때 운송된 비단의 양은 

3만 여필이었다. 1678년 34,300필, 1679년 26,800필, 

1683년 145,700필 등 많은 양의 비단을 수출하였다. 이 

품목의 교역량은 런던 시장의 수요에 따라 변하였다. 

또한 영국 상인들은 생사와 사향을 구매하였고 1680년

에는 베트남의 옻칠 제품 구매를 늘렸다.131)

1680년 프랑스 동인도회사(CIO)의 Chappelian

은 비단과 사향을 구매하기 위해 3,000레알(réaux, 14

131)　당쯔엉, 『포히엔 무역 항구도시』, pp.96-97.

quan tâm nhiều nhất là mặt hàng tơ lụa dệt sẵn. 

Hàng năm, họ sẽ nhận khoảng vài nghìn tấm lụa 

do vua Lê - chúa Trịnh đổi lấy hàng hóa trên tàu. 

Số lụa còn lại do người Anh đặt tiền trước cho thợ 

dệt thông qua các nhân viên ở trụ sở thương điếm. 

Theo những ghi chép của Công ty Đông Ấn Anh, 

năm 1676 người Anh đã trả tiền trước để đặt mua 

4.630 tấm lụa. Trong năm 1676-1677, Bantam đã ra 

lệnh cho chuyển về địa điểm giao nhận ở Luân Đôn 

30.300 tấm lụa, năm 1678 là 34.300 tấm lụa, năm 

1679 là 26.800 tấm lụa, năm 1683 là 145.700 tấm lụa. 

Những mặt hàng này thay đổi tùy theo nhu cầu của 

thị trường Luân Đôn. Ngoài ra, thương nhân Anh 

cũng thu mua tơ sống, xạ hương. Năm 1680, họ gia 

tăng mua đồ sơn mài của Việt Nam.131)

Năm 1680, Công ty Đông Ấn Pháp (CIO) đã cử 

Chappelian đi trên chiếc tàu Tonquin đến Đàng 

Ngoài mang theo 3.000 réaux tiền hàng và 20.000 

écus để mua tơ lụa và xạ hương. Chappelian đã 

mang theo nhiều đồ vật quý để biếu vua chúa 

Đàng Ngoài. Ngay từ lần đó, Công ty Đông Ấn 

Pháp (CIO) được mở thương điếm ở Phố Hiến. 

Tuy nhiên, hoạt động buôn bán của thương nhân 

người Pháp rất mờ nhạt. Các chuyến tàu của Pháp 

đến Đàng Ngoài đều chở các giáo sĩ Pháp hóa 

trang làm thương nhân, chủ yếu với mục đích 

truyền giáo, các hàng hóa mang sang có hai khẩu 

đại bác làm quà tặng, diêm tiêu, lưu huỳnh, vải dạ 

châu Âu loại mịn của Pháp, đồng bạc réaux, hạt 

tiêu, vải bông Ấn Độ các loại, gỗ đàn hương của 

Indonesia. Họ nhập các hàng tơ, lụa, xạ, vàng... và 

sau đó chở đi bán sang Trung Quốc.132) Sau năm 

1682, không còn thương thuyền nào của CIO đến 

Đàng Ngoài nữa.

131)　�Dẫn theo Đăng Trường, Đô thị thương cảng Phố Hiến, sđd, 
tr.96-97.

132)　�Dẫn theo Đăng Trường, Đô thị thương cảng Phố Hiến, sđd, 
tr.146-147.
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세기 중반부터 몇 세기에 걸쳐 쓰인 스페인의 통화 단위)과 

20,000에뀌(écu, 17-18세기의 프랑스 은화)를 당응와이

로 가져왔다. Chappelian은 당응와이의 왕과 군주에

게 진상하기 위해 귀한 물품들도 많이 가져왔다. 그때

부터 프랑스 동인도회사는 포히엔에 상점을 개설하게 

되었다. 그러나 프랑스 상인들의 상업 활동은 미미하

였다. 당응와이에 오는 프랑스 배에는 상인을 가장한 

프랑스 선교사들이 타고 있었고 주로 선교를 목적으

로 들어왔으며 그들이 가져온 상품으로는 선물로 바

칠 2문의 대포와 염초, 유황, 프랑스의 부드러운 유럽 

가죽천, 레알 은전, 후추, 인도의 면포류, 인도네시아

의 자단(紫檀) 등이었다. 그들은 생사, 비단, 사향, 금 

등의 상품을 사서 중국에 가서 팔았다.132) 1682년 이후 

프랑스 동인도회사의 배는 더 이상 당응와이로 오지 

않았다.

베트남 봉건 왕조의 수도인 탕롱이 대외무역을 제

한하며 외국 상인들 특히 중국인들을 의심하였지만 

대외무역을 발전시켜야 할 필요성이 있었기 때문에 

탕롱의 교역 중심지 기능을 포히엔에 양도하였고 상

품을 공급하고 소비하는 것을 통하여 포히엔의 발전

을 지원하였다. 탕롱은 외국인들이 포히엔을 통하여 

들여온 상품들의 주요 소비지였으며 여러 협동조합을 

통하여 수많은 전통 수공예품 등을 포히엔에 공급해

주는 공급처였다. 탕롱과 인근 지역에서 비단, 옷감, 

미술 공예품 등 귀중품을 생산했고 심지어 탕롱에서

도 희귀한 임토산품을 포히엔에 제공하기도 하였다. 

탕롱에서 포히엔을 오가는 선박의 운영은 주로 베트

남인이 담당하였다.

비록 당쫑과 당응와이가 서로 분쟁하였지만 상업 활

동은 비공식 루트를 통하여 여전히 진행되었다. 포히엔

을 출발한 상선은 상품을 싣고 타인하(Thanh Hà), 호

이안(Hội An)항으로 갔다. 그 후에 탕롱과 인근지역으

132)　당쯔엉, 『포히엔 무역 항구도시』, pp.146-147.

Do vì Thăng Long là kinh đô của chính quyền 

phong kiến, hạn chế ngoại thương và nghi ngại 

đối với người nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, 

nhưng vì cần phải phát triển ngoại thương nên 

Thăng Long đã nhường chức năng giao thương 

chính cho Phố Hiến, hỗ trợ Phố Hiến phát triển 

thông qua việc cung cấp và tiêu thụ hàng hóa. 

Thăng Long là nơi tiêu thụ chính nguồn hàng hóa 

cho Phố Hiến từ khách buôn nước ngoài mang 

vào, đồng thời cung cấp rất nhiều mặt hàng thủ 

công truyền thống cho Phố Hiến qua các tổ chức 

phường hội. Thăng Long và các vùng phụ cận 

thường xuyên sản xuất các mặt hàng quí hiếm 

như tơ lụa, bông vải sợi, đồ mỹ nghệ,... thậm chí 

Thăng Long cung cấp cả các mặt hàng lâm thổ 

sản quí hiếm cho Phố Hiến. Những chuyến tàu 

vận chuyển hàng hóa từ Thăng Long đến Phố 

Hiến hoặc ngược lại từ Phố Hiến lên Thăng Long 

đều chủ yếu do người Việt đảm nhận.

Mặc dù Đàng Trong và Đàng Ngoài bị phân 

cách nhưng hoạt động buôn bán vẫn diễn ra 

không theo đường chính ngạch. Thuyền buôn 

từ Phố Hiến thường hay chở hàng đến các cảng 

Thanh Hà, Hội An,... sau đó chở ra Thăng Long 

và các vùng phụ cận rất nhiều hàng hóa của Đàng 

Trong. Rất nhiều tàu thuyền của Đàng Trong 

thường qua lại buôn bán với Phố Hiến. Tấm bia 

khắc ở chùa Thiên Ứng năm 1707 đã ghi lại 51 

xã thuộc 33 huyện của các tỉnh Bắc Trung Bộ và 

miền Bắc có quan hệ buôn bán với Phố Hiến.133)

Sự thịnh vượng của đô thị thương cảng Phố 

Hiến nổi lên trong suốt hai thế kỉ 16-17 đã tạo nên 

điểm nhấn trong lịch sử Phố Hiến. Tuy nhiên, từ 

thế kỉ 18 sự thịnh vượng của một đô thị thương 

cảng đã dần suy giảm và kết thúc, thay thế cho 

133)　�Đăng Trường, Đô thị thương cảng Phố Hiến, Nxb Văn hóa 
Thông tin, 2013, tr.61.
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로 돌아올 때는 수많은 당쫑의 상품을 싣고 왔다. 당쫑 

지역의 수많은 배가 포히엔을 오가며 상거래를 하였다. 

1707년 티엔응(Thiên Ứng)사(寺)의 비석에 포히엔과 

상업 관계를 맺은 북부와 북중부 성들의 33개 현에 속

한 51사의 명칭이 기록되어 있다.133)

16-17세기에 두드러진 포히엔 무역 항구 도시의 발

전은 포히엔 역사의 역점(力點)이었다. 그러나 18세기

부터 이 도시의 발전은 점차 둔화되고 쇠퇴하며 끝을 

맺게 되었는데 그 원인은 여러 가지가 있다.

17세기 말부터 찐 군주는 서양 상인에게 베풀었던 

우대정책을 축소하였으며 탐관오리의 부정부패와 수

탈이 만연하여 상품을 받고서도 대금을 지불하지 않

는 등 외국 상인들이 거래하는 데 많은 어려움을 겪

었다. 이는 포히엔의 동인도회사들의 상업 활동에 심

각한 영향을 끼쳤다. 더욱이 이때 세계의 대외무역 상

황이 점차 안정화되어 중국의 광동 지역의 큰 시장들

이 많은 외국 상인들을 끌어 모았고 그들의 상업 활동

에 편리한 여건을 조성해주었다. 그리하여 서양인들

의 상점은 점차 대월국 시장에서 철수하였다. 1700년

에는 포히엔에서 가장 오랫동안 존속하였던 네덜란드 

상점 역시 공식적으로 포히엔에서 철수하였다. 이에 

따라 포히엔의 상업 활동은 완전히 감소하였으며 특

히 유럽 상선에 수출하던 상품의 생산이 중단되어 주

변 마을의 생산 활동에도 영향을 미쳤다. 베트남인과 

화교 상인들은 포히엔에서의 상업 활동을 여전히 유

지하였지만 주로 국내시장의 수요를 충족시킬 따름이

었다. 비문의 자료에 따르면 임(林), 시(柴), 장(張), 마

(馬), 홍(洪), 경(慶), 부(傅), 묘(妙), 빈(彬)의 성을 가

진 해남, 광동인 선장과 선주들은 이곳에서 상업 활동

을 여전히 유지하였다.

18세기 홍강의 흐름에 변화가 있어 토사가 긴 띠를 

형성하였고 이후로 이 모래사장은 더 커져 포히엔을 오

133)　당쯔엉, 『포히엔 무역 항구도시』, 문화정보출판사, 2013, p.61.

hình thái mới. Sự suy tàn đó là do bởi nhiều 

nguyên nhân.

Từ cuối thế kỉ 17, do các chính sách ưu đãi của 

chúa Trịnh đối với thương nhân phương Tây suy 

giảm, sự hạch sách và thói quan liêu tham nhũng 

của bọn quan lại lộng hành, lấy hàng không trả 

tiền hoặc tìm cách gây khó khăn cho các thương 

nhân ngoại quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

việc buôn bán của các công ty Đông Ấn ở Phố 

Hiến. Hơn nữa, tình hình ngoại thương trên thế 

giới lúc này đã dần ổn định, thị trường lớn Quảng 

Đông của Trung Quốc đã thu hút các thương nhân 

ngoại quốc, lại khiến họ buôn bán dễ dàng, vì 

vậy các thương điếm phương Tây dần rút khỏi thị 

trường Đại Việt. Năm 1700, thương điếm làm ăn 

lâu dài nhất ở Phố Hiến của người Hà Lan cũng 

chính thức rút khỏi Phố Hiến. Vì vậy, hoạt động 

buôn bán của Phố Hiến suy giảm hẳn, đặc biệt 

là hàng hóa xuất khẩu cho tàu thuyền châu Âu 

bị đình lại, ảnh hưởng phần nào đến hoạt động 

sản xuất của các làng nghề xung quanh. Những 

thương nhân người Việt và người Hoa vẫn tiếp tục 

duy trì hoạt động buôn bán ở Phố Hiến nhưng chủ 

yếu chỉ đáp ứng cho thị trường nội địa. Tài liệu 

văn bia cho biết các chủ tàu, trưởng tàu người Hải 

Nam, Quảng Đông thuộc các họ Lâm, Sái, Trương, 

Mã, Hồng, Khánh, Phó, Diệu, Bân,... giai đoạn này 

vẫn duy trì hoạt động buôn bán ở đây.

Vào thế kỉ 18, sự thay đổi dòng chảy của sông 

Hồng dẫn đến hình thành một dải cát dài, càng 

về sau bãi cát này càng lớn khiến tàu thuyền ra 

vào Phố Hiến gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt các 

cồn cát được hình thành ở khúc uốn sông Hồng 

và dần kết nối với bờ sông. Sự bồi lấp đáng kể 

bên tả ngạn sông Hồng làm cho Phố Hiến ngày 

càng cách xa sông Hồng, bến bãi cạn khiến thuyền 

bè không vào neo đậu được. Như vậy, nhu cầu các 

bến thuyền phải thay đổi địa điểm, dẫn đến sự 
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Hình 80. Đền Thiên Hậu và Võ Miếu ở Phố Hiến
그림 80. 포히엔의 천후성모 사당과 무묘 유적
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dịch chuyển các bến cảng mới sang hữu ngạn sông 

Hồng, đồng thời lị sở trấn Sơn Nam cũng được 

chuyển sang bên hữu ngạn sông Hồng. Năm 1741, 

trấn Sơn Nam được chia thành Sơn Nam Thượng và 

Sơn Nam Hạ. Ưu thế kinh tế phát triển mạnh ở Sơn 

Nam Hạ, và lúc này Vị Hoàng trở thành lị sở của 

trấn Sơn Nam Hạ, trung tâm đô thị thương cảng 

mới Vị Hoàng của Nam Định phát triển nổi bật. 

Vùng đất Phố Hiến lúc này thuộc Sơn Nam Thượng 

mất dần vị thế trung tâm kinh tế. 

Nửa đầu thế kỉ 18, thiên tai hạn hán, vỡ đê gây 

đói khổ khiến dân trấn Sơn Nam phải bỏ quê đi tha 

phương. Từ năm 1737 đến 1751, phong trào nông 

dân Đàng Ngoài bùng lên dữ dội. Sau đó là phong 

trào Tây Sơn. Từ nửa cuối thế kỉ 18, do chiến tranh 

liên miên, chúa Trịnh đã lấy phần đất Phố Hiến và 

Xích Đằng lập đồn binh lớn, từ lúc này Hiến Doanh 

chỉ mang ý nghĩa là một đồn binh quân sự. Nhiều 

dân cư ở Phố Hiến đã phải bỏ đi tìm nơi khác yên 

ổn hơn sinh sống, nhiều người Hoa đã bỏ việc 

buôn bán ở đây để tìm đến các nơi khác.

Sau khi nhà Tây Sơn đánh bại chúa Trịnh, 

những phường nghề ở Phố Hiến cũng không còn 

nữa. Đến năm 1802, đất nước thống nhất Đàng 

Trong và Đàng Ngoài, mở ra vương triều Nguyễn, 

kinh đô đóng ở Phú Xuân - Huế, chính sách ức 

thương đã hạn chế sự phát triển thủ công nghiệp 

ở ngoài bắc. Phố Hiến đã không còn cơ hội để 

khôi phục lại như xưa. 

Ngày nay, Phố Hiến còn lại những dấu tích 

chùa chiền, đình, nhà thờ Kitô giáo, các phố 

người Hoa xưa với Võ Miếu thờ Quan Vân Trường 

(tức Quan Đế Miếu), đền Mẫu thờ Dương quý phi, 

đền Thiên Hậu Thánh Mẫu, hội quán của người 

Hoa,... Bên cạnh đó, qua những kết quả thám sát 

khai quật khảo cổ học đã phát hiện những dấu 

tích thương điếm phương Tây, những dấu tích 

các làng nghề truyền thống đem đến những sản 

가는 선박들이 많은 어려움을 겪었다. 다량의 사구가 

홍강의 물굽이마다 형성되었고 점차 강의 둔치와 연결

되었다. 홍강 좌안에 퇴적토가 쌓여 포히엔은 점점 홍

강에서 멀어지게 되었고 해변은 점점 얕아져 배가 정박

할 수 없었다. 그래서 홍강의 우안으로 포구가 이동하

면서 썬남진의 관청도 홍강 우안으로 옮겨갔다. 1741

년 썬남진은 상하로 나누어진다. 하썬남이 경제발전에

서 더 우세했으며 이때 비호앙(Vị Hoàng)이 하썬남진

의 관청소재지가 되었다. 이에 따라 남딘(Nam Định)

의 비호앙이 새로운 무역항 도시로 발전하기 시작한다. 

이때 포히엔은 상썬남에 속해 경제 중심지의 지위를 점

차 잃어갔다.

18세기 초에 가뭄이 들어 기근이 횡행하였고 썬남진

의 백성들은 고향을 버리고 타향으로 떠나갔다. 1737

년부터 1751년까지는 당응와이 농민 봉기가 뜨겁게 불

타올랐다. 그 이후에는 떠이선(Tây Sơn) 농민 봉기가 

이어졌고 18세기 말부터 전쟁이 지속되어 찐 군주는 포

히엔과 씩당의 땅에 큰 군영을 세우게 되어 그때부터 

히엔조아인 즉 군사 주둔지라는 의미를 지닌 이름으로 

불리게 되었다. 포히엔의 많은 주민들은 이 땅을 버리

고 다른 곳으로 떠나게 되고 많은 화교들 역시 이곳에

서 장사를 접고 다른 지역을 찾아 떠났다.

떠이선 왕조가 찐 군주를 물리친 후에 포히엔의 직

업 거리들은 더 이상 남아있지 않았다. 1802년에는 당

쫑과 당응와이가 통일되고 수도를 후에(Huế)-푸쑤언

(Phú Xuân)에 둔 응우옌(Nguyễn) 왕조 시대가 열렸

다. 응우옌 왕조는 북부지역의 수공업 발전을 제한하는 

상업 억제 정책을 폈다. 포히엔은 옛날처럼 복구될 기

회를 잃게 되었다.

오늘날 포히엔에는 사원과 사당, 기독교 교회, 화교

들의 관제묘 사당, 양귀비 사당, 마조사당, 회관 등의 

흔적이 남아있다. 또한 고고학 발굴 탐사 조사를 통하

여 서양인들의 상점과 번영했던 무역 항구도시 시대에 

비단, 도자기 제품을 공급하던 전통 직업마을의 흔적도 
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발견되었다.

흥옌박물관의 보고서에 따르면 흥옌성, 코아이쩌우

현, 다이떱(Đại Tập)사, 찌랑(Chi Lăng)촌에 속한 홍

강 구간에서 2008년 난파선 한 척을 발견했다고 한다. 

1차 조사결과 난파선은 수심 약 10m 깊이에 모래와 진

흙으로 덮인 채 하노이(Hà Nội)-탕롱 방향으로 뱃머리

가 기울어 있었다. 2009년에는 난파선을 인양하여 조

사하였다. 이 난파선은 목재로 만들어진 증기선(蒸氣

船)으로 기계실에는 많은 땔감과 석탄이 있었고 선체

의 길이는 27m, 폭은 5.2m였다. 배는 두 부분으로 조

각나 있었고 선수의 길이는 7m, 선미의 길이는 20m였

다. 선체의 밑바닥 부분은 동으로 얇게 입혀져 있었다. 

흔적에 따르면 이 배는 침몰하기 전에 기계실에서 불이 

났고 선체의 표면 부분의 목질은 썩어 있었다. 기계실

에는 청자 육각병, 접시, 잔, 구리주전자, 가위, 가위갈

이, 쟁반 등이 있었고 오일 분무기, 스패너, 펜치와 같

은 기계 수리 도구도 있었다. 갑판의 양쪽 칸은 땔감으

로 가득 차 있었고 나머지 선실에서는 천을 염색할 때 

사용하는 많은 양의 끄나우(Củ nâu)와 한자로 “강남

(江南)”이라고 써진 나무 상자가 발견되었다. 또한 발, 

사발, 접시와 같은 도자기 유물 몇 점과 조각들이 발견

되었다. 발굴 당시 전문가들은 난파선의 연대를 19세기 

후반으로 보았고, 선주는 베트남에 장사하러 온 중국인

으로 단정하였다.134)

그러나 연구조사단에 따르면 이 배는 19세기 말 프

랑스에서 건조된 선박으로 추정된다. 1872년 장 뒤피

(Jean Dupuis)가 껌(Cấm)강-타이빈강-루옥강-홍강을 

통하여 하노이로 올라와 라오까이(Lào Cai)와 중국 운

남성으로 가는 루트를 탐사한 이후로 프랑스가 베트남

의 홍강과 중국 운남선 간의 교역로를 개척하던 시기이

다.135) 특히 당시 주석과 끄나우는 하이퐁 항구에서 다

134)　�흥옌 박물관, 『흥옌 박물관의 다이떱사 난파선 인양 발굴조사 보고』, 
2009.

135)　�Rumanet du Caillaud, 『1872-1874 통킹에서 프랑스 개입의 역사』, 
Challamel, Paris, 1880, p.68.

phẩm tơ lụa, gốm sứ của một thời đô thị thương 

cảng phồn thịnh. 

Theo báo cáo của Bảo tàng Hưng Yên cho biết 

ở đoạn sông Hồng thuộc thôn Chi Lăng, xã Đại 

Tập, huyện Khoái Châu, Hưng Yên, năm 2008 đã 

phát hiện một xác tàu cổ đắm. Kết quả khảo sát 

bước đầu cho thấy tàu nằm ở độ sâu hơn 10m, 

bị phủ kín bởi lớp bùn cát, nằm nghiêng mũi tàu 

hướng về phía Thăng Long Hà Nội. Năm 2009, 

con tàu đắm được khai quật và kéo vào gần bờ. 

Đây là con tàu bằng gỗ, chạy bằng động cơ hơi 

nước, trên khoang máy chứa nhiều củi và than, 

thân tàu dài 27m, rộng 5,2m. Tàu bị gãy làm 2 

phần, phần đầu dài 7m, phần đuôi dài 20m. Phần 

vỏ phía dưới thân tàu được bọc một lớp đồng lá 

mỏng. Dấu tích cho thấy khoang máy bị cháy 

trước khi chìm, một số phần gỗ vỏ thân tàu đã bị 

mục. Trong khoang máy có phát hiện một số đồ 

gốm như bình lục giác men xanh, bát, đĩa, chén, 

ấm đồng, kéo, dũa, khay đựng đồ,... cùng với một 

số đồ sửa chữa máy móc như vịt dầu, cà lê, mỏ 

nết,... Hai bên mạn khoang là các 2 khoang nhỏ 

chứa đầy củi. Trên khoang tàu còn lại phát hiện 

nhiều củ nâu dùng để nhuộm vải và một hộp gỗ 

đựng hàng ghi chữ Hán “Giang Nam”. Ngoài ra, 

còn có một số hiện vật đồ sứ như bát con, chén, 

đĩa, mảnh gốm. Con tàu đắm được các chuyên 

gia xác định niên đại cuối thế kỉ 19, chủ nhân là 

người Trung Quốc đến Việt Nam buôn bán.134)

Theo đoàn nghiên cứu của chúng tôi cho rằng 

đây là con tàu của người Pháp có niên đại cuối 

thế kỉ 19. Đây là thời kì chính quyền Pháp đã sang 

Việt Nam khai thác tuyến giao thương sông Hồng 

lên Vân Nam Trung Quốc sau tuyến thăm dò của 

Jean Dupuis từ cửa sông Cấm - sông Thái Bình 

134)　�Bảo tàng Hưng Yên, Báo cáo khoa học khai quật, vận chuyển 
xác tàu cổ từ xã Đại Tập về Bảo tàng Hưng Yên, 2009.
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량으로 수출되었던 품목이었다. 비록 19세기에 포히엔 

무역항에서 더이상 상업 활동이 지속되지 않았지만 여

러 세기에 걸쳐 배들이 오가던 흥옌, 코아이쩌우 지역

을 흐르는 홍강 구간은 여전히 베트남 북부지역의 중요

한 교역로였다. 

- sông Luộc - sông Hồng lên Hà Nội - Lào Cai - 

Vân Nam năm 1872.135) Đặc biệt hai loại mặt hàng 

thiếc và củ nâu thường được xuất khẩu số lượng 

lớn từ cảng Hải Phòng. Mặc dù thế kỉ 19, thương 

cảng Phố Hiến không còn hoạt động buôn bán 

nữa nhưng tuyến sông Hồng chảy qua địa phận 

Khoái Châu, Hưng Yên trong nhiều thế kỉ vẫn 

luôn là một trong những tuyến giao thương quan 

trọng của khu vực miền Bắc Việt Nam.

135)　�Rumanet du Caillaud, Histoire de l’intervention francaise au 
Tonkin de 1872-1874, Challamel, Paris, 1880, tr.68.

Hình 81. Tàu của Pháp thế kỉ 19 được trục vớt ở Khoái Châu, Hưng Yên, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hưng Yên
그림 81. 흥옌성 코아이쩌우에서 인양된 프랑스의 19세기 난파선
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Hình 82. Củ nâu được vận chuyển trên tàu (Nguồn: Bảo tàng Hưng Yên)
그림 82. 난파선에서 발견된 끄나우(薯莨, Dioscorea cirrhosa)(흥옌 박물관 소장)

Hình 83. Các hiện vật phát hiện trên tàu đắm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hưng Yên
그림 83. 난파선에서 발견된 도자기(흥옌 박물관 소장)
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Hải Phòng có hệ thống sông ngòi dày đặc, 

bao gồm các sông Bạch Đằng, sông Hàn, sông 

Cấm, sông Kinh Môn, sông Lạch Tray, sông Văn 

Úc, sông Mới, sông Thái Bình, sông Luộc, sông 

Hóa, ngoài ra còn có các nhánh sông Chung Mỹ, 

sông Đa Độ, sông Lịch Sĩ, sông Giá, sông Tam 

Bạc, sông Kinh Đông. Do nằm về cuối nguồn của 

các dòng chảy tiếp giáp với biển nên bề mặt các 

dòng chảy khá rộng, độ uốn khúc lớn. Sông ngòi 

ở Hải Phòng đều chảy theo hướng tây bắc - đông 

nam, đổ ra biển qua cửa Thái Bình, Văn Úc, Lạch 

Tray, Cửa Cấm, Nam Triệu, Lạch Huyện.136) Với 

vị trí ven biển, lại có hệ thống sông ngòi dày đặc 

tạo nên những cửa sông, cửa biển lớn, bến bãi 

rộng mà kín gió, thuận lợi cho tàu thuyền neo 

đậu, đồng thời hệ thống sông ngòi là ranh giới tự 

nhiên giữa Hải Phòng với các vùng phụ cận, là hệ 

thống giao thông đường thủy liên hoàn nối liền 

Hải Phòng với trung tâm thủ đô Thăng Long - Hà 

Nội và các khu vực đồng bằng Bắc Bộ, là vùng 

136)　�Hội đồng Lịch sử Hải Phòng, Địa chí Hải Phòng, tập 1, Nxb Hải 
Phòng, 1990, tr.58-65.

하이퐁(Hải Phòng)은 바익당(Bạch Đằng)강, 한

(Hàn)강, 껌(Cấm)강, 낀몬(Kinh Môn)강, 락짜이

(Lạch Tray)강, 반욱(Văn Úc)강, 머이(Mới)강, 타

이빈(Thái Bình)강, 루옥(Luộc)강, 호아(Hóa)강 등 

촘촘한 하천체계를 보유하고 있다. 또한 쭝미(Chung 

Mỹ)강, 다도(Đa Độ)강, 릭씨(Lịch Sĩ)강, 쟈(Giá)강, 

땀박(Tam Bạc)강, 낀동(Kinh Đông)강의 지류도 흘

러간다. 강의 하류는 바다와 연결되는 지점에 위치하

여 강폭이 상당히 넓고 물굽이가 크다. 하이퐁의 하

천은 모두 서북-동남향으로 흐르며 타이빈강, 반욱, 

락짜이, 껌, 남찌에우(Nam Triệu), 락후옌(Lạch 

Huyện) 하구를 통하여 바다로 흘러나간다.136) 하이

퐁은 해안에 위치하고 많은 하천으로 연결되는 큰 하

구와 바람이 없는 넓은 해변과 강변이 있어 선박이 정

박하기에 좋은 조건을 갖추고 있다. 하이퐁의 거대한 

하천체계는 하이퐁과 인근지역들을 자연스럽게 나누

는 경계가 되어주고 하이퐁과 베트남의 중심지인 수도 

하노이(Hà Nội)-탕롱(Thăng Long) 뿐만 아니라 북

136)　�하이퐁 역사위원회, 『하이퐁의 지리』 1권, 하이퐁 출판사, 1990, pp.58-
65.

2.5. �하이퐁 무역항2.5. �Thương cảng ở �
Hải Phòng
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부 평야지역을 연쇄적으로 연결하는 수로 교통 체계가 

되었다. 또한 해안 지역이 바로 육지와 동해를 연결해

주는 중간매개 지역이라는 것이다.

수세기에 걸쳐 해수면이 전진과 후퇴를 거듭하며 

하이퐁의 해안선과 각 하구는 오늘날과 같이 명확한 

윤곽이 형성되었다. 도썬(Đồ Sơn) 서남쪽 해안지역은 

반욱강과 타이빈강에서 밀려들어온 많은 토사가 바다

를 메우며 이루어진 해안 평야지대가 빠른 속도로 형

성되었다. 지금으로부터 약 2,500-1,000년 전에 바닷

물이 빠져나가는 과정에서 옛 모래 제방 체계와 집단 

거주 촌락의 흔적이 형성되었다.137) 당시 동북쪽의 타

이빈강에서 부터 밀려들어오는 퇴적 토사는 양이 매우 

적어 이 지역의 평야 형성이 지속되지는 못하였다. 약 

700-500년 전 마지막으로 해수면이 후퇴하는 시기 이

후 옛 해안 구간이 도썬과 바로 직전에 충적되어 만들

어진 삼각주 평야와 연결되어 반도(半島)가 되었다. 이

때부터 도썬반도는 타이빈강의 충적토 물결을 막는 자

연 분리 지점이 되어 오늘날 하이퐁 해안의 형태를 조

성하였다.138)

최근 수백 년 동안 북부만의 해수면이 상승하고 있

어 삼각주를 형성하는 속도가 현저히 느려졌다. 도썬 

남쪽에서 반욱강-타이빈강 입구까지 토사가 지속적으

로 퇴적되고 있지만 많은 양이 바다로 흘러가기 때문에 

쌓이는 속도가 느리다. 반대로 도썬 북쪽에서 껌강-바

익당강 입구까지 쌓인 토사는 바다를 메우고 육지가 되

어 깔때기 모양의 하구를 형성하여 하이퐁 해안 지역의 

교통에 우세한 점을 조성하였다.

강 하류 삼각주의 형성과정은 거주민 공동체의 발전

과 함께하였다. 고고학 자료에 근거하여 볼 때 까이배

오(Cái Bèo), 앙즈어(Áng Giữa), 바이벤(Bãi Bến) 유

적은 해수면 상승 이후 하이퐁 해안의 섬들에서 지금

137)　�하이퐁 역사위원회, 『하이퐁의 지리』 1권, 하이퐁 출판사, 1990, pp.50-
51.

138)　�딘반후이, 『하이퐁의 현대 해안 동력 형태의 특징』, 하노이 대학교 자연
과학대학원 박사학위 논문, 1996. p.91.

duyên hải kết nối lục địa với Biển Đông.

Do hiện tượng biển tiến, biển thoái qua nhiều 

thế kỉ, đường bờ biển Hải Phòng với các cửa sông, 

cửa biển đã hình thành tương đối rõ nét như 

ngày nay. Vùng ven biển phía tây nam Đồ Sơn do 

có nguồn phù sa lớn từ các sông Văn Úc và sông 

Thái Bình nên quá trình phát triển đồng bằng lấn 

biển diễn ra liên tục với tốc độ nhanh. Quá trình 

biển rút trong khoảng 2500 năm đến 1000 năm 

cách ngày nay đã hình thành hệ thống đê cát cổ 

cùng với dấu tích các làng xóm tụ cư.137) Trong khi 

đó, ở phía đông bắc do lượng phù sa cung cấp từ 

hệ thống sông Thái Bình ở khu vực này rất ít nên 

quá trình phát triển đồng bằng diễn ra không liên 

tục. Vào khoảng 700 - 500 năm trước, sau đợt biển 

lùi cuối cùng, lớp bờ cổ đã thành tạo nối liền Đồ 

Sơn với đồng bằng châu thổ vừa được bồi tụ trở 

thành bán đảo. Từ đây, bán đảo Đồ Sơn trở thành 

điểm phân cách tự nhiên ngăn các dòng bồi tích 

của hệ thống sông Thái Bình và tạo ra sự phân 

hóa của diện mạo bờ biển Hải Phòng ngày nay.138) 

Trong khoảng vài trăm năm gần đây, mực nước 

biển của vịnh Bắc Bộ có xu hướng dâng cao, quá 

trình hình thành châu thổ với tốc độ khá chậm. 

Từ phía nam Đồ Sơn đến vùng cửa sông Văn Úc 

- sông Thái Bình ngày càng bồi lắng phù sa với 

xu hướng tiến ra biển với tốc độ chậm. Ngược lại, 

phía bắc Đồ Sơn đến vùng cửa sông Cấm - sông 

Bạch Đằng thì có hiện tượng biển lấn sâu vào đất 

liền tạo thành vùng cửa sông hình phễu, tạo nên 

ưu thế về hoạt động giao thông cho khu vực ven 

biển Hải Phòng.

Cùng với quá trình hình thành vùng duyên 

137)　�Hội đồng Lịch sử Hải Phòng, Địa chí Hải Phòng, tập 1, Nxb Hải 
Phòng, 1990, tr.50-51.

138)　�Đinh Văn Huy, Đặc điểm hình thái động lực khu bờ biển hiện 
đại Hải Phòng, Luận án Tiến sĩ Địa lý Địa chất, Trường ĐHKH 
Tự nhiên, Hà Nội, 1996, tr.91.
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으로부터 약 3000-5000년 전의 하롱(Hạ Long) 문화

의 특징을 가진 부락 공동체와 거주지가 존재함을 증

명하였다. 또한 투이응우옌(Thủy Nguyên)현의 짱껜

(Tràng Kênh)에서는 석기 제작터가 확인되었으며, 

동선(Đông Sơn) 문화의 특징을 가진 수많은 배 무덤

이 비엣케(Việt Khê), 짜이썬(Trại Sơn), 쭝하(Trung 

Hà), 투이썬[Thủy Sơn, 투이응우옌(Thủy Nguyên)] 유

적지에서 발견되었다. 또 띠엔랑(Tiên Lãng)현 꾸이

엣띠엔(Quyết Tiến) 유적지에서 발견된 청동기 유물

을 통하여 2,000-2,500년 전 상당히 발전했던 사회수

준을 엿볼 수 있다. 이러한 유물과 유적은 바닷물이 빠

져나간 시기와 오늘날의 하이퐁 해안의 형성과정을 보

여주고 있으며, 하이퐁 해안 지역이 발전하기 위한 기

반이 되는 최초의 거주 흔적이다.139)

투이응우옌현 지역에 흩어져 있는 다수의 중국 한나

라 시대 벽돌무덤과 거주민의 흔적은 한나라 문화가 하

이퐁 해안에 형성된 주민공동체에 영향을 주었던 것을 

증명하고 있다.

하이퐁 해안 지역의 탄생과 관련된 옛 마을에는 안

비엔(An Biên) 마을, 껌강과 땀박강 유역의 쟈비엔(Gia 

Viên) 마을이 있다. 하이퐁 해안 지역의 형성과 발전

은 레쩐(Lê Chân) 장군을 숭배하는 전설과 깊은 관련

이 있다. 레쩐 장군은 기원후 1세기 중국 지배시기에 

한나라에 항거하여 의병을 일으킨 쯩씨 자매(Hai Bà 

Trưng)를 도왔던 여성 장군이다. 레쩐 장군은 이곳에 

와서 황무지를 개간하고 안비엔을 세우고 발전시켰으

며 이로써 오늘날 하이퐁 땅이 형성되었다. 장군은 안

비엔 마을의 성황신으로 추존되었으며 오늘날 하이퐁

시 레쩐(Lê Chân)군, 메린(Mê Linh)방에 위치한 응에

(Nghè)사당에 모셔져 있다.

독립 대월국 시대의 흔적으로는 938년 응오꾸옌

139)　�쩐득타인, 딘반후이, 응우옌껀, 당득응아, 「하이퐁의 Holocene 해수
의 요동과 해안 형성의 특징」, 『고고학 1세기』 1권, 사회과학 출판사, 
2004, pp.290-292.

hải châu thổ là sự phát triển cộng đồng dân cư. 

Căn cứ theo các tư liệu bằng chứng khảo cổ học, 

các phát hiện tại di chỉ Cái Bèo, Áng Giữa, Bãi 

Bến minh chứng cho sự tồn tại của các nhóm cư 

dân sống trên các đảo ven bờ Hải Phòng sau quá 

trình biển tiến, mang dấu ấn đặc trưng của nền 

văn hóa Hạ Long cách ngày này 5000 - 3000 năm, 

tiếp đến là dấu tích các xưởng chế tác đá ở Tràng 

Kênh (Thủy Nguyên) và sau đó là hàng loạt các 

dấu tích mộ táng, mộ thuyền đặc trưng của văn 

hóa Đông Sơn được tìm thấy ở các di chỉ Việt Khê, 

Trại Sơn, Trung Hà, Thủy Sơn (Thủy Nguyên) và di 

chỉ Quyết Tiến (Tiên Lãng) có niên đại cách ngày 

nay 2500-2000 năm, phản ánh trình độ xã hội phát 

triển khá cao thông qua các hiện vật đồ đồng đặc 

sắc. Quá trình này gắn liền với thời kì biển rút và 

hình thành bờ biển Hải Phòng ngày nay. Đây là 

những lớp cư dân đầu tiên đặt nền móng cho sự 

phát triển vùng duyên hải Hải Phòng sau này.139)

Những dấu ấn vật chất tiếp theo chính là hàng 

loạt các ngôi mộ gạch từ thời Hán của Trung 

Quốc nằm rải rác ở các khu vực huyện Thủy 

Nguyên, minh chứng cho quá trình ảnh hưởng 

của văn hóa Hán đến cộng đồng cư dân ven biển 

Hải Phòng.

Những làng cổ gắn liền với sự ra đời của vùng 

ven biển Hải Phòng chính là khu vực làng An 

Biên, làng Gia Viên khu vực sông Cấm và sông 

Tam Bạc. Việc hình thành và phát triển vùng đất 

ven biển Hải Phòng đã gắn liền với truyền thuyết 

thờ nữ tướng Lê Chân phò trợ Hai Bà Trưng trong 

khởi nghĩa chống Bắc thuộc ở thế kỉ 1 SCN. Nữ 

tướng Lê Chân đã đến đây khai hoang, lập trang 

An Biên để rồi mở rộng, hình thành vùng đất Hải 

139)　�Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Nguyễn Cẩn, Đặng Đức Nga, 
Đặc điểm phát triển bờ và dao động mực nước biển Holocene 
ở khu vực Hải Phòng, in trong Một thế kỉ khảo cổ học, tập 1, 
Nxb KHXH, 2004, tr.290-292.
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(Ngô Quyền)이 바익당강에 말뚝을 박는 전략으로 남

한군을 크게 물리친 사건에서 볼 수 있다. 각 마을에서 

응오꾸옌을 성황신으로 섬긴다. 응우옌꽝응옥(Nguyễn 

Quang Ngọc)의 연구에 따르면 응오꾸옌을 숭배하는 

신화들은 모두 쟈비엔 사당에 기원이 있다고 한다. 쟈

비엔 사당이 이 지역의 응오꾸옌을 모시는 주요 사당이

며 쟈비엔은 옛 바익당 하구 지역의 중요한 마을이었음

을 알 수 있다.140)

하이퐁 해안 지역 주민공동체는 10세기 이전부터 이

곳으로 이주하였다. 리-쩐-레 왕조 시대의 황무지 개간

정책은 홍(Hồng)강 삼각주의 아래 지역을 확장시켰

다. 예전에 물에 잠기던 지역과 개천에 점점 많은 촌락

이 생겨났다. 북부만에 가까운 곳에 위치하여 이 지역

의 주민은 해양의 잠재력을 개발하였고 해산물을 잡았

으며 젓갈을 만들고 소금을 생산하며 농업에 종사하였

다. 또한 하구와 하천체계, 자연적인 하천 교통로를 잘 

이용하여 인근지역과 북부만을 오가는 배들과 교류하

고 거래하였다. 촘촘한 하천 체계 덕분에 수세기 동안 

발전하고 번성한 항구가 형성되었고 주로 타이빈강, 반

욱강, 껌강, 땀박강 하류에 집중되었다.

북부만의 자연적 조건으로 인하여 하이퐁 지역은 

교통이 매우 편리하였고 예부터 고대인들의 집단 거주

지로 발전하였다. 기원 초기 베트남 북부지역이 북방

의(중국) 지배하에 있을 때 롱비엔(Long Biên), 루이

러우[Luy Lâu, 오늘날의 박닌(Bắc Ninh)], 똥빈(Tống 

Bình), 다이라[Đại La, 하노이(Hà Nội)]에 북방의 관

청이 있었다. 이곳들은 모두 ‘북부만’이라는 매우 중요

한 관문을 가지고 있었다. 북부만을 따라가는 길은 북

방과 남방을 연결하는 아주 중요한 노선이었다. 그 노

선에서 하이퐁은 바익당 하구로부터 바익당강, 낀터이

(Kinh Thầy)강, 룩더우쟝(Lục Đầu Giang)강을 따라

가서 두옹(Đuống)강, 저우(Dâu)강 구간을 지나고 루

140)　�응우옌꽝응옥, 당티번찌, 「쟈비엔은 하이퐁의 기원이 되는 마을인가」, 
『하이퐁 역사연구잡지』 제3호, 1985, p.62.

Phòng sau này. Bà được tôn làm thành hoàng thờ 

ở làng An Biên, nay là Đền Nghè thuộc phường 

Mê Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh đó, dấu mốc của thời kì Đại Việt độc 

lập chính là từ sự kiện Ngô Quyền đã dùng chiến 

lược đóng cọc vùng cửa sông Bạch Đằng đánh 

bại quân Nam Hán năm 938. Các làng xã trong 

nội thành đều thờ Ngô Quyền làm thành hoàng. 

Theo ý kiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang 

Ngọc, các thần tích sắc phong thờ Ngô Quyền đều 

có nguồn gốc từ đền Gia Viên, điều đó cho thấy 

đền Gia Viên là đền chính thờ Ngô Quyền ở vùng 

đất cảng, và làng Gia Viên cũng là làng cổ ở vị trí 

trọng yếu vùng cửa biển Bạch Đằng xưa.140)

Có thể thấy, cộng đồng cư dân ven biển Hải 

Phòng về căn bản đã đến đây cư trú đông đúc từ 

trước thế kỉ 10. Những chính sách khai hoang từ 

thời Lý - Trần - Lê làm cho vùng hạ châu thổ sông 

Hồng được mở rộng. Các vùng ngập nước, lạch 

triều trước đây dần hình thành nhiều làng xóm 

định cư. Do vị trí gần kề vịnh Bắc Bộ, cư dân vùng 

đất này đã sớm biết khai thác tiềm năng biển, 

đánh bắt hải sản, làm mắm, làm muối, làm nông 

nghiệp,... đồng thời tận dụng hệ thống cửa sông, 

cửa biển, những tuyến sông ngòi tự nhiên mà giao 

lưu trao đổi hàng hóa với các vùng lân cận cũng 

như với tàu thuyền qua lại vùng vịnh Bắc Bộ. Nhờ 

hệ thống sông ngòi dày đặc đã hình thành những 

bến cảng buôn bán sầm uất qua nhiều thời kì, tập 

trung chủ yếu ở vùng hạ lưu sông Thái Bình, sông 

Văn Úc, sông Cấm, sông Tam Bạc,...

Do đặc điểm điều kiện tự nhiên ở bên vịnh Bắc 

Bộ, vùng đất Hải Phòng từ xa xưa đã được coi là vị 

trí thuận lợi, đắc địa mà con người từ thời cổ đại 

đã lựa chọn làm nơi tụ cư sinh sống. Vào những 

140)　�Nguyễn Quang Ngọc, Đặng Thị Vân Chi, Phải chăng Gia Viên là 
làng gốc của Hải Phòng, T/c Nghiên cứu Lịch sử Hải Phòng, số 
3/1985, tr.62.
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이러우로 들어간다. 중국의 수-당대에 똥빈, 다이라 중

심지가 발전할 때 안남도호부(安南都護府)와 북방을 

연결하는 정식 수상 교통로는 바익당강 물길이었고 당

시 바익당강은 홍강의 지류였다. 리타나(Li Tana)의 

연구에 따르면 15세기까지 대월국의 수도 탕롱과 동

해의 북부만을 연결하는 주요 뱃길은 바로 바익당강이

었다.141)

대월국 국가성립 시기에 하이퐁 지역은 동쪽의 넓고 

큰 지역의 일부였고 수세기가 지나는 동안 옛 동쪽 지

역의 문화는 멈추지 않고 발전하였으며 하이퐁 사람들

의 삶은 항상 바다와 밀접한 관련이 있었다.

리 왕조 시대에 하이퐁 하구는 대월국 동북지역의 

국가 안보 측면에서 매우 중요한 위치였다. 1058년 리 

왕조는 도썬에 장룡(Tường Long, 墻龍)탑을 세웠다. 

『대월사략(大越史略)』과 『대남일통지(大南一統志)』에

서는 장룡탑에 대해 다음과 같이 기록하였다.

1058년 9월 가을에 리타인똥(Lý Thánh Tông, 李聖宗)이 

바로 하구로 나갔는데 그때 도썬을 시찰하였고 이곳에 탑

을 세우게 하였다. 병술(丙戌) 1059년 8월 가을에 왕은 황

금용이 장춘전(長春殿)에 나타난 것을 보았고 도썬에 있

는 탑의 이름을 장룡(墻龍)이라 하였다.142)

도썬 고탑은 응이즈엉(Nghi Dương)현 도썬사에 있다. 높

이가 100척(42.5m)이며 리 왕조의 용서태평(龍瑞太平) 

시대(1058)부터 지었다. 응우옌 왕조의 쟈롱제 즉위 3년

(1804)에 탑을 헐고 벽돌을 가져와 하이즈엉(Hải Dương)

진의 성(城)을 세웠다.143) 

위와 같은 기록은 과거 장룡탑이 매우 거대했음을 

보여주고 있다. 탑은 응옥(Ngọc)산 위에 세워져 높이

141)　�리타나, 「바다에서의 전망 : 베트남 북부와 중부 해안에 대한 전망」, 
『Journal of Southeast Asian Studies』, 2006, p.95.

142)　�응우옌쟈뜨엉 번역, 『대월사략』, 호찌민시 출판사, 1993, p.47.

143)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.478.

thế kỉ đầu Công nguyên, miền Bắc Việt Nam dưới 

ách thống trị của phương Bắc, các trung tâm trị 

sở của phương Bắc đặt ở Long Biên, Luy Lâu (tức 

Bắc Ninh ngày nay), sau đó là Tống Bình, Đại 

La (tức Hà Nội) đều có cửa ngõ đi vào vô cùng 

quan trọng chính là vùng Vịnh Bắc Bộ. Chính 

vì vậy, con đường men theo vịnh Bắc Bộ là con 

đường kết nối rất quan trọng giữa phương Bắc và 

phương Nam. Trong đó, vị thế ven biển của Hải 

Phòng đã được khai thác với tuyến đường từ cửa 

Bạch Đằng theo sông Bạch Đằng, sông Kinh Thầy, 

Lục Đầu Giang rồi theo sông Đuống, sông Dâu mà 

vào trung tâm trị sở Luy Lâu. Đến khi trung tâm 

Tống Bình, Đại La thời Tùy - Đường phát triển thì 

tuyến thủy lộ chính thức kết nối giữa An Nam đô 

hộ phủ với phương Bắc vẫn là tuyến sông Bạch 

Đằng, khi đó là phụ lưu chính của sông Hồng. 

Theo ý kiến của nhà nghiên cứu Li Tana, cho đến 

thế kỉ 15, tuyến đường thủy chính nối liền kinh 

đô Thăng Long của Đại Việt với vịnh Bắc Bộ của 

Biển Đông vẫn là sông Bạch Đằng.141)

Vào giai đoạn nhà nước Đại Việt được thành 

lập, vùng đất Hải Phòng là một phần trong cả 

xứ Đông rộng lớn, trải qua nhiều thế kỉ văn hóa 

xứ Đông xưa vẫn không ngừng phát triển và con 

người Hải Phòng cũng luôn gắn liền với cuộc sống 

hướng biển. 

Từ thời Lý, vị trí cửa biển Hải Phòng là địa 

điểm vô cùng quan trọng trong an ninh quốc 

phòng vùng đông bắc của Đại Việt. Năm 1058, 

nhà Lý đã đặc biệt cho xây dựng tòa tháp Tường 

Long ở Đồ Sơn. Sách Đại Việt sử lược có ghi chép 

rằng: “Mùa thu tháng 9 năm 1058, vua Lý Thánh 

Tông ra cửa biển Ba Lộ, nhân tiện vua đi thăm Đồ 

Sơn và cho xây tháp ở đây. Mùa thu tháng 8 ngày 

141)　�Li Tana, A View from the Sea: Perspectives on the Northern 
and Central Vietnam Coast, Journal of Southeast Asian Studies, 
2006, tr.95.
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가 해발 128m에 달하였다. 장룡탑은 이 지역의 불교 

발전을 보여주는 대표적인 불교 건축물일 뿐만 아니라 

국가 안보를 위해 동북쪽 해안을 지키는 감시탑이며 북

부만 지역을 오가는 배들에 신호를 주는 등대 역할도 

하였다. 쩐꾸옥브엉 교수는 장룡탑에 대하여 ‘리 왕조

의 이 탑은 도썬에 높게 솟아 하이동(Hải Đông)의 대

월국-탕롱 문화와 주권을 상징하는 건축물이었다.’고 

말하였다.144)

13세기 쩐 왕조 시대 반욱강 하류, 바익당 하구, 하

이퐁 해안의 껌강 하류는 적의 침략에 대한 항전의 결

전지이다.

리-쩐-레 왕조 기간은 북부만 지역의 번돈(Vân Đồn) 

복합체계 무역항의 활동이 매우 발전한 시기이다. 번돈

의 무역 활동은 일개 항구나 일부 지역뿐만 아니라 인

근 지역과 하이퐁 해안 지역을 포함하여 여러 지역에서 

광범위하게 펼쳐져 진행되었다. 하이퐁 해안 지역과 인

근 도서 지역에서 발견된 수출 도자기의 유적이 이를 

증명해주고 있다. 

하이퐁 해안 지역은 수도 탕롱으로 가는 관문으로 

번돈 중심 무역항과 가깝고 수많은 상업마을 중심지를 

끼고 있어 해안과 도서지역의 큰 잠재력을 품고 있었

다. 이를 바탕으로 상업의 중심지이자 무역항이 확실히 

형성되었다.

그 중에 깟하이(Cát Hải)-깟바(Cát Bà)섬은 크기

가 크고 배가 정박하기 편리한 해변을 가지고 있어 

북부만 번돈 무역항 체계와 더불어 교역 활동에 참

여하였다. 중국 원나라 시대의 자료들에 따르면 교지

(Giao Chỉ, 交趾) 지역의 광주(廣州)와 상업 활동을 

하는 중요한 두 지점은 Tuanshan과 Jichai이다.145) 

Tuanshan은 돈썬/도안썬(Đồn Sơn/Đoạn Sơn, 번돈

144)　�쩐꾸옥브엉, 「수도 하노이를 통해 하이퐁을 보다」, 『베트남인의 마음과 
머리, 정신의 땅-역사의 물결을 따라』, 문화정보 출판사, 하노이, 1996, 
p.292.

145)　�Liu Zhiqiang, 「작은 지중해 통킹만을 관통하는 역사」, 허푸(Hepu)와 
친저우(Qinzhou) 및 베트남의 문화교류 워크숍, 난닝시, 2008, p.5.

Bính Tuất năm 1059, vua thấy rồng vàng hiện lên 

ở điện Trường Xuân, bèn đặt tên cho ngôi tháp 

ở Đồ Sơn tên hiệu là Tường Long.”142) Đại Nam 

nhất thống chí cũng có viết: “Tháp cũ Đồ Sơn 

ở xã Đồ Sơn, huyện Nghi Dương cao 100 thước, 

dựng từ thời Long Thụy Thái Bình triều Lý (1058). 

Năm Gia Long thứ 3 (1804), phá tháp lấy gạch xây 

thành trấn Hải Dương.”143) Điều này chứng tỏ tháp 

Tường Long xưa vô cùng bề thế. Tòa tháp được 

dựng trên núi Ngọc cao 128m so với mực nước 

biển. Ngoài mục đích là công trình kiến trúc tháp 

Phật, khẳng định sự phát triển Phật giáo ở vùng 

này, tháp Tường Long còn như một đài quan sát 

bờ biển trong việc bảo vệ sự an nguy quốc gia 

ở vùng biển phía đông bắc, đồng thời có vai trò 

như ngọn hải đăng báo hiệu cho tàu thuyền qua 

lại vùng vịnh biển Bắc Bộ. Cố giáo sư Trần Quốc 

Vượng đã nói: “Tháp Tường Long của nhà Lý vòi 

vọi trên đỉnh Đồ Sơn là một biểu tượng của chủ 

quyền, văn hóa Đại Việt - Thăng Long trên vùng 

đất cảng Hải Đông.”144)

Trong những cuộc kháng chiến chống giặc 

ngoại xâm dưới thời Trần thế kỉ 13, vùng hạ lưu 

sông Văn Úc, cửa biển Bạch Đằng, hạ lưu sông 

Cấm ven biển Hải Phòng luôn được chọn là điểm 

quyết chiến chiến lược.

Có thể thấy, giai đoạn Lý - Trần - Lê là thời kì 

vùng vịnh Bắc Bộ nổi lên hoạt động phát triển 

thương mại của phức hệ cảng đảo Vân Đồn. Hoạt 

động buôn bán này diễn ra không chỉ ở một bến 

cảng hay địa điểm đơn lẻ mà nó là một hệ thống 

bến cảng lan tỏa rộng ra các khu vực phụ cận, 

142)　�Đại Việt sử lược, Bản dịch của Nguyễn Gia Tường, Nxb Tp. Hồ 
Chí Minh, 1993, tr.47.

143)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.478.

144)　�Trần Quốc Vượng, Hải Phòng nhìn từ thủ đô Hà Nội, trong 
Theo dòng lịch sử - những vùng đất, thần và tâm thức người 
Việt, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1996, tr.292.
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항)을 음역한 것이거나 도썬반도를 일컫는 말일 수 있

고, Jichai는 하이퐁의 깟하이섬일 것이다. 

응우옌 왕조 시대의 깟하이현은 바로 응예우퐁

(Nghiêu Phong)현이었고 현청은 호아히(Hòa Hy)사

에 위치하며 현재는 깟하이시진이다. 오늘날 깟바섬

의 남서쪽에는 쑤언담(Xuân Đám) 초소의 흔적이 남

아있으며 바로 닌하이(Ninh Hải)보(堡)이다. 닌하이

보는 둘레가 77장(327m)이고 높이는 5척(2m)이다. 민

망(Minh Mạng, 明命, 1820-1841) 20년(1839)에 세워

졌으며 1개 소대, 50명의 병사가 지켰고 2척의 큰 배가 

있었다. 또한 선박 통행 검문소인 응옥븡(Ngọc Vừng)

섬의 띤하이(Tĩnh Hải)보를 지원하였다.146)

깟바섬 쑤언담사 랑꾸(Làng Cũ)에서 레-막 왕조(15-

16세기)의 자기와 쩐-레 왕조(13-17세기) 시대의 도기

가 다량으로 발굴되었으며 원·명대의 중국 도자기도 많

이 발견되었다.147)

약 17-18세기에 많은 화교가 깟바의 랑꾸 지역에 거

주하였으며, 이에 대해 『대남일통지(大南一統志)』는 

다음과 같이 기록하고 있다.

응예우퐁현 쩐쩌우(Trân Châu)사 깟바섬은 좌우 양쪽이 

여러 섬으로 둘러싸여 있다. 청나라의 상선과 어선이 그곳

에 많이 와 있었다.148)

하이퐁 지역은 11-15세기 역사의 흥망성쇠를 목격

하였고 적극적으로 외세 침략에 저항하는 항전에 참

여하는 등 국가 안보를 지키는 국경과 해안의 한 축을 

담당하였다. 또한 일정 수준 경제 발전 활동에 기여하

였다. 15세기 말 레타인똥(Lê Thánh Tông, 黎聖宗)

왕은 북부만 삼각주 지역을 보호하기 위하여 안방(An 

Bang)과 티엔쯔엉(Thiên Trường)에 두 개의 진을 세

146)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, p.50.

147)　�응우옌반낌, 『해상무역과 베트남 바다』, 하노이 국립대학교, 2019, 
pp.88-89.

148)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, p.42.

bao gồm cả vùng duyên hải Hải Phòng. Những 

dấu tích gốm sứ xuất khẩu được phát hiện ở hải 

đảo và bờ biển Hải Phòng đã minh chứng cho 

điều đó.

Vùng ven biển Hải Phòng nằm ở vị trí cửa 

ngõ của con đường vào kinh thành Thăng Long, 

lại cận kề với trung tâm thương cảng Vân Đồn, 

cũng cận kề với nhiều trung tâm làng nghề, đồng 

thời có tiềm năng lớn của biển và hải đảo, vì vậy 

những trung tâm buôn bán bến cảng chắc chắn 

đã được hình thành.

Trong đó, cụm Cát Hải - Cát Bà là đảo lớn có 

nhiều bến bãi neo đậu thuận lợi, đã tham gia hoạt 

động giao thương cùng hệ thống các đảo Vân Đồn 

trong vịnh Bắc Bộ. Theo các tài liệu triều Nguyên 

của Trung Quốc, hai địa điểm quan trọng trong các 

hoạt động buôn bán với Quảng Châu ở Giao Chỉ là 

Tuanshan và Jichai.145) Theo phiên âm thì Tuanshan 

có thể là Đồn Sơn/Đoạn Sơn (tức cảng Vân Đồn), 

nhưng cũng có thể là địa điểm bán đảo Đồ Sơn, 

còn Jichai có lẽ là đảo Cát Hải của Hải Phòng.

Vào thời Nguyễn, huyện Cát Hải chính là huyện 

Nghiêu Phong, huyện lỵ đặt tại xã Hòa Hy, nay 

là thị trấn Cát Hải. Hiện nay, dấu tích đồn canh 

Xuân Đám vẫn còn ở phía tây nam đảo Cát Bà, đó 

chính là bảo Ninh Hải có chu vi 77 trượng, cao 5 

thước, đắp năm Minh Mệnh thứ 20 (1839), có 50 

lính, 1 suất đội và 2 thuyền lớn đễ hỗ trợ với bảo 

Tĩnh Hải ở đảo Ngọc Vừng là trung tâm kiểm soát 

tàu thuyền vào ra.146)

Ở vụng Làng Cũ, xã Xuân Đám trên đảo Cát Bà 

cũng phát hiện được nhiều gốm sứ Việt Nam thời 

Lê - Mạc (thế kỉ 15-16), gốm sành thời Trần - Lê 

145)　�Liu Zhiqiang, Cultural exchange among Hepu, Qinzhou and 
Vietnam, in workshop “A mini Mediterranean Sea: Gulf of 
Tongking through History”, Nanning, 2008, tr.5. 

146)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, 
sđd, tr.50.
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웠고 그 영향으로 하이퐁 하구 지역은 점차 확실하게 

발전해갔다.

(thế kỉ 13-17). Bên cạnh đó cũng có nhiều gốm sứ 

Trung Quốc thời Nguyên, Minh.147) 

Vào khoảng thế kỉ 17-18, có nhiều người Hoa 

cũng đến khu vực Làng Cũ ở vũng Cát Bà sinh 

sống. Theo Đại Nam nhất thống chí có viết: “Vũng 

Cát Bà ở xã Trân Châu huyện Nghiêu Phong, hai 

bên tả hữu có các đảo bao bọc. Thuyền buôn, 

thuyền cá nước Thanh đậu nhiều ở đó.”148)

Có thể nói, vùng duyên hải Hải Phòng từ thế 

kỉ 11-15 là thời kì chứng kiến nhiều thăng trầm 

lịch sử, tham gia tích cực những cuộc chiến tranh 

chống ngoại xâm, luôn trong tình trạng giữ an 

ninh quốc phòng quân sự của miền biên viễn ven 

biển. Bên cạnh đó, các hoạt động phát triển kinh 

tế cũng được tiến hành song chỉ ở mức độ nhất 

định. Đến cuối thế kỉ 15, vua Lê Thánh Tông đã 

xây dựng An Bang và Thiên Trường trở thành hai 

trọng trấn bảo vệ ở hai cửa ngõ của vùng châu 

thổ Bắc Bộ thì vùng cửa biển Hải Phòng cũng 

từng bước phát triển rõ rệt.

147)　�Nguyễn Văn Kim, Biển Việt Nam và các mối giao thương biển, 
Nxb ĐHQG Hà Nội, 2019, tr.88-89.

148)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, 
sđd, tr.42.
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Hình 84. Thương cảng ở Hải Phòng
그림 84. 하이퐁의 무역항
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10세기 이전부터 하이퐁 

해안이 퇴적으로 형성되면서 

촌락과 마을들이 생겨났고 

인구가 모여들기 시작하였다. 

리-쩐-레 왕조 시대(11-15세

기)에 하이퐁 해안 지역은 풍

부한 인구와 이를 기반으로 한 농업의 발전을 통해 해

양의 잠재력을 개발하였다. 15세기 말부터 16세기까지 

하이퐁 해안 지역은 대월국의 경제, 정치에 영향을 주

는 지역 중 하나였다.

16세기 초 레 왕조를 대신하여 막 왕조가 정권을 잡

고 대월국의 정치와 경제 상황에 큰 변화가 이루어졌

다. 『대월사기전서(大越史記全書)』에는 다음과 같이 

기록되어 있다.

1527년 6월 막당중(Mạc Đăng Dung, 막조의 제1대 황제, 

재위 1527-1529)은 꼬짜이(Cổ Trai)에서 도성 탕롱으로 

올라와 왕에게 왕위를 선양받았다. 그 당시 도성의 군신은 

막당중을 왕으로 추대하고 그가 수도로 들어오는 것을 환

영하였다.149)

막 왕조의 태조인 막당중은 탕롱에 수도를 유지하

고 오늘날 하이퐁시 끼엔안(Kiến An) 끼엔투이(Kiến 

Thụy)현 응우도안(Ngũ Đoan)사에 속한 꼬짜이에 궁

전을 세웠다.150) 레 왕조를 보좌하던 시기 꼬짜이는 막

당중이 거주하고 업무를 보던 곳이었다.

막 왕조 제2의 수도였던 즈엉낀(Dương Kinh, 洋

京)은 장광전과 막 왕조의 행궁 등의 여러 건축물이 많

이 세워졌으며, 하이즈엉, 하이퐁 전역에 넓게 퍼져있

는 운하와 제방 체계를 건설하였다. 즈엉낀은 한 나라

의 수도가 해안에 세워진 최초의 사례이며, 응이즈엉

(Nghi Dương)-꼬짜이는 대월국의 정치와 경제 중심지

149)　�응오시리엔 및 레 왕조의 사관, 『대월사기전서』, p.590.

150)　레꾸이돈, 『대월통사』, 사회과학출판사, 하노이, 1978, p.40.

Từ trước thế kỉ 10, cùng 

với quá trình hình thành 

vùng đất ven biển Hải 

Phòng là quá trình phát 

triển các thôn xóm, làng 

xã đông đúc dân cư. Dưới 

thời Lý - Trần - Lê (thế kỉ 11-15), những làng xóm 

ven biển Hải Phòng đã là những nơi tụ cư đông 

đúc, đã có sự phát triển cơ bản về nông nghiệp, 

khai thác tiềm năng biển. Từ cuối thế kỉ 15 đến 

thế kỉ 16, vùng đất ven biển Hải Phòng là một 

trong những nơi có ảnh hưởng đến đời sống kinh 

tế chính trị của Đại Việt. 

Sự kiện đầu thế kỉ 16, nhà Mạc lên ngôi thay 

thế nhà Lê đã làm thay đổi rất nhiều tình hình 

kinh tế chính trị của Đại Việt. Đại Việt sử kí toàn 

thư có viết: “Tháng 6 năm 1527, Mạc Đăng Dung 

từ Cổ Trai vào kinh đô Thăng Long, bắt vua 

nhường ngôi. Bấy giờ, thần dân trong Kinh đều 

theo Mạc Đăng Dung và đều đón Đăng Dung vào 

Kinh.”149) Từ đó, vương triều Mạc bắt đầu. Bên 

cạnh việc duy trì kinh đô ở Thăng Long, Thái Tổ 

Mạc Đăng Dung đã cho xây dựng Dương Kinh, lập 

cung điện ở Cổ Trai150), thuộc xã Ngũ Đoan, huyện 

Kiến Thụy, ven biển Kiến An, Hải Phòng ngày 

nay. Trong thời kì còn phò tá nhà Lê, Cổ Trai đã 

từng là nơi ở và làm việc của Mạc Đăng Dung. 

Dương Kinh như kinh đô thứ hai của nhà Mạc, 

được xây dựng thêm nhiều công trình kiến trúc 

khác như điện Tường Quang là nơi thiết triều 

hàng tháng của vua tôi nhà Mạc, các nơi ở, lăng 

mộ của nhà Mạc cùng hệ thống đê biển, kênh đào 

được phân bố rộng khắp vùng Hải Dương, Hải 

Phòng. Đây là lần đầu tiên có một kinh đô được 

xây dựng ngay ven biển, Cổ Trai - Nghi Dương trở 

149)　�Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, 
sđd, tr.590.

150)　Lê Quí Đôn, Đại Việt thông sử, Nxb KHXH, Hà Nội, 1978, tr.40.

1) �Đô thị Dương 
Kinh nhà Mạc

1) �막 왕조의 즈엉낀
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가 되었다. 막당중은 바다에 대한 혜안(慧眼)을 드러냈

다. 막 왕조 시대 즈엉낀은 상당히 넓은 면적을 가지고 

있었고 반욱강과 타이빈강의 하류에 위치하였다. 응이

즈엉-꼬짜이는 수상 교통로의 가장 중요한 교차점에 위

치하여 경제, 군사적으로 중요한 요충지가 되었다. 응

이즈엉-꼬짜이의 수로는 북부만의 다이방(Đại Bàng) 

하구로 흘러나가는 상(Sàng)강으로 연결되며 탕롱과 

포히엔(Phố Hiến) 등 주요 경제중심지와 연결되었다.

즈엉낀은 탕롱을 본떠 건설되었으며, 유력 가문의 

자재들을 위한 학교 체계가 형성되었다. 막 왕조 시대

에는 많은 유학자들이 등장하였으며, 이는 즈엉낀이 막 

왕조의 중요한 문화 중심지였음을 보여준다. 탕롱이 레 

왕조-찐 군주의 군사적 위협에 빈번하게 노출된 반면 

즈엉낀은 전쟁의 위협이 없어 이곳의 상업 활동은 매우 

발전하였다.

꼬짜이는 막 왕조 이전부터 경제적으로 발전할 수 

있는 기반이 갖춰져 있었기 때문에 막당중은 이곳을 수

도 탕롱과 함께 정치·경제적 중심지로 지원하고 발전

시키기 위한 곳으로 삼았다. 즈엉낀은 탕롱과 견줄만한 

정치, 경제 중심지가 되어갔고 해상 무역과 교통의 발

전 측면에서는 즈엉낀이 더 우월하였다. 즈엉낀 주변과 

강변 지역에서 다수의 상업마을과 시장, 항구, 포구, 상

업의 중심지가 형성되었다.

즈엉낀은 상업 활동이 나날이 발전하였는데 특히 해

안과 강 하구 지역에서 활발히 이루어졌다. 꼬짜이 시장

은 즈엉낀 지역과 외국 상인들 간의 상업 활동이 이루어

진 곳이었다. 중국 명대의 『교주수록(Giao Châu thủy 

lục, 交州水錄)』에 따르면 탕롱으로 들어가는 수로선은 

4개가 있었는데 그중에 다이방, 다응우(Đa Ngư), 꼬짜

이 하구 등 3개의 수로가 즈엉낀 지역을 지나고 있었다. 

또 『대남일통지(大南一統志)』에 따르면 꼬짜이 시장은 

응이즈엉현의 가장 큰 시장 중 하나였다고 한다.

꼬짜이와 주변 마을은 서로 연결되어 상업 활동이 

이루어졌다. 다이헙(Đại Hợp) 지역의 티엔흐엉(Thiên 

thành trung tâm kinh tế chính trị của quốc gia 

Đại Việt, đó cũng là tầm nhìn hướng biển rất sáng 

suốt của Mạc Đăng Dung. Dương Kinh thời Mạc 

có phạm vi khá rộng, nằm trọn trong vùng hạ lưu 

các sông Văn Úc, sông Thái Bình, trung tâm quan 

trọng nhất là Cổ Trai - Nghi Dương nằm ở nơi 

giao lưu của các con đường giao thông thủy bộ, 

Cổ Trai trở thành khu vực có vị trí quân sự, kinh 

tế quan trọng. Từ Cổ Trai có đường thủy nối liền 

với sông Sàng đổ ra cửa Đại Bàng ở vịnh Bắc Bộ 

và nối các trung tâm kinh tế lớn ở Thăng Long và 

Phố Hiến.

Dương Kinh cũng được tổ chức theo khuôn 

mẫu như ở Thăng Long. Nơi đây cũng đã hình 

thành hệ thống trường lớp dành cho con em gia 

đình quý tộc. Đội ngũ nho sĩ thời Mạc ở đây rất 

đông đảo, điều này cho thấy Dương Kinh là một 

trung tâm văn hóa quan trọng của vương triều 

Mạc. Trong khi Thăng Long thường xuyên bị uy 

hiếp bởi quân đội nhà Lê - Trịnh thì Dương Kinh 

lại không bị sức ép an ninh nào, vì vậy các hoạt 

động thương mại ở đây cũng rất phát triển. 

Trên thực tế, vùng Cổ Trai đã có nền tảng phát 

triển từ trước đó, vì vậy Mạc Đăng Dung mới chọn 

nơi đây để xây dựng khu trung tâm kinh tế chính 

trị đồng hành và hỗ trợ kinh đô Thăng Long. Khi 

Dương Kinh trở thành trung tâm kinh tế chính trị 

ngang tầm với Thăng Long thì nó lại vượt trội ở 

lĩnh vực phát triển giao thương buôn bán hướng 

biển. Hàng loạt các làng nghề ra đời, đồng thời 

rất nhiều chợ quán, bến thuyền, trung tâm buôn 

bán được hình thành bên các dòng sông và các 

khu vực phụ cận xung quanh Dương Kinh. 

Dương Kinh ngày càng phát triển, đặc biệt hoạt 

động buôn bán cửa sông, ven biển khá sầm uất. 

Nơi đây có Cổ Trai trường là nơi diễn ra các hoạt 

động trao đổi buôn bán hàng hóa giữa các vùng 

trong khu vực và các thương nhân nước ngoài. 
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Hình 85. Di tích Thái Miếu - Dương Kinh nhà Mạc
그림 85. 막 왕조의 즈엉낀 유적
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Hương) 시장은 상거래를 하기에 편리하였다. 특히 

쭈더우(Chu Đậu), 미싸(Mỹ Xá), 꺼이(Cậy), 응오이

(Ngói), 헙레(Hợp Lễ), 밧짱(Bát Tràng)과 같은 도자

기 마을에서 생산된 수출용 도자기의 흔적이 이곳에서 

발견되어 대규모의 무역활동을 증명해 주었다.

이러한 발굴조사와 도자기 유물의 발견은 16세기 

즈엉낀을 중심으로 하이퐁 해안과 강변을 따라 띠엔

랑(Tiên Lãng), 빈바오(Vĩnh Bảo), 끼엔투이(Kiến 

Thụy), 도썬 등의 항포구, 시장, 상업중심지가 유기적

으로 형성되었음을 증명해 주었다. 이들 포구와 시장은 

번돈의 주요 무역항에 수출용 도자기를 모아주고 중계

하는 활동을 하기도 하였다.

16세기 무역 상황을 살펴보면 중국이 해금정책을 시

Sách Giao Châu thủy lục soạn vào thời nhà Minh 

cho biết có 4 tuyến đường thủy đi vào Thăng 

Long, trong đó có tuyến thủy lộ qua cửa Đại Bàng, 

Đa Ngư, Cổ Trai về Thăng Long. Sách Đại Nam 

nhất thống chí cho biết chợ Cổ Trai là một chợ 

lớn của huyện Nghi Dương. 

Cổ Trai cùng các làng xã xung quanh gắn kết 

nhau trong hoạt động thương mại như chợ Thiên 

Hương ở Đại Hợp cũng là điểm giao lưu trao đổi 

hàng hóa thuận tiện. Đặc biệt, dấu tích của các đồ 

gốm sứ xuất khẩu có từ các làng gốm Chu Đậu, 

Mỹ Xá, Cậy, Ngói, Hợp Lễ, Bát Tràng,... được tìm 

thấy ở khu vực này minh chứng cho các quá trình 

thương mại và trao đổi theo qui mô rộng lớn.

Dựa trên các kết quả khai quật thám sát phát 

hiện các dấu tích gốm sứ xuất khẩu đã chứng 

minh chuỗi hoạt động thương mại tạo nên một 

trung tâm đô thị Dương Kinh sầm uất của thế kỉ 

16 là hệ thống tiểu cảng, bến thuyền, trung tâm 

buôn bán, chợ quán được hình thành bên các 

dòng sông và các khu vực phụ cận xung quanh 

Dương Kinh trải dọc ven biển Hải Phòng ở các 

khu vực Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Đồ Sơn. 

Các chợ quán, bến thuyền này cùng tham gia vào 

các tuyến tập kết, trung chuyển gốm sứ xuất khẩu 

đưa đến các bến cảng trung tâm Vân Đồn. 

Xét tình hình thương mại thế kỉ 16, Trung Quốc 

đang ở tình trạng cấm hải, nên nguồn cung cấp 

một số mặt hàng được ưa chuộng của Trung Quốc 

bị khan hiếm, trong đó có mặt hàng gốm sứ. Vì 

vậy, gốm thời Mạc đã nổi lên với kĩ thuật, hình 

dáng, loại hình đa dạng, trở thành nguồn hàng 

ưa chuộng của các thương thuyền Đông Nam 

Á, Ryukyu, và nhiều thương thuyền Trung Quốc 

buôn bán lén lút.

Cuối thế kỉ 16, khi nhà Mạc bị chúa Trịnh đánh 

bại, toàn bộ các cung điện, lầu gác ở Dương Kinh 

đều bị phá sạch, hoạt động buôn bán thương mại 

Hình 86. Sông Thái Bình
그림 86. 타이빈강
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행하여 많은 상인들이 선호하였던 중국 도자기를 비롯

한 여러 상품의 공급이 제한되었다. 더욱이 막 왕조의 

도자기는 제작기술이 뛰어나 모양이 아름답고 기형이 

다양하여 동남아시아와 류큐 상인이 선호하였고 많은 

중국 상인들이 밀수하기도 하였다.

16세기말 막 왕조가 찐 군주에 의해 멸망하면서 즈

엉낀의 모든 궁전과 누각들은 파괴되었고 주변지역의 

상업 활동도 그 영향으로 급격히 위축되었다.

17-18세기 즈엉낀이 레 왕조-찐 군주의 당응와이

(Đàng Ngoài) 지역에 속하던 시기에는 모든 실권이 찐 

군주에게 집중되었다. 또한 당시 찐 군주(당응와이)와 

응우옌 군주[당쫑(Đàng Trong)] 간 전쟁이 장기화되

고 이로 인하여 경제적 손실이 심해지자 찐 군주는 당

của cư dân vùng lân cận cũng bị ảnh hưởng, giảm 

thiểu đáng kể. 

Thế kỉ 17-18 là thời kì chính quyền Đàng Ngoài 

thuộc về vua Lê - chúa Trịnh, trên thực tế thì 

quyền hành nằm trong tay chúa Trịnh. Đây cũng 

là giai đoạn cuộc chiến giữa chúa Trịnh - Đàng 

Ngoài và chúa Nguyễn - Đàng Trong diễn ra liên 

miên, không phân thắng bại, vì vậy chúa Trịnh 

cũng dùng nhiều biện pháp nhằm phát triển kinh 

tế ở Đàng Ngoài, tăng cường quân đội để lúc nào 

cũng sẵn sàng chiến đấu với chúa Nguyễn. Trong 

chính sách phát triển kinh tế Đàng Ngoài, chúa 

Trịnh cũng đã mở rộng quan hệ buôn bán với 

ngoại quốc. Nhờ chính sách này mà hệ thống các 

bến thuyền, chợ quán vùng ven biển Hải Phòng 

Hình 86. Sông Thái Bình
그림 86. 타이빈강
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tiếp tục phát triển

Với chính sách mở rộng việc buôn bán với ngoại 

quốc, chúa Trịnh vẫn cho các thương nhân người 

Hoa, người Nhật Bản, thương nhân Đông Nam Á 

đến buôn bán ở Thăng Long, Phố Hiến, Vị Hoàng, 

Vân Đồn, Phù Thạch, Phúc Lễ, Hội Thống,... Các 

tuyến thủy lộ từ phía Thanh Hóa, Nghệ An theo 

sông Đáy vào các bến cảng Vị Hoàng, Phố Hiến, 

Thăng Long - Kẻ Chợ hoặc từ cửa sông Thái Bình 

theo sông Luộc vào Phố Hiến, Thăng Long - Kẻ 

Chợ, hoặc tuyến đường từ sông Cấm,... Có thể nói, 

từ cuối thế kỉ 16 đến nửa đầu thế kỉ 17, thị trường 

buôn bán ở Đàng Ngoài có các thương nhân người 

Hoa, người Nhật chiếm đa số. 

Đầu thế kỉ 17, người châu Âu mở rộng tìm kiếm 

thị trường. Khi phát hiện thị trường Đàng Ngoài 

gần kề với Nam Trung Hoa, lại có nhiều nguồn 

hàng đáp ứng cho nhu cầu thị trường Nhật Bản 

là tơ lụa, gốm sứ, hương liệu,..., các công ty Đông 

Ấn Hà Lan, Anh, Pháp đã nhanh chóng tìm cách 

đặt mối quan hệ với chúa Trịnh để được mở các 

cơ sở đại lý buôn bán ở Đàng Ngoài. 

Khi hoạt động giao thương ở Đàng Ngoài có sự 

tham gia của những thương thuyền phương Tây 

có trọng tải lớn, họ bắt buộc phải có những tuyến 

đường sông nhất định để có thể tiếp cận các 

nguồn hàng ở các trung tâm lớn là Phố Hiến và 

Kẻ Chợ. Mà giai đoạn thế kỉ 17, tuyến đường mà 

các tàu phương Tây đã chọn chính là tuyến Sông 

Đàng Ngoài, nơi có các nhánh sông Hóa, sông 

Thái Bình và sông Văn Úc, nơi đã có một đô thị 

nhỏ ra đời từ thời Lê - Mạc mà các thương nhân 

gọi đó là đô thị Domae. Đây chính là vùng cửa 

ngõ của tuyến đường đến với các trung tâm buôn 

bán lớn, vì vậy đô thị thương cảng Domae đã mở 

rộng và phát triển.

응와이 지역의 경제 발전을 위한 여러 방법을 모색하는 

한편 응우옌 군주와의 전쟁을 상시 대비하기 위하여 군

사력을 강화하였다. 당응와이 경제 발전 정책의 하나로 

찐 군주는 외국과의 통상관계를 확대하였다. 이 정책에 

따라 하이퐁 해안의 항구, 포구, 시장 체계는 지속적으

로 발전하였다.

대외무역을 확장시키기 위하여 찐 군주는 화교, 일본

인, 동남아 상인들이 탕롱, 포히엔, 비호앙(Vị Hoàng), 

번돈, 푸짜익(Phù Thạch), 푹레(Phúc Lễ), 호이통(Hội 

Thống) 등지에 와서 거래하는 것을 허가하였다. 타인

호아(Thanh Hóa), 응에안(Nghệ An)에서 다이(Đáy)강

을 따라 비호앙, 포히엔, 탕롱-깨쩌(Kẻ Chợ)로 오는 수

로 혹은 타이빈강 입구에서 루옥강을 따라 포히엔, 탕

롱-깨쩌로 오는 수로, 껌강에서부터 오는 수로 등이 이

용되었고 16세기 말부터 17세기 초까지 당응와이의 상

업 시장에는 화교와 일본인들이 다수를 점하였다.

17세기 초 유럽인들은 시장을 탐색하며 확장해갔고 

남중국과 가까운 당응와이 시장을 발견하였다. 당응와

이 시장에 일본 시장의 수요를 충족시킬 비단, 도자기 

향신료가 많이 공급되는 것을 보고 네덜란드, 영국, 프

랑스 동인도회사가 빠르게 찐 군주와 통상관계를 맺고 

당응와이에 상점을 개설하였다.

당응와이의 상업 활동에 참여하는 서양인들의 상선

은 대형 선박이었기 때문에 그들은 주요 상품 공급지이

자 큰 상업 중심지인 포히엔과 깨쩌에 접근하기 위하여 

특정한 강의 수로만을 이용해야 되었다. 17세기 서양 

상인들은 당응와이의 강을 주요 교통로로 이용하였다. 

호아강, 타이빈강, 반욱강의 지류와 연결되고 레-막 왕

조 시대부터 형성된 작은 도시가 위치하였는데 상인들

은 그곳을 Domae 도시라고 불렀다. Domae는 포히엔

과 깨쩌 등 상업 중심지로 향하는 수로의 관문에 위치

하였기 때문에 Domae 항구 도시의 시장은 확장되고 

발전하였다.
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베트남의 사료에는 Domae 

무역항에 대한 언급이 없다. 

그 이유는 Domae에서 이뤄

진 무역 활동이 상업 중심지

인 포히엔과 깨쩌의 무역 활

동에 가려졌기 때문일 것이

다. Domae는 당응와이강 수로로 향하는 관문이자 경

유지로 자리하였고 포히엔과 깨쩌 등 2대 상업 중심지

와 역사를 함께 하였다. 이러한 무역 항구 도시의 면모

를 재현하기 위해 연구자들은 17세기 당응와이에서 활

동한 동인도회사의 기록과 자료에 근거하여 당응와이

강의 물길 변화와 포구, 각종 무역 상품, 특히 수출용 

도자기의 자취를 따라 연구를 진행하였다.

과거 중량이 큰 선박은 홍강 삼각주 지역에 들어

올 때 주로 다이강 수로를 이용하였다. 다이강은 독보

(Độc Bộ)강이라고도 불렸으며, 서양인들은 Rokbo강

이라고 발음하였다. 그러나 16-17세기 다이강 하구에 

토사가 퇴적됨으로써 서양의 대형선박들이 이곳으로 

들어올 수 없게 되었고 중국과 샴(태국)의 소형 선박만 

가끔씩 이곳을 통행하였다. 윌리엄 담피에르(William 

Dampier)는 Rokbo강 하구에 대하여 다음과 같이 묘

사하였다.

유럽인은 그들의 배를 이곳까지 끌고 올 수가 없었지만 중

국인들과 샴 상인들은 그들의 배를 타고 Rokbo강을 거슬

러 올라와 포히엔에 닻을 내렸다. 우리는 이곳에서 강 가

운데를 지나가는 중국 상선들을 맞닥뜨렸는데 이곳의 강

물이 별로 요동치지 않았기 때문이다.151)

17-18세기 서양 선박들은 다이강 관문을 더 이상 이

용하지 않았으며 보다 더 편리한 하구와 수로를 개척

하고자 하였다. 서양 상단은 홍강과 타이빈강의 지류가 

편리하게 연결된 당응와이강 수로선을 따라 주요 항구 

151)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.40.

Trong các tư liệu sử 

của Việt Nam không có 

thông tin nào đề cập đến 

thương cảng này, có lẽ vì 

hoạt động giao thương của 

Domae đã bị lu mờ bởi hai 

trung tâm quá nổi tiếng là Kẻ Chợ và Phố Hiến. 

Vì vậy, việc nghiên cứu Domae đã được các nhà 

khoa học dựa chủ yếu trên tư liệu báo cáo ghi 

chép của các công ty Đông Ấn có hoạt động buôn 

bán tại Đàng Ngoài thế kỉ 17, đồng thời dựa trên 

việc lần tìm các dấu tích dòng chảy cổ, dấu tích 

bến bãi, dấu tích các loại hàng hóa giao thương 

mà tiêu biểu là gốm sứ xuất khẩu,... nhằm tái 

hiện lại diện mạo một đô thị thương cảng đã từng 

có vai trò là tiền cảng, cảng cửa ngõ của tuyến 

sông Đàng Ngoài, đồng hành với hai trung tâm 

thương mại Kẻ Chợ và Phố Hiến.

Trước đây, các tàu thuyền có trọng tải lớn khi 

đi vào vùng châu thổ sông Hồng thường đi theo 

cửa sông Đáy. Sông Đáy được gọi là sông Độc 

Bộ, người phương Tây thường phiên âm thành 

sông Rokbo. Tuy nhiên, vào thế kỉ 16-17, cửa 

sông Đáy bị bồi lấp nhiều, tàu thuyền lớn phương 

Tây không vào theo cửa này nữa, chỉ còn một 

số thuyền nhỏ của Trung Quốc và Xiêm thỉnh 

thoảng qua lại cửa sông này. William Dampier đã 

miêu tả cửa Rokbo: “Người Âu không đưa tàu của 

họ lên tới đây, nhưng người Hoa và người Xiêm 

cho thuyền của họ ngược sông Rokbo lên buông 

neo ở Phố Hiến. Chúng tôi bắt gặp ở đây một số 

thương thuyền Trung Quốc đi ở giữa sông vì chỗ 

này nước không lên xuống là mấy.”151)

Vào thế kỉ 17-18, khi cửa sông Đáy không còn 

là tuyến đường của tàu thuyền phương Tây nữa, 

151)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.40.

2) �Đô thị thương 
cảng Đò Mè 
(Domea)

2) �도매(Domae) 
무역 항구 도시
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도시인 포히엔과 깨쩌로 올 수 있었다. 

윌리엄 담피에르는 『1688년 당응와이 여행기』에서 

바다에서 무역 항구도시로 들어가는 강과 수로에 대하

여 다음과 같이 묘사하였다.

우리가 들어간 두 번째 강은 첫 번째 강(Rokbo강 지류-다

이강)에 비해 훨씬 넓고 깊었다. 나는 이 강의 정확한 이름

이 무엇인지 모르지만 저쪽 강과 구별하기 위해 나는 그것

을 Domae라고 부르는데 강변의 도시가 그 이름을 가졌기 

때문이다. 당응와이에 오는 거의 모든 유럽선박은 Domae

를 따라오는데 이 강이 깊기 때문이다.152)

1849년 귀츨라프(Karl Gützlaff) 박사가 저술한 『코

친차이나 왕국의 지리(Geography of the Cochinchina 

Empire)』에는 Domae의 위치가 다음과 같이 명확하게 

기재되어 있다.

강은 거기서부터 동남쪽으로 흐르는데 박끼(Bắc Kỳ, 北

圻, 1834년 응우옌 왕조 민망황제의 행정개혁에서 명명한 

닌빈(Ninh Bình)성에서 최북단인 다이남까지의 영토를 

부르는 명칭, 즉 현재 베트남 북부 지역)의 수도인 깨쩌 혹

은 하노이가 이 강의 우안에 위치하고 강물은 히엔(Hiến)

에서 갑자기 물줄기를 꺾어 북쪽으로 흘러가 삼각주를 형

성한다. 그곳에 Domae가 있으며 과거 외국 선박이 출입

하던 항구이다.153)

윌리엄 담피에르가 언급했던 수심이 깊은 Domae강 

유역은 바로 타이빈강 하구 지역이었다. 그 당시 타이

빈강은 현재 반욱강 보다 폭이 넓은 주요 지류였다.

타이빈강의 입구에는 상당히 넓은 모래톱이 솟아

있었다. 타이빈강은 그 깊이가 충분하지만 강의 입구

는 배들이 오갈 때 자칫 좌초되기 쉬우므로 각 배들

152)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.34.

153)　�응우옌꽝응옥, 「당응와이 강 입구지역의 관문항 도매」, 『17세기 당응와
이 무역체계의 도매의 역할과 위치』, 하이퐁, 2007, p.3

thì những cửa biển cửa sông khác thuận lợi hơn 

được khai thác triệt để. Các đoàn thương gia 

phương Tây đã đi theo tuyến Sông Đàng Ngoài là 

con đường giao thông thủy tiện lợi của hệ thống 

các nhánh sông Hồng và sông Thái Bình, mà đến 

các trung tâm đô thị thương cảng lớn là Phố Hiến 

và Kẻ Chợ.  

Trong Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài 

năm 1688, William Dampier đã miêu tả tuyến 

sông từ biển đi vào khu đô thị thương cảng: “Con 

sông thứ hai là đường chúng tôi đi vào, nó rộng 

và sâu hơn nhiều so với nhánh thứ nhất (chỉ 

nhánh Rokbo-sông Đáy). Tôi không biết tên chính 

xác của nó là gì nhưng để phân biệt với nhánh 

kia, tôi sẽ gọi nó là sông Domae tại vì thành thị 

trên bờ mang tên ấy. Hầu hết các tàu thuyền châu 

Âu đến Đàng Ngoài đều đi theo con sông Domea 

vì nó sâu.”152)

Theo nghiên cứu Geography of the Cochinchina 

Empire của tiến sĩ Gutzlaff năm 1849 đã nói rõ: 

“Con sông từ đó chảy theo hướng đông nam, có 

thủ phủ Bắc Kỳ là Kẻ Chợ hay Hà Nội nằm ở phía 

bên bờ hữu ngạn, nó đột nhiên ngoặt dòng ở 

Hiến, chảy theo hướng bắc, hình thành một châu 

thổ, trong đó có địa điểm Domea là cảng của tàu 

bè ngoại quốc ra vào thời xưa.”153)

Như vậy con sông Domae nước sâu mà William 

Dampier nhắc đến chính là vùng cửa sông Thái 

Bình. Khi đó sông Thái Bình là nhánh chính, rộng 

hơn sông Văn Úc bây giờ.

Ngay tại cửa sông Thái Bình có một cồn cát nổi 

khá rộng. Mặc dù là cửa nước sâu nhưng tàu bè 

đi qua đó không khéo dễ bị mắc cạn, nên các tàu 

152)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.34.

153)　�Dẫn theo Nguyễn Quang Ngọc, Domea cảng cửa khẩu ở vùng 
cửa sông Đàng Ngoài, in trong Vị trí và vai trò của Domea trong 
hệ thống thương mại Đàng Ngoài thế kỉ 17, Hải Phòng, 2007, 
tr.3.
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은 물길을 알려주는 도선사가 필요하였다. 때문에 배

들은 Domae로 들어가기 전 반드시 첫 번째 지점으로 

Batsha 포구에 정박하여야 하였다. 윌리엄 담피에르는 

Batsha 포구에 대하여 다음과 같이 묘사하였다. 

Batsha 포구는 수심이 11m이고 모래톱과 다오응옥(Đảo 

Ngọc)섬에서 2-3마일 거리에 있다. 포구로 가기 위해서는 

동-동북쪽으로 바짝 붙어서 가야한다. 이 이정표를 따라가 

위의 물 깊이에 맞춰 닻을 내리면 도선사가 오길 기다릴 

수 있다. 길을 알려주는 도선사는 강 입구에 바로 위치한 

Batsha라는 이름을 가진 마을의 어부와 어민이다. 이 마

을은 배들이 도선사를 기다리고 있는 것이 보이는 곳에 위

치해 있어 유럽인들이 대포를 쏘아 그들에게 오라는 신호

를 한다.154) 

18세기 리차드(Richard) 역시 비슷한 기록을 남겼다.

이곳 주민들은 도선사로 도와주었다. 그들은 주로 Batsha

라는 마을에 사는데 이곳은 어떤 배가 와도 다 볼 수 있는 

강 하구에 바로 위치해 있다. 혹은 유럽인들이 그들이 도

착했을 때 대포를 쏴서 마을 사람들이 듣고 배로 온다.

Batsha는 도썬 지역에 속한 해안 마을로 높은 지대

에 위치하여 오가는 배들을 맞이하는데 편리하였다. 

Batsha 마을에 사는 주민들은 주로 어업에 종사하였

다. 또 이곳의 지형과 물길에 매우 능숙하여 큰 배들을 

안내하고 도매(Đò Mè, Domae) 항구에 영국인과 네

덜란드인의 배가 정박할 때 도선사로 활약하였다. 서양 

상인들과 선원들은 소속된 사람들을 이 지역에 내려 보

내기도 하였다. 상인들은 Batsha에서 당응와이 조정의 

대외무역에 대한 정책과 정치, 경제 상황을 살피고 각

종 거래 상품과 가격 등에 대한 많은 정보를 얻어 바타

비아(Batavia) 혹은 일본의 상점에 전달하였다. Batsha

154)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.35.

thuyền cần phải có hoa tiêu dẫn đường. Vì vậy, 

địa điểm đầu tiên tàu phải dừng trước khi vào 

Domae, đó là bến Batsha. William Dampier đã 

miêu tả địa điểm này: “Cho tới khi đến chỗ nước 

chỉ còn 6 sải (11m), cách cửa của bãi nổi từ hai 

đến ba dặm, và cũng cách Đảo Ngọc khoảng đó 

thì đi áp sát theo hướng đông - đông bắc. Với các 

mốc như thế và căn cứ vào chiều sâu của nước 

như trên thì có thể buông neo rồi chờ hoa tiêu 

đến. Những người hoa tiêu được thuê dẫn đường 

là dân chài, dân ngụ cư trong thôn xóm có tên là 

Batsha ngay cửa sông. Thôn này ở địa điểm mà 

họ có thể nhìn thấy các tàu thuyền đang chờ hoa 

tiêu và nghe thấy tiếng súng thần công mà người 

châu Âu thường bắn để báo tin họ đã tới.”154) Thế 

kỉ 18, Richard cũng có những ghi chép tương tự: 

“Những cư dân ở đây sẽ phục vụ như các hoa 

tiêu. Họ ở trong một ngôi làng có tên là Batsha, ở 

chỗ thuận tiện ngay cửa sông mà ở đó họ có thể 

nhìn thấy bất cứ con tàu nào đang đến, hoặc nghe 

thấy tiếng súng đại bác mà những người châu Âu 

thường bắn khi họ đến.”

Batsha là một làng ngay sát biển thuộc khu vực 

Đồ Sơn, địa thế cao và thuận tiện phục vụ đón 

đưa tàu thuyền. Cư dân sống ở làng chài Batsha 

không chỉ làm nghề đánh cá mà còn am hiểu địa 

hình, dòng chảy nên họ tranh thủ làm thêm nghề 

hoa tiêu dẫn đường cho các thuyền buôn lớn, chủ 

yếu là thuyền của Anh và Hà Lan vào neo đậu 

tại bến cảng Domae trong khu đô thị Đò Mè. Các 

thương nhân và thủy thủ phương Tây cũng cử 

nhân viên của mình xuống khu vực này để tiến 

hành vận chuyển đưa đón tàu thuyền. Từ Batsha, 

các thương nhân đã thu thập khá nhiều thông 

tin về tình hình kinh tế, chính trị, các loại hàng 

154)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.35.
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의 위치는 띠엔랑(Tiên Lãng)현의 바익사(Bạch Sa)촌

이나 띠엔랑(Tiên Lãng)현의 띠엔민(Tiên Minh)으로 

추정되고 있다. 모래톱과 다오응옥섬으로 부터 2-3마일 

거리에 위치하고 있다는 윌리엄 담피에르의 묘사에 따

른다면 Batsha는 띠엔민(Tiên Minh) 지역이라고 보

는 것이 정확할 것이다.

Batsha를 떠나 Domae 항구가 있는 도매강으로 들

어가기 위해서 타이빈강을 따라 계속 나아가야 하였다. 

윌리엄 담피에르는 Domae에 대하여 다음과 같이 묘

사하였다.

강 안쪽으로 약 5-6해리(海里, 25-30㎞)를 거슬러 올라가 

우리는 Domae라는 이름을 가진 마을을 지났다. 이곳은 

아주 아름다운 마을로 우리가 이 강에 들어온 이후 본 마

을 중에서 처음으로 상당히 큰 마을이었다. 이 마을은 강

을 거슬러 올라왔을 때 강의 오른쪽 기슭에 위치하고 때

때로 강물이 범람하여 집 벽에 닿을 정도로 강에서 가깝

다. 이곳은 강물이 차오를 때와 낮아질 때 높이 차가 9-10

보(步, 2.7-3m)까지 된다. 이 마을에는 약 100개의 지붕이 

보인다. 이곳에 와서 장사를 하는 네덜란드 상선들은 항상 

이 시진(市鎭) 앞의 강에 닻을 내렸다.155)

북부만에서 들어온 외국 상선들은 타이빈강의 모래

톱을 지나 강 입구로부터 약 25-30㎞ 떨어진 Domae 

시진(市鎭) 주변에 닻을 내렸다. 서양 선박은 규모가 

컸는데 특히 네덜란드인과 영국인의 대형 선박은 타이

빈강, 루옥강을 따라 포히엔과 깨쩌에 들어올 수 없어 

동인도회사의 상인과 직원은 작은 배로 갈아타야만 하

였다. Domae 항구에서 루옥강을 거슬러 올라 포히엔

에 도착하거나 홍강을 따라 깨쩌에 와서 포히엔과 깨쩌

에 있는 상점에서 물건을 팔고 머물렀다. 선장과 선원

들은 Domae에서 몇 개월 동안 거주하며 그 지역의 크

고 작은 배로 상품을 모으고 운송하고 하역하는 임무를 

155)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.37.

hóa, giá cả mặt hàng, chính sách của triều đình 

đối với ngoại thương,... ở Đàng ngoài gửi về các 

thương điếm ở Batavia hoặc Nhật Bản. Địa điểm 

Batsha ở đây được nhiều ý kiến đưa là thôn Bạch 

Sa, huyện Tiên Lãng, cũng có ý kiến đưa ra là địa 

điểm ở Tiên Minh, huyện Tiên Lãng. Theo chúng 

tôi, Batsha có lẽ là khu vực Tiên Minh vì nếu theo 

như miêu tả của William Dampier “cách cửa của 

bãi nổi từ hai đến ba dặm và cũng cách Đảo Ngọc 

khoảng đó” thì địa điểm Tiên Minh là phù hợp 

hơn cả.

Sau khi rời khỏi bến Batsha, hành trình tiếp 

tục theo sông Thái Bình để vào đô thị Đò Mè nơi 

có bến cảng Domae. William Dampier đã miêu 

tả đô thị Đò Mè: “Sau khi đi ngược lên độ 5 hay 6 

hải lý (25-30km) vào bên trong sông, chúng tôi đi 

qua một ngôi làng có tên là Domae. Đây là một 

ngôi làng rất đẹp và là ngôi làng khá lớn đầu tiên 

mà chúng tôi thấy trong thời gian ở bên bờ con 

sông này. Nó ở bờ bên phải sông khi ngược dòng 

và nằm gần sông đến nỗi đôi khi nước thủy triều 

ngập sát tường nhà vì ở đây nước sông lên và rút 

xuống chênh nhau đến 9-10 bộ (2,7-3m). Làng này 

có khoảng 100 nóc nhà. Những tàu buôn Hà Lan 

đến đây buôn bán bao giờ cũng đậu ở trên sông 

trước thị trấn này.”155)

Thương thuyền ngoại quốc đi vào từ vịnh Bắc 

Bộ, sau đó vượt qua các bãi cát nổi trước cửa sông 

Thái Bình để vào buông neo ở quanh khu vực thị 

trấn Domea nằm cách cửa sông khoảng 25-30km. 

Vì tàu phương Tây kích thước lớn, đặc biệt là tàu 

thuyền lớn của người Hà Lan và người Anh không 

thể theo sông Thái Bình, sông Luộc vào Phố Hiến 

và Kẻ Chợ, nên khách buôn và nhân viên công 

ty Đông Ấn phải chuyển sang thuyền nhỏ địa 

155)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.37.
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맡았다.

서양인의 당응와이강 교통로는 다음과 같이 요약할 

수 있다. Domae강(타이빈강) 입구로 들어와 첫 번째 

이정표이자 도선사들이 있는 Batsha 마을(띠엔민)을 지

나고 Domae 항구(도매 시진)을 거쳐 히엔(Hean, 포히

엔)으로 가고 마침내 카짜오(Cachao, 깨쩌)에 도달한다.

윌리엄 담피에르는 Domae 항구의 정박지에 대해서

도 다음과 같이 설명하였다. 

이 나라와 통상하는 네덜란드 배들은 Domae로 깊게 들

어오지 않았지만 영국인은 닻을 내리기 전에 3마일(4.8㎞) 

더 가까이 들어왔고 우리도 그렇게 하였다. 우리가 닻을 

내린 곳은 주변에 집들이 없는 곳이었다.156) 

도매 시진을 흘러가는 타이빈강의 Domae 항구에는 

대형 선박이 이상적으로 정박하기 위한 선착장이 적어

도 두 개 이상 존재하였다. 바깥쪽 첫 번째 선착장은 네

덜란드인의 배가 주로 정박하였고 두 번째 선착장은 안

쪽으로 약 3마일(4.8㎞) 더 들어와 있고 영국인들이 주

로 정박하는 곳이었다. 윌리엄 담피에르의 배는 위에 

설명한 것과 같이 두 번째 선착장에 닻을 내렸다.

당응와이에 위치한 영국인 상점 점원의 일기에 따르

면 1672년 영국인의 선박(Zant)이 타이빈강 하구에 처

음으로 왔을 때 Domae 항구가 생겨났다. 배가 닻을 

내리고 정박할 수 있도록 준비된 지점이 있었으며 지

방 관리에게 보고되었다고 한다. 1672년 6월 25일부터 

1683년 8월 26일까지 최소 30척의 배가 Domae 항구

에 출입하였다.

배들은 Domae 항구에서 오랫동안 머물러야 했고 

상품을 받기 위해 수개월씩 기다려야 하였다. 이들이 

가장 많이 구매하는 상품은 비단이었다. 깨쩌와 포히엔

뿐만 아니라 인근 지역의 비단 생산 마을과 방직공들은 

상인들로부터 비단 대금을 선금으로 받아야 비단을 생

156)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.37.

phương, rồi từ bến Domae ngược lên theo sông 

Luộc tới Phố Hiến, rồi theo sông Hồng lên Kẻ Chợ, 

đi mua bán hàng hóa, lưu trú trong các thương 

điếm ở Phố Hiến và Kẻ Chợ. Thủy thủ đoàn phải ở 

lại bến Domae, sinh sống hàng tháng và có nhiệm 

vụ tập kết, bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa từ thuyền 

nhỏ địa phương lên tàu lớn để xuất cảng. 

Như vậy, tuyến giao thương sông Đàng Ngoài 

của người phương Tây được hình thành theo qui 

trình: từ cửa sông Domae (tức sông Thái Bình) đi 

qua điểm đầu tiên là bến làng Batsha (Tiên Minh 

- nơi các hoa tiêu tiếp đón dẫn đường), sau đó đến 

bến Domea (trong thị trấn Đò Mè), rồi đến Hean 

(Phố Hiến) và cuối cùng là đến Cachao (Kẻ Chợ).

Theo miêu tả của William Dampier, tàu thuyền 

Hà Lan đến buôn bán với vương quốc này thường 

không vào sâu quá Domae, nhưng người Anh có 

thói quen đi xa thêm gần 3 dặm (4,8km) nữa trước 

khi thả neo trong thời gian lưu tại xứ này. Chúng 

tôi cũng làm như thế. Nơi chúng tôi buông neo 

không có một ngôi nhà nào gần đấy.156) Như vậy 

khu vực cảng Domae bên sông Thái Bình chảy 

qua thị trấn Đò Mè đã có ít nhất hai bến đỗ lý 

tưởng cho tàu kích thước lớn. Bến thứ nhất ở phía 

ngoài là nơi tàu thuyền Hà Lan thường neo đậu. 

Bến thứ hai vào sâu bên trong gần 3 dặm (4,8km), 

là nơi tàu thuyền người Anh thường neo đậu. Tàu 

của William Dampier cũng thả neo ở bến thứ hai.

Theo nhật ký của thương điếm Anh ở Đàng 

Ngoài, năm 1672, con tàu Zant đầu tiên của người 

Anh cập cửa sông Thái Bình, bến Domea đã hình 

thành và là một địa điểm sẵn có để tàu thuyền 

thả neo và báo cáo với quan địa phương. Từ ngày 

25/6/1672 đến 26/8/1683, có ít nhất 30 chuyến tàu 

ra vào cập cảng Domea. 

156)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.37.
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산할 수 있었으므로 네덜란드와 영국 상인들은 수개월

을 기다려야만 상품을 받을 수 있었다. 특히 네덜란드 

상인들은 항상 대량으로 비단을 구매했으므로 오랫동

안 기다려야 하였다.

Domae 주민은 조정의 관리와 본토 주민 이외에 오

랫동안 머물다 가는 행상인과 네덜란드, 영국, 중국 상

인, 선원들이 다수 거주하였고 포르투갈인, 프랑스인, 

중국인 도선사 및 통역도 있었다.

Domae 지역 주민들은 포구에 정박한 배와 외국 상

인, 선원들을 대상으로 생필품을 거래하고 거처를 빌려

주었으며, 외국 상인이 필요로 하는 상품을 직접 중개

하기도 하였다. 

윌리엄 담피에르는 Domae 지역 주민들이 벌였던 

거래 모습을 다음과 같이 묘사하였다.

우리들의 배가 정박한지 오래지 않아 주변 마을 사람들이 

몰려왔고 살 곳들이 지어졌다. 겨우 한 달 만에 우리가 닻

을 내린 곳 가까이에 작은 도시가 생겨났다. 이 땅의 가난

한 자들은 이 기회를 잡아 외국 선원들과 물품, 식량 등을 

거래하고 거처를 빌려주는 것을 통하여 돈을 벌었다.157)

선원들은 포히엔과 깨쩌의 상점에서 상품이 오는 것

을 기다리는 동안 Domae에서 오랜 기간 머물러야 하

였고 이곳의 삶에 적응해갔다. 특히 네덜란드 선원들은 

그들의 고향에 있는 것처럼 즐겁게 지내었다. 많은 선

원들이 이곳의 여성들과 결혼을 하였고 수개월을 거주

하고 바타비아로 갔다가 다시 돌아오곤 하였다. 그들은 

상추, 양배추, 콜라비 등의 씨앗을 다량으로 가져와 이

곳 주민들에게 판매하고 종묘 기술을 가르쳐주기도 하

였다.158) 오늘날에도 도매와 가까운 몇몇 마을에서는 

위 채소들의 씨앗을 거래하거나 종묘법을 알려주는 전

통이 오랫동안 전해져 내려오고 있다.

157)　William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.37.

158)　�William Dampier, 『1688년 당응와이 여행기』, p.37.

Các chuyến tàu đều phải lưu lại Domae trong 

thời gian rất lâu, đến vài tháng để chờ nhận được 

hàng. Mà mặt hàng được thu mua nhiều nhất 

là các loại tơ lụa. Các thương nhân Hà Lan, Anh 

thường phải đưa tiền trước cho nhóm thợ ở trên 

Kẻ Chợ, Phố Hiến hoặc các làng nghề phụ cận, 

lúc đấy họ mới dệt nên phải đợi vài tháng mới lấy 

được hàng. Đặc biệt là thương nhân Hà Lan luôn 

mua tơ lụa với số lượng rất lớn nên sẽ phải chờ 

đợi lâu. 

Dân cư ở đô thị Domae ngoài hệ thống quan lại 

và cư dân bản địa, còn có các nhóm cư dân mới 

hàng năm lưu trú vài tháng, đó là các lái buôn, 

thủy thủ người Hà Lan, Anh, còn có thương nhân 

Trung Quốc,... cùng các hoa tiêu, thông ngôn 

người Bồ Đào Nha, Pháp, Trung Quốc,... 

Chính vì tàu thuyền neo đậu nơi Domae nên 

người dân địa phương cũng dựa vào sự trú ngụ 

của các thương nhân, thủy thủ nước ngoài để tiến 

hành những hoạt động trao đổi buôn bán, cung 

cấp dịch vụ, nhu yếu phẩm cho các đám thủy thủ, 

đồng thời tăng cường hoạt động thu gom hàng 

hóa cung cấp trực tiếp cho tàu phương Tây.

William Dampier đã miêu tả: “Tàu của chúng 

tôi đậu chưa được bao lâu thì dân chúng các làng 

xung quanh kéo đến và dựng lên những khu nhà. 

Chỉ trong vòng một tháng là một thị trấn nhỏ gần 

ngay nơi chúng tôi thả neo đã xuất hiện. Cư dân 

nghèo trong xứ lợi dụng dịp này để kiếm chác 

thêm bất cứ những gì từ đám thủy thủ nước ngoài 

bằng cách trao đổi (hàng hóa, lương thực), cho 

thuê phòng trọ,...”157)

Các đoàn thủy thủ phải sinh sống ở Domae rất 

lâu trong thời gian chờ hàng đưa về từ các thương 

điếm Phố Hiến và Kẻ Chợ, vì vậy họ phải thích 

157)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.37.
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서양 상인과 선원을 대상으로 Domae에서 이뤄진 

상품 거래와 서비스 제공 등의 상업 활동은 단순히 배

가 정박할 수 있는 장소를 제공하는 것뿐만 아니라 일

종의 관문 항으로서 역할을 담당하였다. 외국 상인과 

배가 당응와이로 들어오는 첫 관문이자 상품이 처음으

로 하역되는 정류소이며 수출품의 최종 집결지 역할을 

하였다.

윌리엄 담피에르의 보고 내용과 고고학 조사결과를 

종합하여 연구자들은 안주(An Dụ)촌 제1마을과 들판

에서 옥(Ốc) 포구, 탑쟝(Tháp Giang) 포구, 방(Vàng) 

사원, 박(Bạc) 다리 등 배에 식수를 제공했던 옛 우물

과 시장, 거주지 흔적 등의 항구 체계를 발견하였다. 옥 

포구에서 100m 떨어진 곳과 탑쟝 포구에서 50m 떨어

진 곳에서 동전이 들어있는 큰 항아리가 발견되었다. 

옥 포구에서 수로 공사를 하던 인부가 서로 달라붙어 

있는 커다란 동전 무더기를 발견하였다. 그 안에는 베

트남, 중국, 홍콩, 일본의 동전이 포함되어 있었다.159) 

또 16-18세기의 수많은 건축물 잔해와 벽돌, 밧짱 벽돌, 

도자기가 도처에 흩어져 있었다. 특히 16-17세기의 쭈

더우 도자기가 발견되었으며, 유약을 바른 토기, 세라

믹병, 꽃병, 도기 항아리, 토기, 수많은 나무 판자 조각, 

아연으로 만든 옛 동전 꾸러미 등도 있었다. 탑쟝 포구

에는 안탑(An Tháp)이라는 선착장이 있으며 그 앞에 

안주 마을의 탑사원이 있었다. 탑쟝 포구는 탕롱-동낀

(Đông Kinh)과 즈엉낀을 연결하는 수로 즉 탕롱-동낀

에서 홍강, 루옥강, 타이빈강[로이(Lôi강)]을 지나 반욱 

관문을 거쳐 꼬짜이로 흘러가는 수로 교통로에 위치하

였다. 15-16세기부터 탑쟝 포구는 안주 지역에 있는 항

구와 포구 중에서 중요한 역할을 담당하였다.

15-16세기 막 왕조 시대부터 안주 지역의 항구들은 

편리한 곳에 위치하였다. 특히 레 왕조-찐 군주 시대까

지 이 항구들은 외국 상인들의 무역활동과 선박을 통제

159)　호앙반코안, 「하이퐁의 옛 금속화폐」, 『유형문화유산잡지』 제4호, 2009.

nghi hòa nhập với cuộc sống ở đây. Đặc biệt là 

các thủy thủ người Hà Lan luôn cảm thấy vui vẻ 

như sống ở quê hương của họ. Nhiều thủy thủ 

còn lấy vợ ở đây, hàng năm cứ sống vài tháng rồi 

phải về Batavia, cứ đi lại như vậy. Họ còn mang 

nhiều giống rau xà lách, bắp cải, su hào bán cho 

dân ở đây và dạy họ kĩ thuật gieo trồng.158) Chính 

vì vậy, ngày nay vẫn có một số làng gần Đò Mè có 

truyền thống chỉ chuyên trồng và bán hạt giống 

những loại rau này từ rất lâu đời.

Hoạt động buôn bán trao đổi hàng hoá và dịch 

vụ, đặc biệt đối với các thuyền buôn và thương 

nhân phương Tây đã biến Domea ngoài chức 

năng là địa điểm neo đậu và lưu trú của thủy thủ, 

còn là một cảng cửa khẩu, trạm xét tàu thuyền, 

hàng hóa đầu tiên khi khách thương vào Đàng 

Ngoài, đồng thời là nơi tập kết cuối cùng của hàng 

hóa xuất khẩu. 

Qua miêu tả trong báo cáo của William 

Dampier, đồng thời kết hợp với điều tra khảo 

cổ học, các nhà khoa học đã phát hiện vị trí tại 

cánh đồng và khu vực xóm 1 thôn An Dụ vẫn còn 

dấu tích hệ thống bến cảng, khu buôn bán và 

cư trú như Bến Ốc, bến Tháp Giang, chùa Vàng, 

cầu Bạc với hệ thống giếng nước cổ để cung cấp 

nước ngọt cho tàu thuyền. Tại khu vực cách Bến 

Ốc 100m, cách bến Tháp Giang 50m, người dân 

đã phát hiện một hũ tiền lớn. Ở khu vực Bến Ốc, 

dân làm thủy lợi cũng phát hiện được các khối 

tiền lớn dính chặt nhau. Trong đó có cả tiền Việt 

Nam, tiền Trung Quốc, tiền Hồng Kong, tiền Nhật 

Bản đúc.159) Nhiều dấu tích phế tích kiến trúc, 

gạch ngói, gạch Bát Tràng, đồ gốm sứ có niên đại 

thế kỉ 16-18 rải rác khắp nơi. Đặc biệt là dấu tích 

158)　�William Dampier, Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 
1688, sđd, tr.37.

159)　�Hoàng Văn Khoán, Tiền cổ kim loại ở Hải Phòng, Tạp chí Di 
sản văn hóa vật thể, số 4, 2009.
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하고 감찰하는 검문항으로 이용되었다. 

타이빈강 변에 위치한 안주 마을 맞은편에는 빈바

오(Vĩnh Bảo)현 쟝비엔(Giang Biên)사 러우(Râu)촌

이 있으며, 빈바오현 북쪽 지역에서 크고 유명한 시장

인 러우 시장이 있다. 러우촌에서는 푹린(Phúc Linh)

사(寺) 유적이 발견되었다. 마을 주민의 말에 따르면 예

전에 타이빈강에 정박한 상선의 많은 선원들이 이 절에 

찾아와 무사항해와 안녕을 빌고 돌아갔다고 한다. 이 

절은 프랑스 식민지배 시절에 파괴되었고 지금은 건물

터와 작은 내실만 남아있다. 이 절은 17세기 당응와이

강 지도에 그려진 “파고다”의 위치에 완전히 부합된다.

하이퐁시 띠엔랑(Tiên Lãng)현 커이응이어(Khởi 

Nghĩa)사 안주 마을에 속한 도매 시진은 배들이 들어

오는 관문으로 서양 상인들이 Domae라는 이름으로 

불렀던 하구에서 강을 따라 들어오는 수로의 초입에 위

치하고 있다. 타이빈강의 입구 근처에 위치한 이곳에는 

긴 시간동안 서양의 큰 배가 정박하고 깨쩌와 포히엔뿐

만 아니라 주변 상업 중심지와 상업 마을의 상품이 모

이는 큰 항구가 있었다.

Domae 항구가 발전할 때 주변 지역도 함께 발전하

였고 이곳의 포구와 시장 체계는 상품을 모으고 소비하

는 유통망에 참여하는 위성 항구로서 역할을 하였다.

타이빈강과 반욱강 하류에서 이루어진 조사를 통하

여 16-18세기 무역망에 참여한 포구와 시장의 흔적이 

루옥강 양쪽의 꿍쭉(Cung Chúc) 마을부터 꾸이까오

(Quý Cao)의 두물머리까지 전 구간에 분포하는 것을 

확인하였다. 가장 대표적인 곳은 뉴에동(Nhuệ Động)

촌의 브언꽌(Vườn Quan), 아오돈(Ao Đồn), 브언돈

(Vườn Đồn)지역과 현재는 토사로 뒤덮인 도매강[도

미어(Đò Mìa)강, 매(Mè)강이라고도 부름]을 따라 존재했

던 쩜케(Trâm Khê)촌의 도매 포구, 매(Mè) 시장, 매

(Mè) 거리이다. 쩜케와 뉴예동은 상추, 콜라비, 양배추

를 심는 전통이 내려져 오는 곳으로 이 채소들은 네덜

란드 선원들이 가져와 도매 시진에 머물며 상품이 모이

gốm Chu Đậu niên đại thế kỉ 16-17, có cả gốm 

men, bình vôi, bình hoa, lon sành, đồ đất nung, 

nhiều mảnh gỗ ván, các xâu tiền kẽm cổ,... Bến 

Tháp Giang còn có tên là bến An Tháp, ngay trên 

bến có chùa Tháp của làng An Dụ. Bến Tháp 

Giang nằm trên con đường giao thông thủy nối 

liền Thăng Long - Đông Kinh với Dương Kinh, từ 

Thăng Long - Đông Kinh qua sông Hồng, sông 

Luộc, sông Thái Bình (sông Lôi) ra cửa Văn Úc 

vào Cổ Trai, vì vậy bến Tháp Giang đã là một bến 

thuyền quan trọng từ thế kỉ 15-16 trong cụm bến 

cảng ở An Dụ. 

Từ thế kỉ 15-16, dưới thời Mạc, địa điểm bến 

cảng khu An Dụ đã có vị trí thuận lợi. Đặc biệt 

đến thời kì Lê - Trịnh, các bến cảng này được sử 

dụng thành cảng cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát và 

phục vụ tàu thuyền và các hoạt động thương mại 

của thương nhân nước ngoài.

Đối diện với làng An Dụ ở bên kia sông Thái 

Bình là thôn Râu, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo. 

Ở đây có chợ Râu lớn và nổi tiếng trong khu vực 

phía bắc huyện Vĩnh Bảo. Trên đất thôn Râu có 

dấu tích chùa Phúc Linh. Theo lời kể của dân làng 

thì ngày trước thuyền buôn đến neo đậu ở sông 

Thái Bình thường lên chùa này cầu cúng rất đông. 

Ngôi chùa bị phá hủy vào thời Pháp, chỉ còn một 

gian nhỏ và khu nền đất cũ. Vị trí này hoàn toàn 

đúng với vị trí của ngôi chùa “Pagoda” được vẽ 

trên bản đồ Sông Đàng Ngoài thế kỉ 17.

Như vậy, tuyến sông từ cửa biển vào mà thương 

nhân phương Tây thường gọi với tên Domae 

chính là vùng cửa sông Thái Bình, là cửa ngõ cho 

tàu thuyền đi vào thị trấn Đò Mè thuộc địa phận 

làng An Dụ, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, Hải 

Phòng. Trong đó có bến cảng rộng cho tàu thuyền 

lớn của phương Tây neo đậu trong thời gian dài đi 

thu gom tập kết hàng hóa từ Kẻ Chợ, Phố Hiến và 

các làng nghề, các trung tâm thương mại phụ cận.
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Hình 87. Khu vực bến Tháp Giang, chợ Cây Đa bên sông Thái Bình ở thôn An Dụ
그림 87. 안주촌의 타이빈강 변 탑쟝 포구와 게이다 시장



246

2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

길 기다리는 기간 동안 본토 주민들과 거래하였던 품목

이다. 쩜케부터 강의 두물머리 근처까지는 다이꽁(Đại 

Công) 마을로 다이도(Đại Độ, 큰 항구)라는 이름을 가

지고 있다. 지역 주민에 따르면 이곳은 과거 다이도 거

리, 도(Độ) 포구로 불렸고 상품을 싣던 큰 포구였다고 

한다. 또한 다이꽁촌에는 베트남인뿐만 아니라 화교들

도 살며 장사를 했다고 한다. 다이꽁 근처에는 미케(Mỹ 

Khi trung tâm bến cảng Domae phát triển thì 

khu vực phụ cận cũng phát triển theo, hệ thống 

bến thuyến, chợ quán là những tiểu cảng vệ tinh 

cùng tham gia vào mạng lưới thu gom và tiêu thụ 

hàng hóa.

Qua các kết quả khảo sát ở hạ lưu sông Thái 

Bình và sông Văn Úc có thể thấy những dấu tích 

bến thuyền, chợ quán tham gia vào mạng lưới 

Hình 88. Nhiều mảnh gốm phát hiện ở chợ Cây Đa, Thôn An Dụ, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hải Phòng
그림 88. 안주촌 게이다 시장에서 수습된 도자기편
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Khê)촌의 꽌(Quán) 시장, 가오(Gạo) 선착장이 있었다.

옥 포구와 탑쟝 포구, 커이응이어사 안주 지역의 다

쩌(Đa Chợ) 지구는 타이빈강과 옛 강의 지류가 연결되

어 항구체계를 이루었다. 이곳은 도매 무역항의 중심지

였으며, 이곳과 가까운 타이빈강 지류와 호수 흔적 옆

에는 덤(Đầm)-타이라이(Thái Lai)시장 지구[껍띠엔

(Cấp Tiến)사]가 있다.

반욱강을 따라 타이빈강 하류에 이르면 꽝푹(Quang 

Phục), 또안탕(Toàn Thắng), 껌케(Cẩm Khê)사의 포

구들과 시장이 나온다. 

또안탕의 민티(Minh Thị)시장은 단독 상업중심지

일 뿐만 아니라 반욱강 우안부터 타이빈강의 좌안까지 

이어지는 시장, 포구 체계-감(Gắm) 포구, 꽌(Quán) 호

수, 브언(Vượn) 시장-와 연결된다. 또안탕사에서 이루

어진 고고학 발굴 조사에서 쩐 왕조 시대의 도기와 레-

막 왕조 시대의 유약을 바른 도자기가 발견되었다. 이

들 도자기는 껌케, 민티, 독허우(Đốc Hậu)촌에 흩어져 

발견되었고 종류가 다양하였다. 13-14세기의 도자기는 

유약이 입혀진 사발과 여러 기형의 백자, 광택이 나는 

황색 도자기 등이었다. 또한 15-17세기의 밧짱 도자기

와 쭈더우, 헙레[하이즈엉(Hải Dương)] 가마의 청화자

기가 함께 발견되었으며, 중국의 원나라, 명나라 시대

의 청자도 출토되었다.160)

이 도자기들은 민푹(Minh Phúc) 사찰 주변과 강 

유역에 집중되어 출토되었으며 이미 알려진 다른 도자

기 생산지의 도자기 유물들과는 달리 서로 다른 깊이의 

유물층에서 발견되었다. 이곳에서 발견된 도자기는 파

손된 부분 없이 원형을 잘 유지하고 있었으며 생산과

정에서 발생한 불량품의 흔적은 발견할 수 없었다. 이

러한 점에 따라 이곳이 도자기 생산지가 아니라 도자

기 거래가 이뤄졌던 시장 이었을 것으로 추정하고 있

다. 민티촌과 주변의 독허우, 껌케촌 민가에는 논밭을 

160)　�쩐프엉, 응우옌프엉, 「1993 전답의 계절 또안탕」, 『고고학신발견』, 
1994, pp.218-219.

thương mại thế kỉ 16-18 được phân bố suốt từ hai 

bên bờ sông Luộc đoạn từ làng Cung Chúc (huyện 

Vĩnh Bảo) đến ngã ba Quý Cao. Tiêu biểu là các 

khu vực Vườn Quan, Ao Đồn, Vườn Đồn của thôn 

Nhuệ Động, bến Đò Mè, chợ Mè, phố Mè của thôn 

Trâm Khê dọc theo dấu tích sông Đò Mè (hay còn 

gọi là Đò Mía, sông Mè) nay đã bị bồi lấp. Trâm 

Khê và Nhuệ Động trước đây nổi tiếng là những 

làng giàu có vì gần kề sông Mè. Cánh đồng thôn 

Nhuệ Động là nơi có truyền thống trồng xà lách, 

su hào, bắp cải. Đây là những loại rau được các 

thủy thủ Hà Lan mang sang trao đổi với cư dân 

bản xứ trong thời gian họ sinh sống, chờ tập kết 

hàng hóa tại thị trấn Đò Mè. Từ Trâm Khê đến gần 

ngã ba sông là thôn Đại Công nơi có địa danh Đại 

Độ (bến lớn). Theo lời kể của dân địa phương thì 

nơi đây trước kia được gọi là phố Đại Độ, bến Độ, 

là bến thuyền lớn chuyên vận chuyển hàng hóa. 

Ở thôn Đại Công, ngoài người Việt còn có một số 

người Hoa sinh sống và buôn bán ở đây. Gần kề 

Đại Công là chợ Quán, bến Gạo ở thôn Mỹ Khê. 

Tiếp đến là hệ thống các bến cảng xung quanh 

các nhánh sông cổ nối với sông Thái Bình chính 

là cụm Bến Ốc, bến Tháp Giang, khu Đa Chợ ở 

khu vực An Dụ, xã Khởi Nghĩa, đây chính là trung 

tâm của thương cảng Domae. Cách đó không xa 

là khu chợ Đầm - Thái Lai (xã Cấp Tiến) bên dấu 

tích cái đầm thuộc nhánh của sông Thái Bình. 

Xuôi tiếp về phía hạ lưu sông Văn Úc sang đến hạ 

lưu sông Thái Bình là một loạt các bến thuyền, chợ 

quán ở các xã Quang Phục, Toàn Thắng, Cẩm Khê.

Địa điểm chợ Minh Thị ở Toàn Thắng được xác 

định không chỉ là một trung tâm đơn lẻ mà gắn 

liền với nó là hệ thống chợ, bến thuyền kéo dài 

từ hữu ngạn sông Văn Úc đến tả ngạn sông Thái 

Bình như bến Gắm, đầm Quán, chợ Vượn,... Qua 

kết quả một số cuộc thám sát khai quật khảo cổ 

học tại xã Toàn Thắng đã phát hiện nhiều mảnh 
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경작하다가 사원과 포구 주변에서 발견한 밧짱, 쭈더우 

도자기와 중국 명대 도자기 등의 유물을 보관하고 있는 

곳이 많다. 또한 여러 세대에 걸쳐 이곳 주민들 사이에 

전해지는 이야기에 따르면 땅속 깊이 묻힌 목선이 껌케

촌에서 발견되었고 또안탕에서 발견된 유물은 난파선

에 실려 있던 것이기 때문에 원형을 유지할 수 있었다

고 한다.

이러한 근거들은 민티가 반욱강 변에 위치한 작은 

상업포구로 활발하게 상품 거래가 이루어졌던 경제중

심지라는 것을 증명한다. 민티 포구는 13-14세기부터 

형성되었고 15-16세기에 발전하였다. 구체적으로 막 왕

조 시대의 즈엉낀 시기에 건설되어 Domae 무역항 발

gốm sành thời Trần, gốm men thời Lê-Mạc nằm 

rải rác trong các thôn Cẩm Khê, Minh Thị và Đốc 

Hậu, trong đó phát hiện nhiều gốm men có niên 

đại thế kỉ 13-14, đó là các loại bát sâu lòng, miệng 

loe, men ngọc màu vàng bóng, loại khác có xương 

gốm trắng, men ngọc màu vàng, bên cạnh đó 

còn có gốm Bát Tràng, gốm hoa lam thuộc lò Chu 

Đậu, Hợp Lễ (Hải Dương) thế kỉ 15-16-17. Ngoài ra 

còn xuất lộ gốm men ngọc thời Nguyên, Minh của 

Trung Quốc.160)

Đặc biệt, vết tích của sành, gốm chỉ tập trung 

160)　�Trần Phương, Nguyễn Phương, Toàn Thắng mùa điền dã 1993, 
NPHMKCH 1994, tr.218-219.

Hình 89. Chùa Minh Phúc
그림 89. 민푹 사찰(明福寺)
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전 시기까지 서양 상선들에게 상품을 제공하는 유통망

에 지속적으로 참여하였을 것이다.

당시 번성했던 상업 항구의 자취는 거의 남아있지 

않다. 시장이 세워졌던 언덕은 공동묘지가 되었고 마을 

주변을 흐르던 넓은 개천은 토사로 덮여 논밭이 되었

다. 다만 옛 강줄기만 남아 반욱강과 민티에 있는 사원

과 연결되어 있으며, 16-17세기 이 지역을 오가는 수많

은 선박들이 이용하던 수로 교역망이 존재했던 흔적을 

증명해 주고 있다.

꽝푹사는 타이빈강의 지류 중 하나인 반욱강 변 띠

엔랑 시진(市鎭) 동남쪽에 위치한다. 꽝푹사를 흘러가

는 구간의 강 이름은 쿠에(Khuê)강이다.

15세기 초(1407-1427) 명나라가 침략하여 대월국을 

지배할 때 화교 상인들이 당시 띠엔랑 지역에 와서 가

게와 상점을 열었다. 그들은 호아이번(Hoài Vân) 마

을 지역을 점령했고 명나라 장군인 황복(黃福)을 호아

이번 마을의 성황신으로 숭배하였다. 람썬(Lam Sơn)

에서 일어난 의군(義軍)이 승리한 후 레 왕조는 전란에 

흩어졌던 백성들을 모아 이 지역을 개척할 것을 장려하

였다.

17세기에 중국에서 반청복명(反淸复明) 운동이 일

어나 많은 명나라 화교가 중국을 버리고 떠났는데 그들 

중 일부가 레 왕조 조정에 허가를 받고 꽝푹, 띠엔랑 지

역으로 이주하여 그 수가 나날이 늘어났고 오늘날 바익

당사에 포카익(Phố Khách, 객주거리)-드엉퉁(Đường 

Thung)을 형성한다.

화교들의 포카익-드엉퉁과 더불어 17세기 쩐 왕조 

시대부터 반욱강 변에 형성되었던 포구 시장을 기반으

로 호앙로(Hoàng Lồ) 거리로 불리는 유럽 상인들의 

거리도 생겨났다. 민간에서는 포로(Phố Lồ, phố는 ‘거

리’, lồ는 ‘거대하다’라는 뜻으로 즉 거대한 사람들의 거리)라

고 불리기도 했는데 이 거리에 코가 뾰족하고 키가 큰 

서양인들의 가게와 상점이 몰려 있었기 때문이다. 서양 

상선이 이곳에 오랫동안 정박해 있어 포구와 시장이 발

ở ven sông và quanh khu chùa Minh Phúc, với 

mức độ đậm nhạt khác nhau, mà không theo vỉa, 

lớp như một số địa điểm sản xuất đồ gốm đã biết. 

Ở đây, dường như chỉ thấy đồ nguyên lành, rất ít 

thấy đồ vỡ, và không hề thấy những phế phẩm 

của hoạt động sản xuất. Do đó, nơi đây xưa kia 

không phải là khu lò sản xuất gốm mà chỉ có thể 

là khu chợ buôn bán. Nhiều gia đình trong thôn 

Minh Thị và các thôn chung quanh như Đốc Hậu, 

Cẩm Khê còn lưu giữ nhiều hiện vật do người dân 

đào được quanh khu chùa và bến sông lúc làm 

ruộng canh tác, đó là các hiện vật gốm Bát Tràng, 

gốm Chu Đậu, gốm thời Minh Trung Quốc. Nhiều 

đời nay dân ở đây vẫn kể rằng, tại thôn Cẩm Khê, 

trước đây dân làng đã từng tìm thấy chiếc tàu 

bằng gỗ bị vùi sâu dưới lòng đất. Nhiều người 

cho rằng có thể những hiện vật nguyên vẹn được 

tìm thấy ở Toàn Thắng là hàng hóa phân tán từ 

thương thuyền gặp nạn bị đắm ngày trước.

Qua các tư liệu đó chứng tỏ Minh Thị là một 

tiểu cảng thị, một trung tâm kinh tế hàng hóa 

sầm uất bên bờ sông Văn Úc. Tiểu cảng Minh Thị 

có thể được hình thành từ thế kỉ 13-14, và nó phát 

triển vào thế kỉ 15-16, đặc biệt là thời kì Dương 

Kinh nhà Mạc được xây dựng ngay gần kề, cho 

đến thời kì phát triển của thương cảng Domae, 

tiểu cảng Minh Thị tiếp tục tham gia vào mạng 

lưới thu gom hàng hóa cho các thương thuyền 

phương Tây.

Những vết tích sầm uất của một trung tâm 

thương nghiệp sầm uất đã hầu như không còn 

nữa. Khu gò dựng chợ đã thành khu nghĩa trang. 

Con ngòi rộng chạy quanh làng đã bị lấp làm 

ruộng vườn. Chỉ còn một dòng sông cổ thông với 

sông Văn Úc và ngôi chùa ở Minh Thị, là minh 

chứng một thời đã tồn tại mạng lưới giao thương 

đường thủy tấp nập thuyền bè tại khu vực này vào 

thế kỉ 16-17.
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전할 수 있는 여건을 조성하였다. 매년 수개월 동안 서

양 상인과 선원들이 Domae에 거주하였기 때문에 그

들은 벽돌로 집을 짓지 않고 대나무로 지었다. 또 강이 

범람하여 집이 침수되는 것을 피하기 위해 고상가옥-바

닥이 높은 집-을 지었을 것이다. 유럽인들이 살던 고상

(高床)가옥은 하이퐁에서도 발견되었다.

또한 호앙로 거리는 유럽에서 당응와이로 장사를 하

러 온 상인과 선원들이 생필품 등을 구할 수 있는 거리

로 대형 선박은 도매 항구에 정박하여 수개월(주로 11

월에서 다음해 4월까지) 동안 포히엔, 탕롱-깨쩌 또는 

번돈 무역항과 거래를 하고 상품이 모이기를 기다렸다. 

Địa điểm xã Quang Phục nằm ở phía đông 

nam thị trấn Tiên Lãng kề bên sông Văn Úc, một 

nhánh của sông Thái Bình. Đoạn sông chảy qua 

địa phận xã Quang Phục có tên là Sông Khuê.

Giai đoạn đầu thế kỉ 15 (1407-1427), khi giặc 

Minh vào cướp Đại Việt, một số thương nhân 

người Hoa đã đến vùng đất Tiên Lãng lúc bấy giờ, 

xây dựng các hàng quán, cửa hiệu buôn bán. Họ 

lấn chiếm đất làng Hoài Vân và tôn thờ một viên 

tướng của nhà Minh là Hoàng Phúc làm thành 

hoàng làng Hoài Vân. Sau khởi nghĩa Lam Sơn 

thắng lợi, nhà Lê có chính sách khuyến khích dân 

Hình 90. Loại hình nhà sàn của người châu Âu ở Hải Phòng năm 1875 (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hải Phòng)
그림 90. 1875년 유럽인들이 살던 하이퐁의 고상 가옥
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그들은 상품이 모이는 동안 머물 수 있는 거주지를 찾

아 생활을 하였고 이 거리의 상인들은 그들에게 필요

한 생필품을 매매하거나 외국 상인과 선원들에게 서비

스를 제공하였다. 동시에 지역 주민들은 그들이 필요

한 상품을 직접 거래하기도 하였다. 뿐만 아니라 상품

을 광고하고 오랫동안 장사하기 위한 고정적인 상점들

이 존재하였다. 이렇게 호앙로 거리는 네덜란드, 포르

투갈, 영국, 프랑스, 인도에서 온 상인들을 유치하는 항

구 시장들 중 하나였다. 화교들의 포카익 외에, 베트남

인의 포뇨(Phố Nhỏ), 포도(Phố Độ), 포매(Phố Mè) 

거리가 들어섰다. 유럽 상인들은 이곳에서 주로 비단과 

phiêu tán đến khai khẩn vùng đất duyên hải này.

Thế kỉ 17, ở Trung Hoa có phong trào phản 

Thanh phục Minh, nhiều người Hoa của triều 

Minh cũ đã rời bỏ Trung Quốc, trong đó có một 

nhóm đã đến vùng đất Quang Phục, Tiên Lãng, 

được triều Lê cho phép ở lại sinh sống lập nghiệp 

ngày càng đông, hình thành nên khu Phố Khách - 

Đường Thung sầm uất ở xã Bạch Đằng ngày nay.

Cùng với Phố Khách, Đường Thung của người 

Hoa, vào thế kỉ 17, trên cơ sở các bến chợ được 

hình thành từ thời Trần bên sông Văn Úc cũng 

dần ra đời khu phố của các thương gia người Âu, 

Hình 91. Dấu tích Phố Lồ ngày nay
그림 91. 포로 거리의 현재 모습
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도자기, 청화자기, 방직품, 약재 등을 구매했고 사치성 

소비 상품을 팔았다. 옛 거리들의 이름에는 한 시대에 

번영했던 무역 항구 도시의 특징을 깊이 품고 있다.

인근 지역에도 포구와 시장, 상업마을이 형성되

어 이 무역망에 참여하였다. 꽁히엔(Cộng Hiền)사

의 안꾸이(An Quí)는 타이빈강과 연결되는 바익다

(Bạch Đà)강 기슭에 바로 위치하고 있다. 조사결과

에 따르면 안꾸이에서 쭈더우와 헙레의 청화자기편

이 다량으로 발견되었으며 이 도자기들의 제조연대

는 13세기부터 17-18세기에 이르는 여러 왕조 시기

의 생산품들이었다. 이외에도 불량품 파편과 쐐기가 

발견되어 도자기 가마와 생산 활동이 있었던 것으로 

được gọi là phố Hoàng Lồ, theo cách gọi của dân 

gian còn gọi là Phố Lồ, vì phố này quy tụ toàn cửa 

hàng, cửa hiệu của người Phương Tây mũi lõ, cao 

lớn. Khi những thương thuyền phương Tây đến 

đây neo đậu dài ngày đã tạo điều kiện cho những 

bến thuyền chợ quê phát triển. Vì những thủy 

thủ, thương nhân ở lại Domae hàng năm trong 

thời gian vài tháng nên có lẽ họ không xây nhà 

gạch mà chỉ làm nhà tre nứa, có sàn chân cao để 

tránh nước sông dâng ngập lụt. Loại hình nhà sàn 

của người châu Âu cũng đã tìm thấy ở Hải Phòng.

Đây chính là những khu phố phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt của các thủy thủ đoàn, thương thuyền 

lớn từ châu Âu đến Đàng Ngoài buôn bán, thuyền 

lớn phải dừng tại cảng Đò Mè nhiều tháng chờ 

xuất hàng và nhập hàng (thường là từ tháng 11 

đến tháng 4 năm sau), giao thương buôn bán với 

các trung tâm chính là Phố Hiến, Thăng Long - 

Kẻ Chợ hay khu vực cảng Vân Đồn,…, nhu cầu 

sinh hoạt hàng ngày đã đòi hỏi họ tìm nơi cư trú, 

sinh sống, đồng thời mua bán hàng hóa vừa phục 

vụ cho thủy thủ đoàn, các tàu thuyền nước ngoài, 

vừa đáp ứng nhu cầu dân địa phương,… và cũng 

có cửa hàng cố định để quảng cáo sản phẩm, 

buôn bán lâu bền. Như vậy Phố Hoàng Lồ chính 

là một trong những cảng thị thu hút khách buôn 

từ Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Ấn Độ,.. bên 

cạnh Phố Khách của người Hoa, Phố Nhỏ, Phố 

Độ, Phố Mè của người Việt. Các khách thương 

châu Âu tới đây thường hay mua gấm lụa, đồ 

sành sứ, gốm hoa lam, hàng dệt cói, dược liệu,… 

và họ bán các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ phẩm. 

Qua những tên gọi của những con phố cổ xưa còn 

in đậm tính chất đặc trưng của một đô thị thương 

cảng buôn bán sầm uất một thời.

Ngoài ra, các vùng lân cận cũng hình thành 

những bến thuyền, chợ quán, làng nghề tham gia 

vào mạng lưới thương mại này. Đó là địa điểm 

Hình 92. Dấu tích bến thuyền thôn Đình Vũ với nhiều mảnh gốm
그림 92. 딘부 포구와 포구에서 수습된 레-막 왕조의 도자기편



253

2. 독립 대월국 시대 무역항 체계(10세기-20세기)

확인되었다.161) 

딘부(Đình Vũ)촌 역시 16-18세기 무역망에 참여했

던 위성 항구로 확인되었다. 1998년 하이퐁 박물관의 

조사결과 보고에 따르면 껌강 입구가 보이는 섬 끝 쪽

에 위치한 딘부촌에서 도자기 분포지가 발견되었다. 도

자기는 1㎞가 넘는 범위로 여러 곳에 흩어져 있었고 

청화백자와 백자, 청자가 대부분을 차지하였다. 발굴

된 기형으로는 사발, 접시, 병, 호리병 등으로 연대는 

15-18세기였다. 특히 레-막 왕조 시대(16-18세기)의 청

화백자 조각이 다량으로 발견되었다.162)

161)　�응우옌반썬, 「도매 무역항 지역의 위치」, 『17세기 당응와이 무역체계의 
도매의 역할과 위치』 세미나, 하이퐁, 2007, pp.37-38.

162)　도쑤언쭝, 『고고학신발견』, 1998, pp.379-380.

An Quí ở xã Cộng Hiền nằm ngay bên bờ sông 

Bạch Đà là con sông nối sông Hồng Hóa với sông 

Chanh Dương, tiếp nguồn nước của sông Luộc 

đổ ra cửa biển Thái Bình. Theo kết quả khai quật 

thám sát phát hiện rất nhiều mảnh gốm hoa lam 

Chu Đậu, Hợp Lễ và gốm nhiều triều đại có niên 

đại từ thế kỉ 13 đến 17-18. Bên cạnh đó còn có các 

mảnh gốm phế phẩm và con kê chứng minh có 

hoạt động sản xuất của lò gốm.161)

Địa điểm thôn Đình Vũ cũng được xác định là 

một tiểu cảng vệ tinh phát triển vào thế kỉ 16-18 

161)　�Nguyễn Văn Sơn, Vị trí vùng cảng thị Domae, in trong Hội thảo 
khoa học vị trí và vai trò của Domae trong hệ thống thương 
mại Đàng Ngoài thế kỉ 17, Hải Phòng, 2007, tr.37-38.

Hình 92. Dấu tích bến thuyền thôn Đình Vũ với nhiều mảnh gốm
그림 92. 딘부 포구와 포구에서 수습된 레-막 왕조의 도자기편



254

2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

오늘날 딘부 지역에는 군부대가 들어서 있고 해안에

도 토사가 쌓여 딘부 지역은 바다에서 멀어졌다. 토사

가 쌓인 곳은 대지를 확장하기 위한 간척사업이 진행 

중이며 딘부 항구를 조성하기 위한 공사가 준비 중이

다. 군부대로 진입하는 해안과 도로를 따라 16-17세기 

레-막 왕조 시대의 도자기가 다량으로 출토되었다. 

Domae 무역항의 발전은 16세기 막 왕조 시대 즈엉

낀 도성의 발전을 기반으로 하여 이루어졌다. 또한 외국 

상인들, 그 중에서도 특히 영국과 네덜란드 동인도회사 

상인의 출현과 17세기에 이루어진 대외 무역 활동이 발

전한 덕분에 Domae는 그 중심지로 수출상품의 수요가 

높이 증가하였다. 이러한 상황은 Domae 항구에 상품

을 모아 집결시켰던 인근지역의 소항구, 포구, 시장 등

의 상업 네트워크가 형성되고 발전한 원인이었다.

tham gia vào mạng lưới thương mại trong vùng. 

Theo kết quả báo cáo khảo sát tháng 5/1998 của 

cán bộ Bảo tàng Hải Phòng đã phát hiện một bãi 

gốm tại thôn Đình Vũ, ở phía cuối đảo nhìn ra 

cửa sông Cấm. Gốm rải rác hơn 1km, hầu hết là 

gốm men trắng hoa lam, gốm men trắng, gốm 

men ngọc, cùng với nhiều loại hình như bát, đĩa, 

bình, nậm,... có niên đại từ thế kỉ 15 đến thế kỉ 

18, đặc biệt các mảnh gốm men trắng hoa lam 

thời Lê -Mạc (thế kỉ 16-18) có số lượng rất lớn.162)

Hiện nay, khu vực bến Đình Vũ đã xây dựng 

khu doanh trại quân đội, bờ biển cũng đã được 

cát bồi ra xa. Khu vực được phù sa bồi đắp đang 

được đổ đất cát san lấp mở rộng mặt bằng, chuẩn 

bị cho các công trình của khu hải cảng Đình Vũ 

gần kề đó. Dọc con đường trực đạo đi vào cổng 

doanh trại quân đội men theo bờ biển vẫn xuất lộ 

rất nhiều gốm sứ thời Lê - Mạc thế kỉ 16-17.

Có thể thấy sự phát triển của thương cảng 

Domae dựa trên nền tảng của đô thị Dương Kinh 

thời nhà Mạc thế kỉ 16. Ngược lại, nhờ sự có 

mặt của các thương nhân ngoại quốc, đặc biệt là 

thương nhân của các Công ty Đông Ấn Anh và 

Hà Lan cùng với hoạt động ngoại thương phát 

triển vào thế kỉ 17 với trung tâm là Domea đã dẫn 

đến nhu cầu hàng hóa xuất khẩu tăng cao, đó 

là nguyên nhân của sự hình thành và phát triển 

nhiều tiểu cảng, bến thuyền, chợ quán vùng phụ 

cận tham gia vào quá trình thu gom, tập kết hàng 

hóa đưa về cảng Domae.

162)　Đỗ Xuân Trung, NPHMKCH 1998, tr.379-380.
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하이퐁은 북동쪽으로 기울

어진 지형으로 인해 자연적

인 측면에서 타이빈강 체계

의 관문이며 껌강은 홍강 체

계의 일부였다. 북부 지역을 

흐르는 이 두 개의 큰 강은 

하이퐁 해안의 편리한 수로 교통망을 조성하였다.

18-19세기 하이퐁시의 중심지는 껌강에서 발생한 토

사가 퇴적되었다. 당시 껌강은 러우케(Lâu Khê)강이 

바다에 합류되기 전 마지막 구간이었다. 바다와 만나는 

껌강은 투이응우옌(Thủy Nguyên)현 즈엉꽌(Dương 

Quan)사에서 두개의 지류로 나누어지며 한쪽은 루옷

런(Ruột Lợn)강으로 바익당강과 연결된다. 다른 지류

는 쯕깟(Trực Cát) 하구를 통하여 바다로 흘러가며, 이

후에 쯕깟 하구는 껌 하구로 명칭이 바뀐다. 껌강의 또 

다른 지류는 땀박(Trạm Bạc)강으로 짬박(Trạm Bạc)

강이라고 불리기도 한다. 땀박강은 락짜이강과 만나는 

지류로 안즈엉(An Dương)현 짬박촌에서 시작된다. 껌

강은 크고 작은 지류가 하이퐁 곳곳으로 흐르고 있어 

하이퐁 국제 항구가 들어서는 데 기여하였다.

16세기 막 왕조 시대 즈엉낀의 형성과 발전에 힘입

어 껌강 하구와 타이빈강, 반욱강 지역은 모두 중심 항

구 지역에 상품을 운송하고 중개하는 노선으로 개발되

었다. 그 이후 17세기 깨쩌-포히엔-Domae 등 상업 중

심지와 당응와이강 노선의 상업망이 발전했을 때 이들 

중심 무역항 인근 지역에서 상품을 모으거나 중개하고 

소비하는 기능을 가진 포구와 항구 또는 시장 체계가 

필요하였다. 그 중에 껌강 포구는 상품 중계지로서 매

우 중요한 지점이었으며 발전된 시장 체계를 갖추어 비

교적 쉽게 상품을 모을 수 있는 곳이었다. 비록 이 시기 

껌강 입구 지역은 정식 항구가 아니었지만 중국과 서양

의 많은 선박들이 이곳에 들려 상품을 얻었다.

17-18세기경부터 땀박강 합수지점에서 껌강으로 이

어지는 지역에 상업 중심지가 형성되었다. 땀박강과 껌

Do địa hình lệch về 

phía đông bắc cho nên về 

mặt thuần túy tự nhiên, 

Hải Phòng là cửa khẩu 

của hệ thống lưu vực 

sông Thái Bình, và sông 

Cửa Cấm là một phần của hệ thống lưu vực sông 

Hồng. Hai hệ thống sông lớn của miền Bắc đã tạo 

ra một mạng lưới giao thông thủy thuận lợi trên 

vùng ven biển Hải Phòng. 

Thế kỉ 18-19, vùng trung tâm của thành phố 

Hải Phòng được bồi đắp chủ yếu bởi dòng sông 

Cấm. Lúc này, sông Cấm là đoạn cuối của sông 

Lâu Khê trước khi đổ ra biển. Tại đoạn đổ ra biển 

(khu vực xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên), 

sông tách ra thành hai nhánh, một nhánh là sông 

Ruột Lợn nối với sông Bạch Đằng, một nhánh đổ 

ra biển ở cửa Trực Cát, sau này được đổi tên là 

cửa Cấm. Ngoài ra, sông Cấm còn có một chi lưu 

là sông Tam Bạc. Sông Tam Bạc có tên là Trạm 

Bạc, là một nhánh giao với sông Lạch Tray, bắt 

đầu từ thôn Trạm Bạc, huyện An Dương. Tại địa 

phận huyện An Dương, sông có tên là sông Rế, 

từ ngã ba giáp với sông Lạch Tray đến chỗ đổ vào 

sông Cấm thì sông có tên là Tam Bạc. Chính vì hệ 

thống sông Cấm thuận lợi như vậy nên khu vực 

này đã dần dần chính thức được lựa chọn để xây 

dựng bến cảng quốc tế lớn của Hải Phòng.

Cùng với sự hình thành và phát triển đô thị 

Dương Kinh thời Mạc thế kỉ 16, những cửa biển 

sông Cấm, sông Thái Bình, sông Văn Úc đều được 

khai thác cho các tuyến vận chuyển, trung chuyển 

hàng hóa đến các khu vực bến cảng trung tâm. 

Tiếp theo đó là sự phát triển của mạng lưới buôn 

bán trên tuyến sông Đàng Ngoài thế kỉ 17 với các 

trung tâm chính là Domae - Phố Hiến - Kẻ Chợ thì 

nó cần phải có sự hỗ trợ của các bến cảng, tiểu 

cảng hay hệ thống chợ quán vùng phụ cận với 

3) �Thương cảng 
sông Cấm - 
Tam Bạc

3) �껌강-땀박강 �
무역항
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강 변에 하이즈엉성 안즈엉현에 속한 쟈비엔, 안비엔, 

안즈엉이라는 옛 마을이 있었다. 이곳들이 바로 큰 상

선에 팔기 위해 껌강 입구 지역에 상품을 모아주었던 

이상적인 곳이었다.

연구자 응우옌트어히(Nguyễn Thừa Hỷ)는 『응우옌 

왕조 시대의 베트남 도시』에서 이들 상업 중심지에 대

해 다음과 같이 설명하고 있다.

17세기에 타이빈강과 반욱강의 입구에는 베트남에 장사

하러 온 서양 상선들을 위한 Domae라는 도시가 형성되

었다. 조정에 정식으로 교역허가를 받지 못한 중국과 서양

의 많은 상인들은 껌강 쪽으로 내려가 장사를 하였다. 이

곳의 주요 수출품은 비단, 쌀, 동, 은, 주석과 같은 금속류

였다.163)

18세기말 당응와이와 당쫑은 정치적으로 여러 변화

가 있었다. 떠이선 왕조는 당쫑의 응우옌 군주를 물리

치고 당응와이의 찐 군주를 멸망시켜 2개 지역으로 나

누어졌던 분단시대를 종식시켰다. 1802년 응우옌 군주

가 나라를 통일하여 응우옌 왕조가 탄생하였고, 대외무

역을 매우 제한하였다. 그러나 중국과는 우호관계를 지

속적으로 이어가 중국 선박은 베트남에 자유롭게 드나

들 수 있었고 특히 껌강 입구 지역에 많이 왕래하였다.

18-19세기 중국인들은 동남아시아 시장에서 무역망

을 확장시키고 있었다. 19세기 초에는 어선이나 상선, 

일반 범선을 가장한 중국 해적들이 베트남 해안 지역에 

자주 출몰하였고, 베트남인에게 크고 작은 피해를 주

었다. 해적들의 활동범위는 반닌[Vạn Ninh, 현재 꽝닌

(Quảng Ninh) 지역]과 도썬 지역, 응예우퐁 하구[락 후

옌(Lạch Huyện), 깟하이(Cát Hải)], 하이퐁의 껌강 입

구, 바익당 하구 등이었다. 『대남식록(大南寔錄)』에 기

록된 1857년 응우옌짜익(Nguyễn Trạch) 총독의 보고

163)　�응우옌트어히, 도방, 응우옌반당, 『응우옌왕조 시대의 베트남 도시』, 투
언호아출판사, 후에, 1999, p.36.

chức năng thu gom tập kết, trung chuyển và tiêu 

thụ hàng hóa cho các bến cảng trung tâm. Trong 

đó, bến sông Cấm là một địa điểm vô cùng quan 

trọng trong tuyến trung chuyển hàng hóa, đồng 

thời nơi đây cũng là địa điểm dễ dàng tập kết hàng 

hóa bởi hệ thống chợ quê phát triển. Mặc dù giai 

đoạn này vùng cửa sông Cấm chưa phải là bến 

cảng chính thức, song nhiều thuyền buôn Trung 

Quốc và phương Tây vẫn ghé đây lấy hàng. 

Khoảng từ thế kỉ 17-18, tại khu vực ngã ba sông 

Tam Bạc giao với sông Cấm đã hình thành trung 

tâm buôn bán. Xung quanh ven bờ sông Tam Bạc 

và sông Cấm khu vực này có các làng cổ Gia Viên, 

An Biên, An Dương,... thuộc huyện An Dương, 

tỉnh Hải Dương. Khu vực này chính là một điểm 

tập kết hàng hóa lý tưởng đưa ra vùng cửa sông 

Cấm để bán cho các thuyền buôn lớn.

Trong Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn, nhà 

nghiên cứu Nguyễn Thừa Hỷ có viết: “Trong thế 

kỉ 17, ở phần cửa sông Thái Bình và Văn Úc đã 

xuất hiện một đô thị tấp nập cho các thuyền buôn 

phương Tây đến buôn bán với Việt Nam, được gọi 

là Domae. Bên cạnh đó, nhiều thuyền buôn Trung 

Quốc và phương Tây cũng hay lui tới vùng cửa 

sông Cấm để buôn bán, mặc dù không được nhà 

nước chính thức cho phép. Các mặt hàng xuất 

khẩu chính ở đây là tơ lụa, gạo, các thứ kim loại 

như đồng, bạc, thiếc,...”163)

Cuối thế kỉ 18, chính quyền Đàng Ngoài và 

Đàng Trong có nhiều thay đổi. Nhà Tây Sơn đánh 

bại chúa Nguyễn ở Đàng Trong, dẹp tan chúa 

Trịnh ở Đàng Ngoài, chấm dứt sự chia cắt của 

hai miền. Năm 1802, chúa Nguyễn đã thống nhất 

đất nước, với sự ra đời của vương triều Nguyễn. 

Đối với ngoại thương, triều đình nhà Nguyễn rất 

163)　�Nguyễn Thừa Hỷ, Đỗ Bang, Nguyễn Văn Đăng, Đô thị Việt Nam 
dưới thời Nguyễn, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1999, tr.36.
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를 통하여 해적들의 활동을 확인할 수 있다.

남찌에우(Nam Chiêu) 관문 합수지점인 안하이(An Hải)

하구 병영 근처에 봄만 되면 청나라의 작은 배가 200척 이

상 정박하여 70-80개의 집을 짓는데 그들 중 많은 사람이 

법을 지키지 않고 멋대로 굴며 총탄을 발사해 병사가 부상

당하였다.164) 

1872년 북부만의 강을 탐사한 프랑스인 선장 스네

(Senez)의 말에 따르면 당시 깟바섬에는 화교들이 거

주하는 마을이 있었는데 마을 앞에는 200척의 해적선

이 정박해 있었다고 한다. 배마다 10-20문의 대포가 무

장되어 있었으며 모두 7,000-8,000여명으로 보였다고 

한다. 이 시기 중국 해적들이 횡행하여 지역 주민과 하

이퐁 여러 하구지역의 항구에서 이루어지는 상업 활동

에 지장을 초래했음을 알 수 있다. 응우옌 왕조 조정에

서는 이러한 문제를 일찍이 파악하고 껌강과 바익당강 

하구, 도썬 해안 지역 등의 안보를 견고히 하기 위해 성

곽 체계를 건설하고 강화하였다.

해적의 출몰 이외에도 거래가 금지된 품목과 쌀을 

밀수하는 사례가 빈번하게 벌어졌다. 이에 따라 응우옌 

왕조 조정에서는 쌀과 색이 있는 금속류, 금, 은, 생사, 

아편 등의 거래를 금지하는 법령을 반포하였다. 하이퐁 

하구가 해안 지역과 내륙을 연결하는 관문에 위치하여 

밀거래가 주로 이루어졌으며, 특히 쌀이 중국 상선에 

밀수되어 많은 문제를 일으켰다.

19세기 초 인구 증가로 인하여 중국 광서(廣西)지역

에서 쌀의 공급이 줄어들자 광동(廣東)성 및 인근 지역

의 쌀 가격이 폭등하여 베트남 북부의 쌀에 비해 4-5배

가 비쌌다. 이러한 상황에서 1820년 광동성 정부는 외

부로부터 쌀을 수입해오는 상선에 대해 감세 혜택을 주

는 정책을 빠르게 시행하였다.

1817년 껌강 포구는 닌하이 포구로 불리며 상업 활

164)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 7부, p.400.

hạn chế. Tuy nhiên, do giữ quan hệ hữu hảo với 

Trung Quốc nên vẫn cho phép thuyền bè Trung 

Quốc đến Việt Nam tự do, đặc biệt là khu vực cửa 

sông Cấm.

Xét tình hình thế kỉ 18-19 là giai đoạn người 

Hoa mở rộng mạng lưới buôn bán ở thị trường 

Đông Nam Á. Đầu thế kỉ 19 cũng là giai đoạn hải 

tặc Trung Hoa hoành hành trên vùng biển Việt 

Nam. Chúng là những thuyền mành, thuyền đánh 

cá, thuyền buôn của Trung Hoa, gây khốn khổ 

cho người dân. Địa bàn hoạt động của hải tặc 

thường ở khu vực Vạn Ninh (Quảng Ninh) và đặc 

biệt là khu vực Đồ Sơn, cửa biển Nghiêu Phong 

(Lạch Huyện, Cát Hải), cửa Cấm, cửa biển Bạch 

Đằng của Hải Phòng. Đại Nam thực lục có viết về 

lời tâu của Tổng đốc Hải An là Nguyễn Trạch năm 

1857 rằng: chỗ ngã ba cửa Nam Chiêu, đồn cửa 

biển An Hải cứ đến mùa xuân thì thuyền nhỏ của 

người nước Thanh đến đấy đỗ hơn 200 chiếc, làm 

nhà ở bãi cát khoảng bảy tám chục nóc, chúng 

cậy nhiều người làm bừa không giữ pháp luật, 

bắn lính đồn bị thương.164) Theo lời kể của thuyền 

trưởng Senez người Pháp trong chuyến thăm dò 

các cửa sông ở vịnh Bắc Bộ năm 1872, thì trên 

đảo Cát Bà lúc bấy giờ có một làng người Hoa đến 

ở, trước làng có đậu 200 con thuyền hải tặc, mỗi 

thuyền vũ trang 10-20 khẩu đại bác, họ có khoảng 

7-8 nghìn người. Có thể nói, thời kì này hải tặc 

Trung Hoa lộng hành, gây nhiều khốn khó cho 

dân cư cũng như việc buôn bán ở các bến cảng 

vùng cửa biển Hải Phòng. Trước tình hình đó, 

triều đình nhà Nguyễn đã sớm nhận thức việc xây 

dựng tăng cường hệ thống đồn lũy kiên cố để bảo 

vệ vùng duyên hải, trong đó có vùng cửa sông 

Cấm, Bạch Đằng và khu vực Đồ Sơn. 

164)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 7, sđd, 
tr.400.
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동이 나날이 증가하고 있었다. 특히 중국 상인들의 활

동이 매우 많았으나 이는 주로 불법적인 거래에 해당하

였다. 중국 상인은 베트남인들 틈에 섞여 그들의 배를 

타고 하이퐁 하구 지역까지 왔으며, 껌강 입구의 닌하

이 포구에서 쌀을 구매해갔다. 껌강 하류의 마을은 중

국 상인과의 쌀 거래를 포함한 상품 거래에 적극 기여

하였다. 쌀은 주로 북부 삼각주 평야의 창고에서 팔려 

남딘(Nam Định)과 타이빈강으로 모였다. 하이퐁 하구 

지역에서 중국인들의 쌀 밀거래가 횡행하여 조정과 백

성들에게 걱정거리가 되었다. 

『대남식록(大南寔錄)』에서는 중국 상인들의 쌀 밀

거래에 대해 다음과 같이 기록하고 있다.

응예우퐁(깟하이) 락후옌 지역에 많은 중국 상인과 상선

이 들어와 정박하는데 그 수가 300-400척에 달한다. 그들

은 밀거래를 목적으로 밀수꾼들에게 많은 은전을 보낸다. 

쯕깟-껌 관문 지역에 청나라 상선이 나타났는데 그들은 흉

악하며 제멋대로 날뛴다. 선상에는 대포와 무기로 가득 차 

있고 쌀을 밀수해 가는데 어떤 때는 백 척이 넘는 배가 나

타난다.165)

조정에서는 밀거래를 막기 위해 검문소를 세웠다. 

쯕깟에 검문소를 세워 껌강 입구 지역을 통하여 육지로 

들어오려는 배를 통제하였다. 민망 20년(1839)에는 닌

하이보(堡)를 세웠는데 둘레가 77장이고 높이는 5척이

다. 1개 소대 50명의 병사가 주둔하였으며 2척의 큰 배

가 있어 껌 관문, 바익당 관문을 출입하는 배들을 통제

하고 번돈 지역의 안보 활동을 지원하기도 하였다.166) 

오늘날 닌하이보의 흔적은 바로 깟바섬 남쪽에 있는 쑤

언담 초소이다. 이후 북부만 지역에서 껌강 입구로 들

어가려면 출입하는 배를 엄격하게 통제하였던 두개의 

검문소를 지나야 하였다.

165)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 7부, pp.281, 577.

166)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, p.50.

Sau nạn hải tặc, còn có nạn buôn lậu các mặt 

hàng cấm, đặc biệt là gạo. Triều đình nhà Nguyễn 

ban hành lệnh cấm buôn bán lúa gạo, kim loại 

màu, vàng, bạc, tơ sống, thuốc phiện,... Do khu 

vực cửa biển Hải Phòng với vị trí cửa ngõ nối liền 

vùng biển với nội địa thuận lợi đã trở thành địa 

điểm chủ yếu của các hoạt động buôn lậu, trong 

đó lúa gạo được các thuyền buôn Trung Hoa thu 

mua gây nhiều nhũng nhiễu.  

Đầu thế kỉ 19, do việc cung ứng lúa gạo ở 

Quảng Tây - Trung Quốc bị giảm sút trước sự gia 

tăng dân số, giá lúa gạo ở Quảng Đông và các 

vùng phụ cận tăng cao, gấp 4-5 lần so với miền 

Bắc Việt Nam. Trước tình hình đó, từ những năm 

1820, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã nhanh 

chóng có chính sách nhập khẩu lúa gạo từ bên 

ngoài, giảm thuế khóa cho các thuyền buôn chở 

lúa gạo đến Quảng Đông. 

Từ năm 1817, bến sông Cấm được gọi là bến 

Ninh Hải, và hoạt động giao thương đã ngày càng 

phát triển, đặc biệt là có sự tham gia rất đông của 

các thương nhân người Hoa, chủ yếu là buôn bán 

không hợp pháp. Hoa thương đã nhanh chóng trà 

trộn với thuyền của người Việt đến khu vực cửa 

biển Hải Phòng, đặc biệt là cửa sông Cấm và khu 

bến Ninh Hải thu mua lúa gạo. Các khu chợ làng 

ở hạ lưu sông Cấm đã góp phần tích cực vào việc 

thu mua và trao đổi hàng hóa, trong đó có lúa gạo 

cho các Hoa thương. Nguồn gạo thường được thu 

mua từ các vựa lúa châu thổ Bắc Bộ tập trung ở 

Nam Định và Thái Bình. Có thể thấy, nạn buôn 

lậu gạo của người Hoa hoành hành khu vực cửa 

biển Hải Phòng, gây hoang mang cho triều đình 

và dân chúng.

Đại Nam thực lục có viết: “Ở khu vực cửa 

Nghiêu Phong (tức Lạch Huyện, Cát Hải) có nhiều 

thương nhân người Hoa chở thuyền đến đậu, 

thường khoảng 300 - 400 chiếc. Họ đem nhiều 
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응우옌 왕조 조정은 하이퐁 하구의 상거래 활동을 

조절하는 방안을 마련하여 밀거래를 줄이고자 하였다. 

또 다음의 『대남식록(大南寔錄)』에 나타난 기록에서 

보듯이 처벌 수준을 강화하여 증가하는 밀거래를 줄여

보고자 하였다.

밀수꾼과 구매 혹은 판매자는 100대의 태형에 처한 후 추

방한다. 하주(싱가포르)에 수출할 쌀을 도둑질 하여 청나

라에 밀거래한 백성과 선장은 옥에 가둬 조사한 후 처형하

며 선원은 100대의 태형에 처하고 추방하며 이를 좌시한 

관리도 죄인과 똑같이 다룬다.167) 

또한 바익당강과 껌강 지역에서 중국인의 상선이 

100㎏ 이상의 쌀을 구매하는 것을 제한하고 베트남인

의 배가 중국 상선에 쌀을 파는 것을 막기 위해서 추가

로 검문소들을 세웠다.

그러나 금지령만으로는 중국인들이 껌강-닌하이 항

구에 와서 쌀을 밀수 하는 것을 완전히 통제할 수 없었

다. 에두아르도 토다 이 귀엘(Eduardo Toda y Güell)

의 『안남과 그 지하 유통』에 기록된 선교사 마유엘 드 

리바(Manuel de Rivas)의 보고를 살펴보면 당시 중국

인들을 통하여 많은 양의 쌀이 빠져나갔음을 확인할 수 

있다.

1844년부터 1864년까지 내가 목격하고 세어본 결과 약 

300척 이상의 중국 범선이 북부만을 통하여 하이퐁 항구

로 들어왔으며 쌀을 실어갔다. 계산을 해보면 한 척의 범

선은 평균적으로 500퀸틀[quintals(1 quintals=50.80㎏)

을 실을 수 있다. 이 시기에 하이퐁 항구 지역에서 많은 양

의 은이 시중에 유통되었다. 은 덩어리 하나당 15달러이고 

동전 꾸러미 45개에 해당된다. 하노이와 주요 성의 다른 

항구에서 쌀, 벼와 잡곡 등 곡물의 수출이 더 많아졌고 많

은 은이 국내로 유입되었다. 그러나 3개월 후 은이 더 이

167)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 7부, p.127.

tiền bạc gửi cho nhóm người buôn lậu nhằm 

lén lút mua bán... Ở khu vực cửa Trực Cát - cửa 

Cấm, thuyền buôn nước Thanh đến đậu, chúng 

hung tợn ngang tàng, trên thuyền có đủ súng ống, 

khí giới, buôn trộm lúa gạo có lúc đến hơn trăm 

chiếc.”165)

Triều đình đã phải dùng các biện pháp đặt các 

trạm kiểm soát để ngăn ngừa hoạt động buôn lậu. 

Tại khu vực cửa sông Cấm, triều đình cho đặt sở 

Trực Cát để kiểm soát tàu bè vào đất liền. Năm 

Minh Mệnh thứ 20 (1839) lại cho xây bảo Ninh 

Hải có chu vi 77 trượng, cao 5 thước, có 50 lính, 1 

suất đội và 2 thuyền lớn166), là trung tâm kiểm soát 

tàu thuyền vào ra vùng cửa Cấm, cửa Bạch Đằng, 

đồng thời hỗ trợ an ninh cho Vân Đồn. Hiện nay, 

dấu tích bảo Ninh Hải chính là đồn canh Xuân 

Đám ở phía tây nam đảo Cát Bà. Như vậy, từ khu 

vực vịnh Bắc Bộ vào cửa sông Cấm đã qua hai 

trạm kiểm soát tàu bè khá nghiêm ngặt.

Trước tình hình buôn lậu, triều đình nhà 

Nguyễn đưa ra các biện pháp điều chỉnh hoạt 

động buôn bán ở cửa biển Hải Phòng. Đại Nam 

thực lục có nêu các mức xử phạt với tội buôn lậu 

tăng lên, như là người mua bán và kẻ buôn lậu 

xử đánh 100 trượng và bị lưu đầy; dân đem trộm 

gạo đến Hạ Châu (Singapore) bán cho người buôn 

gian lậu nước Thanh thì chủ thuyền sẽ bị giam 

tra xét và xử tử, người lái thuyền và thủy thủ bị xử 

đánh 100 trượng và bị lưu đầy, quan lại dung túng 

cũng xử như kẻ can phạm.167) Đồng thời, tại các 

khu vực trên sông Bạch Đằng, khu vực sông Cấm 

đã lập thêm các trạm kiểm soát nhằm khống chế 

165)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 7, sđd, 
tr.281, 577.

166)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, 
sđd, tr.50.

167)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 7, sđd, 
tr.127.
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상 들어오지 않자 은의 가격이 올라 개당 75-80개 동전 꾸

러미에 해당하였고 이처럼 이상한 가격 변동은 많은 사람

들에게 엄청난 이득을 안겨주었다.

또 1855년 수많은 청나라 상선이 쯕깟 관문에 와서 

쌀을 밀수하는 것을 보았는데 그 수가 수백, 수천 척에 

달했다고 한다. 1857년 제방 관리자 부쫑빈(Vũ Trọng 

Bình) 또한 다음과 같이 보고하였다.

어명에 따라 하이즈엉에 가서 조사하니 남찌에우 관문의 

합수지점에서는 어떤 불순한 배도 보이지 않았지만 꽝옌

(Quảng Yên)에 속한 강의 지류로 가보니 400척 이상의 

상선이 그곳에 정박해 있는 것을 발견하였나이다.168) 

이와 같이 밀수꾼들은 당국의 감찰을 피해 항상 장

소를 바꾸었다.

1866년 뜨득(Tự Đức) 황제는 무역금지 법령을 철폐

하고 하구 지역을 개방한 후 껌강에 뉴비엔(Nhu Viễn) 

세관청을 두어 청나라 상선에 쌀을 수출하는 것을 허가

하였다. 청나라 상인들은 수출입세를 바쳐야 하였고 상

선의 크기에 따라 부과되었다. 조정에서는 껌강 관문에

서 주석에 대한 수출 금지령도 철폐하였다.169) 그때부

터 닌하이는 오가는 상선들로 붐볐으며 상인들은 다른 

강보다 껌강 관문으로 이동하는 것이 가깝고 장사에 편

하다고 말하였다.

그러나 무역금지령이 철폐된 이후 또 다른 문제가 

대두되었다. 프랑스는 홍강에서 중국의 운남성을 연결

하는 노선을 개발하여 박끼를 합병하려는 시도를 하였

고 응우옌 왕조 조정은 이에 맞서 해안지역의 방비를 

강화하는 정책을 펼쳤다. 1870년 조정에서는 부이비

엔(Bùi Viện)을 파견하여 닌하이 항구를 시찰하게 하

고 껌강과 땀박강 우안에 2개의 군 초소와 하이퐁 부대

168)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 7부, p.576.

169)　응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 7부, p.787.

thuyền người Hoa chỉ thu mua 100kg gạo, ngăn 

chặn thuyền người Việt bán gạo cho thuyền buôn 

Trung Hoa.

Tuy nhiên, những lệnh cấm vẫn không thể 

khống chế tệ nạn buôn lậu gạo của người Hoa ở 

các bến cảng Ninh Hải - sông Cấm. Theo cuốn 

Annam and its minor curency của ED. Toda ghi 

lại báo cáo của nhà truyền giáo Manuel de Rivas 

rằng: “Từ năm 1844 đến 1846, ông đã thấy và tính 

được khoảng hơn 300 chiếc thuyền buồm Trung 

Quốc vào vịnh Bắc Bộ, đến cảng Hải Phòng để 

chở gạo. Theo tính toán thì mỗi chiếc thuyền 

buồm sẽ trở trung bình là 500 quintals (1 quintals 

= 48,95 kg, như vậy trọng tải trung bình là 24,475 

tấn). Trong thời gian đó, tại khu vực cảng Hải 

Phòng có lưu hành một lượng lớn bạc. Mỗi thỏi 

bạc được mệnh giá tương đương 15 đô la, chỉ 

ngang với 45 xâu tiền. Tại một số cảng khác ở các 

tỉnh trung tâm và Hà Nội, việc xuất khẩu ngũ cốc, 

thóc lúa còn nhiều hơn, và vì vậy bạc được mang 

vào trong nước. Nhưng ba tháng sau, bạc đã 

không được nhập vào nữa, mỗi thỏi bạc trước đó 

nay có giá từ 75 đến 80 xâu tiền, sự biến đổi bất 

thường này đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho 

nhiều người.”

Năm 1855, vẫn thấy nhiều thuyền buôn nhà 

Thanh đến cửa Trực Cát buôn lậu gạo, kể có đến 

trăm nghìn chiếc. Năm 1857, quản lý đê chính Vũ 

Trọng Bình có tâu rằng: tuân theo lời dụ đi đến 

Hải Dương kiểm tra, thấy chỗ ngã ba cửa Nam 

Triệu không thấy một chiếc thuyền gian nào, 

nhưng khi kiểm tra lại thấy ở nhánh sông thuộc 

Quảng Yên phát hiện hơn 400 thuyền buôn đậu ở 

đấy.168) Như vậy là bọn buôn lậu luôn chuyển chỗ 

để đánh lạc hướng. 

168)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 7, sđd, 
tr.576.
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를 세우게 하였다. 또 껌강과 바로 접하는 땀박강의 왼

쪽편(오늘날 바익당 조선소 위치)에 선박 세금징수소를 

세우게 하였다. 

1872년 베트남의 각 하구 지역을 탐사한 프랑스인들

은 홍강을 주목하였고 껌강 입구인 닌하이 지역이 바다

에서 육지로 들어오는 가장 중요한 관문이라는 것을 확

인하였다. 프랑스는 하노이를 점령하여 1874년 갑술화

약(甲戌和約, 제2차 사이공조약)을 체결하였고 응우옌 

왕조 조정은 하이퐁을 개방하여 통상을 허가하였다. 그

에 따라 서양인과 신대륙인들이 닌하이 하구 지역과 하

노이 거리에 들어와 통상하였고 닌하이 하구에서 홍강

으로 거슬러 올라가 청나라의 운남성까지 이르는 수로

를 이용한 대외무역이 이루어졌다. 동시에 껌 하구를 

따라 형성된 13㏊의 땅을 프랑스에 할양하여 프랑스 

영사관, 세관청, 군영, 창고를 세우고 선박들이 자유롭

게 통행하게 하였다.170) 프랑스가 세운 세관청은 『동경

지여지(同慶地輿志)』에 그 위치가 기록되어 있다.

세관청은 끼엔투이(Kiến Thụy)부, 안즈엉현, 쟈비엔총, 

하리(Hạ Lý) 마을에 있다.171) 

응우옌 왕조에서 1870년에 세웠던 세관검문소에 기

초하여 프랑스인들은 선박들이 응우옌 왕조 조정에 바

치는 세금을 가져가기 위하여 세관청을 세웠다.

프랑스 영사관과 함께 응우옌 왕조 조정의 정부기관

도 하이퐁에 세워졌다. 하이퐁 정부 책임자는 총독과 

총세관장을 겸한 팜푸트(Phạm Phú Thứ)였다.

1876년 부이비엔의 제안에 따라 뜨득 황제는 외국인

들의 상업 활동을 책임지는 기관인 통상국을 세우게 하

였다. 부이비엔은 닌하이의 땀박강과 껌강의 합수지점

에 통상국의 지국을 개설하였다. 이 지국은 점점 발전

170)　�응우옌 왕조 사관, 『대남식록』 8부, 사학원 번역, 교육출판사, p.10.

171)　�응오득토, 응우옌반응우옌, Philippe Papin 편저, 『동경지여지』, 세계
출판사, 2003, p.88.

Năm 1866, vua Tự Đức đã bỏ lệnh cấm buôn 

bán, đồng thời cho mở cửa biển và đặt sở thuế 

quan Nhu Viễn ở sông Cấm đối với các thuyền 

buôn người nước Thanh, cho phép buôn bán xuất 

khẩu gạo. Thuế được đánh theo kích thước to nhỏ 

của tàu buôn. Tàu buôn phải nộp thuế xuất nhập 

khẩu. Triều đình cũng bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu 

thiếc ở cửa Cấm.169) Từ đó, bến Ninh Hải tấp nập 

thuyền bè vào ra, các thương nhân đều nói cửa 

sông Cấm đi lại gần và thuận tiện thông thương 

hơn các cửa sông khác.

Tuy nhiên, một vấn đề mới đặt ra cấp thiết, đó 

là công cuộc phòng thủ bờ biển trước âm mưu 

của thực dân Pháp muốn khai thác tuyến sông 

Hồng sang Vân Nam Trung Quốc và thôn tính Bắc 

Kỳ. Năm 1870, triều đình cử Bùi Viện tổ chức một 

cuộc thị sát bến Ninh Hải và cho lập hai đồn binh 

ở hữu ngạn sông Cấm và Tam Bạc, lập nha Hải 

Phòng, trạm Thương Chính thu thuế tàu thuyền ở 

ngay bên bờ trái sông Tam Bạc giáp với sông Cấm 

(vị trí xưởng đóng tàu Bạch Đằng ngày nay).

Năm 1872, sau khi thực hiện các chuyến thăm 

dò ở các cửa biển ở Việt Nam, người Pháp đã 

nhận thấy sông Hồng, trong đó có khu vực cửa 

sông Cấm (Ninh Hải) chính là cửa ngõ quan 

trọng nhất từ biển vào lục địa. Sau khi Pháp đánh 

thành Hà Nội đã dẫn đến hiệp ước năm 1874, 

triều đình Nguyễn đã chính thức mở cửa thông 

thương cảng Hải Phòng, cho phép người Tây 

dương và người Tân thế giới thông thương buôn 

bán ở cửa biển Ninh Hải cùng phố Hà Nội và từ 

cửa biển ấy ngược sông Hồng đến địa phận Vân 

Nam của nước Đại Thanh, đồng thời nhượng cho 

Pháp 13 hecta đất dọc theo cửa Cấm làm tô giới 

cho Pháp đặt Lãnh sự quán, Nha Thương Chính, 

169)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 7, sđd, 
tr.787.
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하여 유명한 찌에우트엉(Chiêu Thương, 통상거리라는 

의미) 거리가 되었고 중국인과 서양 상인들에게 찬사를 

받았다. 닌하이의 통상지국은 오늘날 땀박강 지류와 만

나는 껌강에 위치한 연립 빌라지구이다.

닌하이의 통상지국 구역은 베트남인과 중국인 상인

들이 모여 살며 사업하는 곳이 되었고 큰 상점들이 세

워져 땀박강과 껌강이 만나는 합수지점에 위치한 찌에

우트엉 거리는 나날이 번성하였다. 당시 팜푸트 총독은 

백성들이 자유롭게 쌀을 거래할 수 있도록 안비엔 시장

에 쌀 거래소를 세울 것을 조정에 건의하였다. 거리는 

나날이 발전하여 분명한 도시화의 윤곽이 드러났다.

1888년 7월 19일 베트남 북부 지역에서 가장 중요한 

항구이자 경제 중심지의 최적지로 하이퐁시가 정식으

로 설립되었다. 닌하이 항구 지역을 기반으로 껌강 하

류 지역에 위치한 46개의 창고와 더불어 하이퐁 항구가 

정식으로 건설되었고 그 경계는 껌강 우안의 군대 초소

부터 껌강 하구의 좌안 위쪽에 있는 군대 초소[오늘날 

땀박강과 껌강이 만나는 입구부터 레라이(Lê Lai) 거

리까지의 지역]까지이었다. 외국 선박은 이 지역에서만 

닻을 내릴 수 있었다. 배가 항구로 들어올 때 세관 직원

이 하역 활동을 감시하고 불법행위를 막았다. 또한 세

관 규제가 분명해지고 세부화 되었다. 닌하이의 세관 

규제와 정부기구가 정착하면서 무역 항구으로 발전하

는 기반이 되었다.

하이퐁 항구를 통하여 수출되는 상품으로는 끄나우

(củ nâu, 薯莨), 소와 물소뼈, 말린 버섯, 면사(綿絲), 

등(藤), 주석, 생사(生絲), 각종 비단제품, 옻칠제품, 분

(쌀로 만든 소면), 당면, 약재 등이 있었다. 가장 많이 

수출되는 품목은 쌀, 옥수수, 석탄, 시멘트였으며 이들 

품목의 수출량은 매년 40만 톤에 달하였다.172)

수입품으로는 장식품, 종이, 면사, 고구마, 굽이 높은 

신발, 신발, 한약재, 양철 (洋鐵), 후추, 중국 도자기, 석

172)　�Henri Cucherousset, 쩐반꽝 번역, 『오늘날의 박끼 땅』, 하노이, 
1924, p.43.

lập đồn binh, xây nhà kho chứa hàng, tàu thuyền 

được tự do ra vào.170) Sách Đồng Khánh địa dư 

chí chú thích: “Nha Thương Chính ở địa phận xã 

Hạ Lý, tổng Gia Viên, huyện An Dương, phủ Kiến 

Thụy”171), như vậy trên cơ sở trạm Thương Chính 

mà nhà Nguyễn đã lập năm 1870, người Pháp đã 

lập Nha Thương Chính để thu thuế tàu thuyền 

cho triều đình nhà Nguyễn.

Cùng với các cơ quan của lãnh sự Pháp, các 

văn phòng cơ quan chính quyền của triều Nguyễn 

ở Hải Phòng cũng được thiết lập. Người đứng đầu 

chính quyền Hải Phòng là Tổng đốc kiêm Tổng lý 

Thương chính Phạm Phú Thứ. 

Năm 1876, theo đề nghị của Bùi Viện, vua Tự 

Đức đã cho lập Chiêu thương cục của nhà nước, 

chuyên trách việc buôn bán với người nước ngoài. 

Bùi Viện đã cho mở một chi nhánh Chiêu thương 

cục ở Ninh Hải, ngay tại khu vực ngã ba sông 

Tam Bạc đổ vào sông Cấm. Chi nhánh này phát 

triển trở thành phố Chiêu Thương nổi tiếng, được 

các thương nhân người Hoa và phương Tây hết 

sức khen ngợi. Dấu tích Chiêu Thương cục ở Ninh 

Hải nay là khu vực biệt thự liền kề bên sông Cấm 

giao với chi lưu của nhánh Tam Bạc. 

Những năm tiếp theo, Chiêu Thương cục ở 

Ninh Hải đã trở thành địa điểm thu hút số đông 

các nhà buôn người Việt và người Hoa đến sinh 

sống lập nghiệp, mở cửa hàng buôn bán lớn, phố 

Chiêu Thương ngày càng sầm uất bên khu vực 

ngã ba sông Tam Bạc và sông Cấm. Lúc này, Tổng 

đốc Phạm Phú Thứ đã đề nghị nhà nước cho lập 

trường mua gạo ở chợ An Biên để dân chúng tự 

do buôn bán gạo. Bộ mặt phố xá đã dần thay đổi, 

170)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 8, Tổ phiên 
dịch Viện sử học, Nxb Giáo dục, tr.10.

171)　�Đồng Khánh địa dư chí, bản điện tử do Ngô Đức Thọ, Nguyễn 
Văn Nguyên, Philippe Papin biên soạn, Nxb Thế giới, 2003, 
tr.88.
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유, 거울, 유리, 진주조개, 차, 아편, 포도주 등이었다.

쌀은 여전히 중국으로 수출되었는데 1동(1 picul)의 

싼 값으로 구매하여 중국으로 팔면 2동이었기 때문이

다. 이와 동시에 밀거래도 여전히 성행하였다.

홍콩이 하이퐁 무역의 정식 거래 시장이 되었으며 

아편거래까지 이루어졌다. 하이퐁 항구에서 운남성으

로 가는 화물은 가치가 높은 물품으로 주로 끄나우와 

주석이었다. 고산지역으로 가는 품목으로는 소금과 건

어물이 있었다.

하이퐁 항구는 바다에 가까운 껌강에 위치한 항구이

자 동남쪽에 위치한 도썬 및 벤빈(Bến Bính), 바익당 

무역항, 더 멀리는 끄어룩(옛 Port Courbet)과 동북쪽

에 위치한 끄어옹(Cửa Ông) 포구와 번돈 무역항 체계

hình ảnh đô thị hóa ngày càng rõ rệt.

Với vị trí thuận lợi để trở thành một trung tâm 

kinh tế cảng biển quan trọng nhất miền Bắc Việt 

Nam, ngày 19/07/1888 thành phố Hải Phòng chính 

thức được thành lập vào. Trên cơ sở khu vực cảng 

Ninh Hải, cảng Hải Phòng chính thức được xây 

dựng với 46 kho hàng ở vùng hạ lưu sông Cấm, 

giới hạn ở giữa đồn quân sự đặt bên bờ phải sông 

Cấm và đồn quân sự ở phía trên gần cửa biển bên 

trái cửa Cấm (khoảng từ cửa sông Tam Bạc đổ 

ra sông Cấm cho đến khu vực đường Lê Lai hiện 

nay). Các tàu nước ngoài chỉ được thả neo trong 

khu vực này. Khi tàu vào cảng, một nhân viên 

hải quan sẽ theo dõi hoạt động xếp dỡ hàng và 

ngăn chặn hành vi gian lận. Bên cạnh đó là qui 

chế thuế quan chi tiết rõ ràng. Sự hoàn thiện của 

Hình 93. Sơ đồ Hải Phòng năm 1874 (nguồn: Đô thị Việt Nam thời Nguyễn dẫn theo Lược khảo đường phố Hải Phòng, 1993)
그림 93. 1874년 하이퐁 지도[출전 : 『하이퐁 거리 약고(略考)』, 하이퐁출판사, 1993]
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와 이어진 항구이다.173)

19세기 후반 하이퐁은 껌강과 접하여 북쪽에 위치

한 세관, 영사관, 군대초소 및 이곳에 점차 건설되는 하

이퐁 최초의 현대 도시 건축물 등의 프랑스가 통치하는 

할양지와 땀박강 유역 서남쪽에 위치한 베트남인과 중

국인이 거주하며 상점을 열어 조성한 상업거리가 있는 

본토인 거리 등 크게 두 구역으로 구성되었다.

1897-1914년 기간에 하이퐁은 북부지역의 주요 공

173)　�쩐꾸옥브엉, 『역사의 물결을 따라 수도 하노이를 통해 하이퐁을 보다』, 
p.286.

bộ máy chính quyền và các qui chế thuế quan ở 

Ninh Hải làm cơ sở nền tảng cho sự phát triển 

của một hải cảng tự do thương mại.

Hàng hóa xuất khẩu từ cảng Hải Phòng có củ 

nâu, xương bò, xương trâu, nấm khô, sợi bông, 

mây tre đan, thiếc, tơ sống, các hàng tơ lụa dệt, đồ 

sơn mài, bún, miến, thuốc men,... Những mặt hàng 

xuất khẩu nhiều nhất là gạo, bắp, than, xi măng 

(ciment), mỗi năm xuất 400.000 tấn các loại.172)

Hàng nhập khẩu gồm có đồ trang trí, giấy, sợi 

bông, khoai tây, giầy cao cổ, giầy, cây thuốc, sắt 

tráng thiếc, hạt tiêu, đồ gốm sứ Trung Hoa, dầu hỏa, 

gương, kính, xà cừ, trà, thuốc phiện, rượu nho,... 

Mặt hàng gạo vẫn được xuất khẩu sang Trung 

Quốc vì mua vào giá rẻ 1 đồng /1 picul, bán sang 

Trung Quốc là 2 đồng. Đồng thời hoạt động buôn 

lậu vẫn diễn ra. 

Hồng Kông trở thành thị trường buôn bán 

chính của thương mại Hải Phòng, bao gồm cả 

thuốc phiện. Hàng hóa từ cảng Hải Phòng đến 

Vân Nam chủ yếu là mặt hàng có giá trị cao mà 

không cồng kềnh là thiếc và củ nâu. Các mặt 

hàng chở đến vùng thượng du có muối, cá khô,..

Có thể thấy cảng Hải Phòng là một cảng sông 

(sông Cấm) gần biển, có mạng lưới tiền cảng 

là Đồ Sơn ở mé đông nam và cảng Bến Bính và 

cảng Bạch Đằng, hay xa hơn, cảng Cửa Lục (Port 

Courbet cũ), cảng Cửa Ông và cảng Vân Đồn ở mé 

đông bắc.173)

Nửa cuối thế kỉ 19, Hải Phòng được cấu tạo 

bởi hai bộ phận chính: phía bắc giáp sông Cấm 

là khu tô giới do Pháp cai quản, trung tâm là Sở 

thuế, Tòa lãnh sự, đồn binh, đồng thời tại đây dần 

dần xây lên những kiến trúc đô thị hiện đại đầu 

172)　�Henri Cucherousset, Xứ Bắc Kỳ ngày nay, bản dịch của Trần 
Văn Quang, Hà Nội, 1924, tr.43.

173)　�Trần Quốc Vượng, Hải Phòng nhìn từ thủ đô Hà Nội trong 
Theodònglịchsử, sđd, tr.286.

Hình 94. Cảng sông Cấm thế kỉ 19 (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hải Phòng)
그림 94. 19세기 껌강 무역항(하이퐁 박물관 소장 자료)
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업 항구 도시가 되었다. 프랑스인들은 토지를 관리하고 

거리를 확장시켜 식민지화 사업에 이용되는 건축물을 

대거 건설하였다. 프랑스인은 도시에 전기, 상하수도 

체계를 갖추고 시멘트공장, 섬유공장, 분쇄공장, 은행, 

하이퐁-하노이 구간 철도, 해운회사를 건설하여 하이퐁 

항구의 수출입 무역활동을 강하게 발전시킨다.

하이퐁 주민의 삶은 대부분 항구와 밀접한 관련이 

있었는데 그들은 선원, 도선사, 상인, 노동자였고 노동

자 계층에 속한 이들은 서비스 활동에 참여하는 짐꾼 

쿨리(Culi, Coolie)라고 불렸다. 또 일부 주민들은 여전

tiên của Hải Phòng; phía tây nam ven sông Tam 

Bạc là khu phố bản xứ có người Việt và người Hoa 

sinh sống và mở cửa hiệu, lập phố xá buôn bán.

Giai đoạn 1897-1914 là thời kì xây dựng Hải 

Phòng trở thành một thành phố cảng biển, thành 

phố công nghiệp quan trọng của miền Bắc. Người 

Pháp kiểm soát đất đai, mở mang phố xá, xây 

dựng các công trình kiến trúc phục vụ công cuộc 

khai thác thuộc địa của mình. Người Pháp đã 

cho mắc hệ thống điện của thành phố, xây dựng 

đường ống dẫn nước, xây dựng các nhà máy Xi 

Hình 94. Cảng sông Cấm thế kỉ 19 (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hải Phòng)
그림 94. 19세기 껌강 무역항(하이퐁 박물관 소장 자료)
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히 농업에 종사하였다. 당시 하이퐁 주민의 구성은 매

우 복잡하였다. 과거 해적으로 활동하였던 많은 상인들

과 프랑스인 범죄자들도 이곳에 섞여들었다.

베트남인 공동체가 대다수를 차지했으며 이들은 지

역 내 소규모 상업 활동에 주로 참여했고 인근 해안의 

다른 지역과 연계하여 중국 상인들을 대리하여 상품을 

분배하고 모으거나 항구 활동에 참여하였다.

이 시기 하이퐁에는 유럽인들이 상당히 많았다. 

1888년 통계에 따르면 510명이 있었는데 그중 456명은 

프랑스인이며 나머지는 영국, 독일, 이탈리아, 러시아, 

오스트리아, 포르투갈인이었다. 대부분이 남성인 까닭

으로 매춘과 여성을 거래하는 일도 있었다.

또한 인구 구성에 꽤 많은 비율을 차지한 것은 화교

măng, nhà máy Sợi, nhà máy chai và xay xát, xây 

dựng ngân hàng, xây dựng tuyến đường xe lửa 

Hải Phòng - Hà Nội, thành lập các hãng tàu biển 

và đặc biệt phát triển mạnh hoạt động buôn bán 

xuất nhập khẩu ở cảng Hải Phòng.

Đại đa số dân cư Hải Phòng gắn liền với các 

hoạt động của cảng, bao gồm các thủy thủ, hoa 

tiêu, thương nhân và tầng lớp người lao động 

được gọi là culi khuân vác tham gia các hoạt động 

dịch vụ. Một bộ phận cư dân vẫn làm sản xuất 

nông nghiệp. Tình trạng thành phần cư dân Hải 

Phòng lúc này khá phức tạp. Nhiều thương nhân 

có nguồn gốc từ hải tặc trước đây, có cả tội phạm 

của bên Pháp bị lưu đày sang đây. 

Cộng đồng người Việt chiếm đại đa số nhưng 

chủ yếu tham gia các hoạt động buôn bán nhỏ 

ở nội vùng, liên kết với các khu vực khác ở vùng 

duyên hải, làm đại diện phân phối và thu mua 

hàng hóa cho các thương nhân Trung Quốc hoặc 

làm các hoạt động của cảng.

Người châu Âu ở Hải Phòng giai đoạn này khá 

đông. Theo thống kê năm 1888 có 510 người, 

trong đó có 456 người Pháp, còn lại là người Anh, 

Đức, Italia, Nga, Áo, Bồ Đào Nha, đa phần là nam 

giới, vì vậy nên đã có hiện tượng buôn bán phụ 

nữ và xuất hiện gái mại dâm.

Bộ phận dân cư nữa cũng chiếm số lượng khá 

đông là người Hoa. Từ thế kỉ 17, ở những khu vực 

Phố Khách, Đường Thung (xã Bạch Đằng, Tiên 

Lãng) đã có nhiều người Hoa sinh sống. Sau khi 

hoạt động thương mại ở Domae cuối thế 18 suy 

tàn, những người Hoa ở đây cũng dần bỏ đi tìm 

nơi mới sinh sống. Sau khi có cảng sông Cấm - 

Ninh Hải ra đời, khu vực sông Tam Bạc chính là 

điểm đến của họ. 

Ngoài ra, từ đầu thế kỉ 19, nhiều thuyền đánh 

cá người Hoa đã đến sinh sống ở một số đảo Vân 

Đồn, Vĩnh Thực, Chàng Sơn, Cát Bà, đa phần là 

Hình 95. Cảng Hải Phòng - sông Cấm ngày nay
그림 95. 현재 하이퐁의 껌강 무역항
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các nhóm hải tặc. Tháng 8 năm 1877, chính quyền 

Pháp ở Hải Phòng đã xóa bỏ điểm cư trú của người 

Hoa trên đảo Cát Bà nhằm hạn chế nạn hải tặc. 

Những người Hoa ở Cát Bà được chuyển về Hải 

Phòng sinh sống. Do trước đây họ cũng góp công 

vào hoạt động tiễu trừ hải tặc nên họ đã có đặt mối 

quan hệ với khu vực cảng Ninh Hải ở Trạm Bạc, vì 

vậy lần này họ đã tập trung về hai bên sông Tam 

Bạc mà sinh sống, mở cửa hiệu buôn bán.

Năm 1885, Công sứ Pháp là Bonnal đã cho đào 

mở rộng và nắn thẳng con lạch Liêm Khê của xã 

An Biên thành con kênh vành đai (kênh Bonnal) 

rộng 74m, nối sông Tam Bạc với sông Cấm. Trên 

kênh này có 3 cây cầu lớn là cầu Carông (gần chợ 

Sắt), cầu Doumer (nối khu Nhà hát lớn với phố 

들이었다. 17세기부터 객주거리, 드엉퉁 지역 띠엔랑

현, 바익당사 등지에 많은 화교들이 거주하였다. 18세

기 말 Domae의 무역활동이 쇠퇴하자 이곳 화교들은 

점차 새로운 곳을 찾아 떠났다. 껌강-닌하이 항구가 생

겨난 이후 땀박강 지역은 그들이 모여든 곳이었다.

19세기 초부터 수많은 화교가 그들의 어선을 타고 

번돈, 빈특, 짱선(Chàng Sơn), 깟바섬에 와서 살았는

데 대부분이 해적이었다. 1877년 8월에 프랑스 정부가 

해적을 소탕하기 위해 깟바섬의 화교 거주지를 철거하

였다. 깟바의 화교들은 하이퐁으로 옮겨와 살게 되었

다. 해적 소탕을 도운 사람들은 짬박의 닌하이항 지역

과 관계가 있었다. 그래서 그들은 땀박강 양편에 모여 

살며 가게를 열어 장사를 하였다.

Hình 95. Cảng Hải Phòng - sông Cấm ngày nay
그림 95. 현재 하이퐁의 껌강 무역항
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Hình 96. Cảng cầu Carông (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hải Phòng)
그림 96. 까종 다리 포구(하이퐁 박물관 소장)
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Hình 97. Bến Tam Bạc thế kỉ 19 (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hải Phòng)
그림 97. 19세기 땀박강 무역항(하이퐁 박물관 소장)

1885년 프랑스 공사(公使) 보날(Bonnal)은 안비엔 

마을의 리엠케(Liêm Khê) 하천을 확장하고 곧게 교정

하여 폭 74m의 Bonnal 운하를 만들어 땀박강과 껌강

에 연결시켰다. 이 운하에 3개의 다리가 놓였으며, 쌋

(Sắt) 시장 근처의 까종(Carông)교와 대극장 지구의 꺼

우덧(Cầu Đất) 거리를 연결하는 두메르(Doumer)교, 

낌동(Kim Đồng) 항구와 화원 근처의 라니엘(Laniel)

교 등이다. 

땀박강 양쪽에는 많은 화교들이 거주하였다. 그들은 

강변을 따라 벽돌집을 세웠다. 땀박강 좌안의 하리 지

역에 화교들이 집중되었으며, 많은 창고가 들어섰다. 

땀박강 우안에는 현재의 홍방(Hồng Bàng)군에 속한 

리트엉끼엣(Lý Thường Kiệt), 판보이쩌우(Phan Bội 

Châu), 끼꼰(Ký Con), 란옹(Lãn Ông) 거리에 화교들

이 모여 살았다. 리트엉끼엣 거리의 화교는 땀박강 쪽

Cầu Đất) và Laniel (gần sân cảng và vườn hoa 

Kim Đồng). Năm 1925, kênh Bonnal bị lấp để mở 

rộng đô thị. Hồ Tam Bạc ngày nay là phần còn lại 

của kênh Bonnal.

Hai bên bờ Tam Bạc đều có người Hoa đến 

sinh sống rất đông. Họ xây dựng những ngôi nhà 

bằng gạch ở hai bên bờ sông. Phía bên tả ngạn 

sông Tam Bạc, người Hoa tập trung ở khu vực 

Hạ Lý, nơi đây có rất nhiều kho hàng. Phía bên 

hữu ngạn sông Tam Bạc, người Hoa tập trung 

ở các dãy phố Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, 

Ký Con, Lãn Ông,... thuộc quận Hồng Bàng ngày 

nay. Người Hoa ở phố Lý Thường Kiệt đã làm cửa 

hậu, cửa sổ trổ ra mặt sông Tam Bạc, vì vậy nhà 

cửa, hiệu quán có hai cửa trước sau đều buôn 

bán. Phố cảng Tam Bạc diễn ra các hoạt động vận 

chuyển hàng hóa lên xuống tàu thuyền vô cùng 
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Hình 98. Đền nhà Bà ở phố Sài Gòn, nay là phố Phan Bội Châu (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hải Phòng)
그림 98. 사이곤 거리의 19세기 냐바 사당, 현재는 판보이쩌우 거리(하이퐁 박물관 소장 자료)

sầm uất. Người Hoa cũng đã xây dựng miếu thờ 

Bà Thiên Hậu mà nay là di tích Đền Nhà Bà thờ 

Mẫu Tứ phủ của Việt Nam, ở vị trí trong khu chợ 

Tam Bạc trên phố Phan Bội Châu. Thời Pháp gọi 

phố Phan Bội Châu là phố Sài Gòn. Người Việt 

gọi phố Phan Bội Châu là Phố Khách, gọi phố Lý 

Thường Kiệt là phố Trung Quốc. Phố Khách hay 

phố Trung Quốc đều chỉ nơi người Hoa đã từng 

tập trung sinh sống rất đông. Theo ước tính, số 

người Hoa ở Hải Phòng vào cuối thế kỉ 19 lên tới 

khoảng 5-6 nghìn người. Đến đầu thế kỉ 20, dân 

số Hải Phòng đã rất đông, 98.000 người Việt, 2000 

người Pháp, 20.000 người Hoa kiều.

Cho đến đầu thế kỉ 20, Tam Bạc là phố buôn 

bán của người Việt, người Hoa, đồng thời còn là 

phố Bến Tàu, nơi đây có các nhà tư sản lớn của 

Việt Nam như ông vua tàu thủy của Việt Nam 

là Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu, nhà buôn 

người Hoa là Bảo Sinh, Lai Thành, Xương Phát 

Nguyên,... lập bến buôn bán lớn, nổi tiếng giàu 

으로 후문과 창문을 만들어 가옥과 가게 앞뒤로 문을 

내어 장사를 하였다. 땀박 항구 거리에서는 배에 화물

을 싣고 내리는 운송 활동이 매우 활발하였다. 화교들

은 현재의 판보이쩌우 거리에 위치한 땀박 시장 내에 

있는 베트남의 사부모(四府母)를 모신 천모 사당 유적

이 있는 곳에 천후 사당을 세웠다. 프랑스 식민지배 시

절 판보이쩌우 거리는 사이곤 거리라고 불리었다. 베

트남인들은 판보이쩌우 거리를 포카익 거리라고 불렀

으며 리트엉끼엣 거리는 중국 거리라고 불렀다. 포카

익 거리와 중국 거리는 많은 중국인들이 모여사는 거리

를 부르는 말이었다. 19세기 후반 무렵 하이퐁에 거주

하는 중국인의 수는 약 5,000-6,000명에 달하였다. 20

세기 초 하이퐁의 인구는 급격히 증가했으며 베트남인

이 98,000명, 프랑스인은 2,000명, 화교가 20,000명이

었다.

20세기까지 땀박은 베트남인, 화교의 상업 거리이

자 항구 거리였으며 베트남의 거대 자산가들이 많이 있

었다. 베트남의 선박왕이라고 불렸던 바익타이브어이
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(Bạch Thái Bưởi), 응우옌흐우투(Nguyễn Hữu Thu) 

등과 중국인 상업 자산가인 보생(宝生), 내성(來成), 창

발원(昌發元) 등이 큰 상업 포구를 지어 부유하기로 유

명하였다. 1953년에는 바익타이브어이라는 이름의 거

리가 생겼으나 1955년 땀박강을 따라 형성되었기 때문

에 땀박 거리로 이름이 바뀌었다.  

하이퐁 지역의 항구들은 해안에 위치하고, 하천이 

조밀하게 연결되어 있어 편리한 항구 체계를 갖추었다. 

식량과 수공예품, 농수산물의 개발 중심지와 가깝고 내

륙과 해안을 연결하는 이점이 있어 번돈, 탕롱-하노이, 

포히엔 등 큰 상업중심지와 연결되었다. 16-17세기부터

는 즈엉낀 도시의 탄생과 이어지는 Domae 무역 항구 

도시의 등장과 함께 형성되고 발전하였다. 껌강-닌하이 

항구를 기반으로 한 하이퐁 항구는 19세기 말에 정식으

로 설립되었고 프랑스인의 투자를 통하여 이 땅의 면모

가 현격하게 변화할 수 있었다.

có. Năm 1953, phố được đặt tên là Bạch Thái Bưởi. 

Năm 1955, phố được đổi tên là Tam Bạc vì tuyến 

phố chạy dọc theo dòng sông Tam Bạc.

Có thể thấy, với điều kiện địa hình ven biển 

và hệ thống sông ngòi dày đặc hình thành chuỗi 

các bến bãi neo đậu thuyền thuận lợi, lại gần kề 

những trung tâm sản xuất lương thực, thủ công, 

khai thác nông hải sản, đồng thời lại có ưu thế 

liên kết các vùng nội địa với duyên hải, gần kề 

nhiều trung tâm thương mại lớn như Vân Đồn, 

Thăng Long - Hà Nội, Phố Hiến,... những bến cảng 

trên vùng đất Hải Phòng thực sự hình thành và 

phát triển từ thế kỉ 16-17 với sự ra đời của đô thị 

Dương Kinh và tiếp sau đó là đô thị thương cảng 

Domae. Dựa trên nền tảng của bến cảng Ninh 

Hải - sông Cấm thì cảng Hải Phòng đã chính thức 

thành lập cuối thế kỉ 19, và cũng phải thừa nhận 

rằng nhờ quá trình đầu tư của người Pháp đã làm 

thay đổi diện mạo đáng kể của vùng đất này.

Hình 99. Sông Tam Bạc ngày nay
그림 99. 현재의 땀박강
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Nam Định là một tỉnh ở phía nam đồng bằng 

Bắc Bộ, có vị trí phía đông bắc giáp tỉnh Thái 

Bình, phía tây nam giáp tỉnh Ninh Bình, phía tây 

bắc giáp tỉnh Hà Nam, phía đông nam giáp vịnh 

Bắc Bộ với bờ biển dài 72km. Nam Định là đô thị 

nằm ở điểm cuối cùng của sông Hồng trước khi 

đổ ra Biển Đông.

Suốt 10 thế kỉ đầu Công nguyên, chủ nhân 

của vùng đất này chủ yếu là cư dân bãi sông và 

dân chài, tụ cư dọc ven hữu ngạn sông Hồng. 

Đến thời Lý, vùng đất này mới được chú ý. Tại 

Lộ Hải Thanh, vua Lý đã cho xây dựng các hành 

cung, dựng tháp Chương Sơn ở Ý Yên. Đến thời 

Trần, bên cạnh việc củng cố kinh thành Thăng 

Long, các vua nhà Trần đã chọn đất Nam Định 

là kinh đô thứ hai, đổi Lộ Hải Thành sang tên 

mới là Thiên Thanh, tại đây cho xây cung điện, 

chùa chiền và tháp Phổ Minh. Đến đời vua Trần 

Thánh Tông, năm 1262 vùng đất này có tên gọi là 

Lộ Thiên Trường, làng Tức Mặc là trung tâm của 

phủ Thiên Trường, với các cung điện như Trùng 

Quang, Trùng Hoa, và nhiều công trình chùa 

tháp, dinh thự, điền trang, thái ấp,... được đầu 

남딘(Nam Định)은 베트남 북부 평야지역의 남쪽

에 위치한 성(省)으로 동북쪽은 타이빈(Thái Bình)성

에 접하며 서남북으로 닌빈(Ninh Bình)성과 하남(Hà 

Nam)성에 접한다. 동쪽은 72㎞ 길이의 해안선이 있으

며 북부만과 접하고 있다. 남딘은 홍(Hồng)강이 동해

로 나가는 종점 구간에 위치한 도시이다.

기원후부터 10세기 동안 이 땅의 주인은 홍강 우안

을 따라 형성된 촌락에 거주하는 사람들이었다. 리 왕조 

시대에 와서야 이 땅은 비로소 주목을 받았다. 하이타

인(Hải Thành)로(路)에 행궁들을 세우고 이옌(Ý Yên)

에 장산(章山)탑을 세웠다. 쩐 왕조 시대에 도성 탕롱

(Thăng Long)을 발전시킴과 동시에 쩐 왕조의 왕들은 

남딘 지역을 제2의 수도로 선택하여 하이타인로를 새로

운 이름인 티엔타인(Thiên Thanh)으로 바꾸었고 이곳

에 궁전과 사찰, 보명(普明)탑을 세웠다. 쩐타인똥(Trần 

Thánh Tông, 陳聖宗)왕의 재임기였던 1262년에 이 

땅은 티엔쯔엉(Thiên Trường)로라는 이름으로 불렸

고 뜩막(Tức Mặc) 마을이 티엔쯔엉부(府)의 중심으

로 중광전(重光殿), 중화전(重华殿)과 같은 궁전과 많

은 사찰, 탑, 별전, 전장(田莊, 베트남 중세 쩐 왕조 시대에 

2.6. �남딘성 비호앙 �
무역 항구 도시

2.6. �Đô thị thương cảng �
Vị Hoàng (Nam Định)
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귀족층을 위해 생산 활동을 집단화한 농업경제 조직), 봉토

(封土)가 만들어졌다. 또 바다를 제방으로 막아 황무지

를 개간하고 전장마을을 세우는 사업이 진행되었다. 쩐 

왕조 시대(1225-1400) 티엔쯔엉부는 수도 탕롱과 비슷한 

규모로 발전된 도시였음을 알 수 있다. 또한 이곳은 국가 

안보 및 건설 정책과 쩐 왕조가 몽고-원나라의 침략을 물

리치기 위하여 전략적으로 세워진 군사 근거지였다.

티엔쯔엉로는 오늘날 남딘시의 서남쪽 절반과 미록

현의 대부분을 차지하였다. 민망(Minh Mệnh, 明命) 

13년(1832)에 남딘이라는 명칭이 정식으로 사용되었다. 

홍강은 중국 운남성에서 발원하여 베트남으로 들어

와서 라오까이(Lào Cai)를 지나 옌바이(Yên Bái), 푸

토(Phú Thọ), 비엣찌(Việt Trì)로 흐르고 썬떠이(Sơn 

Tây)에서 다이(Đáy)강으로 분리된 후 계속 나누어져 

두옹(Đuống)강이 된다. 흥옌(Hưng Yên)에 이르러서 

다시 루옥(Luộc)강으로 나누어져 동쪽으로 흐르며 쩌

우쟝(Châu Giang)강이 되어 서쪽으로 흐른다. 타이빈

쪽으로 내려와 짜리(Trà Lý)강이 되고 남딘으로 내려와 

비호앙(Vị Hoàng)강, 닌꺼(Ninh Cơ)강이 되어 바랏

(Ba Lạt) 하구를 통해 바다로 흘러간다.174) 베트남 영토 

내에서 흐르는 길이가 500㎞에 달하는 홍강은 그 유역

에 수많은 도시와 정치, 경제, 문화 중심지가 형성되었

다. 이처럼 조밀한 하천체계는 남딘을 비옥한 곡창지대

로 만들었다. 특히 쩐 왕조 시대부터 바닷물을 막는 제

방이 건설되었으며 15세기 레타인똥(Lê Thánh Tông, 

黎聖宗)왕 시기에는 홍강 남쪽 기슭의 홍득(Hồng 

Đức) 제방이 완성되었다.

남딘은 역사의 흐름에 따라 발전하였고 홍강을 통하

여 탕롱[하노이(Hà Nội)]-티엔쯔엉(남딘)-포히엔[Phố 

Hiến, 흥옌(Hưng Yên)]으로 연결되는 축을 형성하였

다. 티엔쯔엉부부터 홍강을 따라 거슬러 올라가면 포히

엔이며 더 올라가면 탕롱이다. 또 홍강을 따라 형성된 

174)　�부이꽝타인, 「홍강 연안의 도시-남딘의 문화 변천」, 『무형문화유산잡
지』 제2-23, 2008, p.52.

tư xây dựng, công cuộc đắp đê ngăn mặn, khẩn 

hoang lập xóm làng điền trang cũng được tiến 

hành. Có thể thấy, dưới triều Trần (1225-1400), 

phủ Thiên Trường là nơi đô hội sầm uất, giống 

như kinh thành Thăng Long, nơi đây chính là căn 

cứ quân sự bàn thảo sách lược của các vua Trần 

đánh giặc Nguyên Mông cũng như chính sách xây 

dựng và bảo vệ đất nước. 

Vùng đất phủ lộ Thiên Trường xưa bao gồm 

phần lớn huyện Mỹ Lộc và nửa phía tây nam của 

thành phố Nam Định ngày nay. Cho đến thời vua 

Minh Mệnh năm thứ 13 (1832) chính thức đổi tên 

là Nam Định.

Dòng sông Hồng khởi phát từ Vân Nam, chảy 

vào Việt Nam qua địa phận Lào Cai, xuôi theo Yên 

Bái, Phú Thọ, Việt Trì, đến Sơn Tây tách ra nhánh 

sông Đáy, rồi tách tiếp ra nhánh sông Đuống, đến 

Hưng Yên chia nhánh theo sông Luộc chảy về 

phía đông, nhánh Châu Giang chảy về phía tây, 

xuống Thái Bình thành sông Trà Lý, xuống Nam 

Định thành sông Vị Hoàng, theo sông Ninh Cơ đổ 

ra biển qua cửa Ba Lạt.174) Với dòng chảy kéo dài 

500km trên lãnh thổ Việt Nam, ven sông Hồng đã 

hình thành rất nhiều khu đô thị, trung tâm kinh 

tế, chính trị, văn hóa. Với hệ thống sông ngòi dày 

đặc đã tạo cho Nam Định vùng đồng bằng lúa 

gạo trù phú. Đặc biệt, từ thời Trần những đoạn đê 

ngăn mặn đã được xây dựng, và đến thời vua Lê 

Thánh Tông thế kỉ 15 đã cho đắp hoàn thiện Đê 

Hồng Đức bên bờ nam sông Hồng.

Nam Định đã phát triển theo dòng lịch sử, 

thông qua sông Hồng mà kết nối với các địa 

phương khác tạo nên trục quan hệ Thăng Long (Hà 

Nội) - Thiên Trường (Nam Định) - Phố Hiến (Hưng 

Yên). Từ Phủ Thiên Trường dọc theo sông Hồng 

174)　�Bùi Quang Thanh, Tiếp biến văn hóa ở một đô thị ven sông 
Hồng - trường hợp Nam Định, Tạp chí Di sản văn hóa phi vật 
thể, số 2 (23)- 2008, tr 52.
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여러 지류를 통하여 북부 삼각주 평야지대 전체와 교류

할 수 있었다. 남딘은 통상의 관문으로 산간 지역과 중

부 고원지대, 북부 델타와 해양을 연결하였다.

티엔쯔엉부 지역의 경제 발전은 홍강의 지류이자 이

곳을 흘러가는 비호앙강과 밀접한 관련이 있다. 제2의 

수도로써 다량의 물자가 배에 실려 이곳으로 유입되었

으며 왕족과 귀족의 궁궐, 궁전, 전장, 봉토들에서 필

요한 물품뿐만 아니라 수많은 백성들에게 필요한 물품

이 공급되었다. 각 항구와 선상에서 매우 활발하게 상

업 활동이 이루어졌으며 강변 지역의 상품 거래 수요는 

탄(Than), 느어(Nứa), 톡(Thóc), 도째(Đò Chè), 응으

(Ngự) 포구 등과 강변 시장을 형성시키고 발전시켰다. 

또 이들 포구와 강변 시장은 아직까지도 그 흔적을 찾

아볼 수 있다. 이곳 포구와 시장은 여러 지역에서 들어

오는 상품을 수출하는 요충지였으며 상품을 모아 다른 

지역으로 운반해갔다.

비호앙강의 물길은 타인남(Thành Nam) 동쪽으로 

흘러간다. 비호앙강은 쩐 왕조 시대에 생긴 운하로 쩌

우쟝(Châu Giang)강에서 갈라져 내려온 빈쟝(Vĩnh 

Giang)강과 푸롱(Phù Long) 운하를 연결하고 구불

구불 흐르는 물길을 반듯하게 단축시켜 안띠엠(An 

Tiêm)강으로 흘러들어오게 한다. 황제라는 뜻을 가진 

비호앙강은 군대가 주둔하던 군영이면서 식량창고이기

도 하였으며, 강을 오가는 배들로 항상 붐볐다.

꾸오이(Cuối) 사원부터 시작한 개천이 비호앙강으로 

들어와 동막(Đông Mặc) 마을과 비호앙 마을의 경계가 

되었다. 비호앙강은 비호앙 마을을 관통하여 흐르고 우

안의 허우동(Hậu Đồng)촌 티트엉(Thi Thương)촌과 

좌안의 코아이동(Khoái Đồng) 마을로 나누고 있다. 

빈쟝강은 왕가의 거주지인 띠엔쯔엉(Thiên 

Trường) 행궁(行宮)의 궁전, 궁실과 연결되며 현재까

지 남아 있는 것은 봉옥교, 구중전(九重殿), 주관(酒官) 

등이다. 빈쟝강의 양안에 톡교, 르어우(Rượu)교, 꽌

(Quan)교, 꾸잇(Quýt)교가 있으며 제일 큰 다리는 빈

ngược dòng lên Phố Hiến, lên Thăng Long, và 

theo các nhánh sông mà giao lưu khắp các vùng 

châu thổ Bắc Bộ. Nam Định như cửa ngõ thông 

thương, nối giữa miền núi, trung du và châu thổ 

Bắc Bộ với biển cả. 

Sự phát triển kinh tế ở vùng đất phủ lộ Thiên 

Trường gắn liền với vai trò của nhánh sông Hồng, 

sông Vị Hoàng chảy qua nơi đây. Do vì có vai trò 

như kinh đô thứ hai nên hàng hóa theo thuyền 

ghe đổ về đây rất nhiều phục vụ nhu cầu của 

vương hầu quý tộc tại các dinh thự, cung điện, 

điền trang, thái ấp cùng với đông đúc dân cư. 

Có thể nói, hoạt động giao thương vô cùng nhộn 

nhịp, trên bến dưới thuyền, nhu cầu trao đổi 

buôn bán hàng hóa bên sông đã hình thành và 

phát triển các loại bến cảng sông, chợ buôn bán 

ven sông mà nay các dấu tích bến thuyền còn để 

lại như Bến Than, Bến Nứa, Bến Thóc, Bến Đò 

Chè, Bến Ngự,... Đây là các đầu mối xuất nhập 

hàng hóa từ các nơi đổ về, thu gom tập kết hàng 

hóa cũng như vận chuyển đi các nơi. 

Dòng sông Vị Hoàng chảy bên phía đông 

Thành Nam. Sông Vị là một nhánh đào mới từ 

thời Trần, nối kênh Phù Long với sông Vĩnh 

Giang bắt nguồn từ sông Châu Giang để rút ngắn 

dòng chảy vòng vèo đổ vào sông An Tiêm. Con 

sông mang tên Vị Hoàng và quân doanh chuyển 

về đó, vừa là trại quân vừa là kho lương, thuyền 

bè tấp nập bên sông.

Một con ngòi chảy từ chùa Cuối đổ vào sông 

Vị làm ranh giới giữa làng Đông Mặc với làng Vị 

Hoàng. Dòng sông Vị chảy qua đã chia làng Vị 

Hoàng thành hai phía, ở trên là thôn Hậu Đồng, 

thôn Thi Thương, phía tả ngạn sông Vị là thôn 

Khoái Đồng. 

Dòng sông Vĩnh Giang nối liền các dinh thự, 

cung thất của hành cung Thiên Trường, là chốn 

du ngoạn của hoàng gia, với sự hiện hữu là cầu 
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(Vĩnh)교[현재의 비엥(Viềng)교]이다.

고고학 연구 결과 쩐 왕조의 사당, 불탑 사원 등의 

유적지구는 13-14세기 티엔쯔엉 행궁의 중심지였음이 

밝혀졌다. 이곳에는 중광전(重光殿), 중화전(重華殿)

이 있었으며, 동서남북 4면이 빈쟝강으로 둘러싸여 있

다. 그리고 티엔쯔엉 사당 유적지구 앞에 위치한 쩐 왕

조 시대 유적층에서 나무로 만든 배의 뱃머리가 발굴되

었으며, 이는 13-14세기 이 지역 하천을 배경으로 분명

한 수상활동이 있었음을 암시해주고 있다.

더욱이 『대남일통지(大南一統志)』의 기록에 따르면 

비호앙강 운하 조성 사업은 쩐 왕조의 존망(存亡)에 영

Vồng Ngọc, điện Cửu Trùng, quán Rượu. Nối hai 

bờ sông Vĩnh Giang là các cầu Thóc, cầu Rượu, 

cầu Quan, cầu Quýt, mà lớn nhất là cầu Vĩnh (nay 

là cầu Viềng). 

Qua kết quả nghiên cứu khảo cổ học, khu di 

tích đền Trần - chùa Tháp vốn là trung tâm của 

hành cung Thiên Trường ở thế kỉ 13-14. Nơi đây 

có cung điện Trùng Quang, Trùng Hoa được bao 

bọc bởi dòng sông Vĩnh Giang ở 4 phía đông, tây, 

nam, bắc. Việc phát hiện mũi thuyền gỗ trong 

tầng văn hóa thời Trần trước cụm di tích đền 

Thiên Trường cho thấy vào thời nhà Trần (thế kỉ 

Hình 100. Vị trí đô thị thương cảng Vị Hoàng
그림 100. 비호앙의 무역항

Vị trí kho lương
곡물창고

Bến Nứa
느어 포구

Chợ Vị Hoàng
비호앙 시장

Bến Ngự
응으 포구

Bến Thóc
톡 포구

Sô
ng

 Đ
ào

  다
오강

Vị trí sông Vị Hoàng ngày trước
과거 비호앙강의 물길
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향을 미쳤던 것으로 보인다.

비호앙강은 미록(Mỹ Lộc)현의 남쪽에 있다. 전해져 내

려오는 바에 따르면 푸롱 운하에서 비호앙강까지는 본

래 평지였고 작은 개천 하나만 빈떼[Vĩnh Tế, 빈쟝(Vĩnh 

Giang)]교로 흘러들어와 뜩막(Tức Mặc) 마을 뒤쪽으로 

흘러가 쟈호아(Gia Hòa)교를 지난다. 이후 띠에우꼭(Tiểu 

Cốc) 운하 입구로 연결되고 안띠엠강으로 흘러 들어갔다. 

쩐 왕조 말기에 지리를 혼동하여 푸롱 운하부터 아래 비호

앙강까지 운하를 새로 팠는데 물이 안띠엠강으로 바로 흘

러들어가 뜩막 마을로 향해 지맥을 완전히 끊어버려 쩐 왕

조의 사업을 무너뜨렸다.175)

1833년 민망황제가 푸롱 운하부터 르엉싸(Lương 

Xá) 포구까지의 구간을 확장시켜 비호앙강과 합쳐지

도록 하였다. 니(Nhị)강(홍강)에서부터 물이 세차게 흘

러와 강폭이 넓어졌고 그때부터 안띠엠강은 다오(Đào, 

땅을 팠다는 의미)강이라고 불리었다. 이로 인해 선박들

이 다오강을 오가는 것이 나날이 편리해졌다.

리 왕조 시대(11-12세기) 수도에 곡식과 초목을 공급

하기 위해 세워진 식량창고의 흔적이 비호앙강 변에 아

직 남아있다. 16세기 팜뉴쟈오(Phạm Như Giao)의 시

(詩) 「위성야문(爲成夜問)」에 따르면 “비호앙강 변에 

여전히 성채가 하나 있는데 그 안에 90칸으로 된 썬남

(Sơn Nam) 지역의 곡식을 저장한 창고가 있다. 예부

터 지금까지 상업이 발달하여 도시가 되었고 니하(Nhĩ 

Hà)강 변에 배가 지난다.”라고 한다.

레-막 왕조 시대(15-16세기)에도 이 창고는 여전히 

남아있었다. 그러나 찐 군주-응우옌 군주 시대 이 창고

는 찐 군주가 응우옌 군주의 군대를 선제 타격하기 위

하여 준비한 비호앙 군영이 되었다. 비호앙 군영은 수

만의 군사를 수용할 수 있었다. 이 기간에 병사들은 처

자식과 친척들을 데려와 함께 살았다. 이로 인하여 단

175)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.396.

13-14), tại khu vực này đã có những hoạt động 

diễn ra trên sông nước.

Liên quan đến việc đào sông Vị Hoàng còn 

được cho là ảnh hưởng đến sự tồn vong của triều 

đại nhà Trần, Đại Nam nhất thống chí có chép: 

“Sông Vị Hoàng ở phía nam huyện Mỹ Lộc... 

Tương truyền cửa kênh Phụ Long, tức kênh Phù 

Lộng, từ chỗ này đến sông Vị Hoàng nguyên trước 

là đất bằng, chỉ có một con khe nhỏ chảy vào 

cầu Vĩnh Tế (Vĩnh Giang) quanh đằng sau hương 

Tức Mặc, chảy qua cầu Gia Hòa ra cửa kênh Tiểu 

Cốc, rồi đổ vào sông An Tiêm. Đến cuối đời Trần, 

vì nhầm lẫn về địa lí, mới đào từ kênh Phụ Long 

xuống đến sông Vị Hoàng, dẫn nước đổ thẳng vào 

sông An Tiêm để chầu vào hương cũ Tức Mặc, 

làm đứt mất địa mạch, khiến cơ nghiệp nhà Trần 

suy sụp.”175)

Năm 1833, vua Minh Mệnh đã cho đào đoạn 

sông mở rộng từ kênh Phù Long đến bến đò 

Lương Xá để hợp với sông Vị Hoàng. Nước từ sông 

Nhị (sông Hồng) chảy mạnh, mở rộng lòng sông, 

từ đấy con sông An Tiêm được gọi tên là sông 

Đào. Tàu thuyền đi lại trên sông Đào ngày càng 

thuận tiện.

Ở bên sông Vị Hoàng còn có dấu tích của Kho 

lương từ thời Lý (thế kỉ 11-12), nhằm cấp lương 

thảo cho chốn kinh sư. Theo bài thơ Vị thành dạ 

vấn của Phạm Như Giao vào thế kỉ 16 cho biết “bên 

bờ sông Vị Hoàng vẫn có một tòa thành đất, trong 

có 90 gian kho trữ thóc lúa vùng Sơn Nam, từ xưa 

đến nay việc bán buôn phát đạt thành thị tứ đô 

hội, bên sông Nhĩ Hà thuyền ghe đò lại qua”.

Đến thời Lê - Mạc (thế kỉ 15-16) vẫn duy trì kho 

lương này. Nhưng đến giai đoạn Trịnh Nguyễn 

phân tranh, kho lương đã trở thành quân doanh 

175)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, 
sđd, tr.396.
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기간에 주변 지역까지 인구가 크게 불어났으며, 이에 

따라 먹을 것, 이동하는 것, 일상생활에 대한 필요한 것

들이 나날이 증가하였다. 그리하여 다른 지역의 주민들

도 이곳으로 들어와 장사를 하고 수공업과 서비스업에 

종사하는 사람이 많아져 점차 상업 중심지가 되었다. 

17-18세기에 비호앙강 변에서 다오강 북쪽 기슭까지 

많은 사람들이 모여 살았다. 상업이 발달하기 시작하여 

상업 마을과 구리제품, 받침대, 선반, 통, 철제품, 종이, 

방직품 등을 파는 상가 거리가 줄줄이 생겨났다. 이에 

따라 항꼿(Hàng Cót), 항너우(Hàng Nâu), 항밧(Hàng 

Bát), 항멈(Hàng Mâm), 항송(Hàng Song), 벤응으

(Bến Ngự), 끄어동(Cửa Đông) 거리 등이 형성되었다. 

이 외에도 다오강의 북쪽 기슭까지 여러 물산을 거래하

Vị Hoàng, để chuẩn bị cho quân Trịnh tiến đánh 

quân Nguyễn. Quân doanh Vị Hoàng có thể chứa 

tới hàng vạn binh sĩ. Trong thời gian này, binh 

lính đã đưa vợ con, người thân đến cùng sinh 

sống. Chỉ trong một thời gian ngắn, xung quanh 

nơi này ngày càng đông đúc. Do đó nhu cầu ăn ở, 

đi lại, sinh hoạt ngày càng tăng. Dân các nơi cũng 

kéo về đây buôn bán làm ăn, thợ thủ công và làm 

dịch vụ khắp nơi cũng ngày càng tăng, dần dần 

nơi đây trở thành trung tâm của vùng đô thị.

Trong suốt thế kỉ 17-18, bên sông Vị Hoàng kéo 

ra đến bờ bắc sông Đào, cư dân tụ hội đông đúc 

cùng việc buôn bán thịnh đạt, nhiều phường nghề 

thành lập, nhiều dãy phố buôn bán được mở ra 

như hàng đồng, hàng quì, hàng tiện, hàng thùng, 

Hình 101. Vị trí kho lương bên sông Vị Hoàng, nay là khu cổng trường THPT Nguyễn Công Trứ
그림 101. 비호앙강 변의 곡물 창고로 현재 고등학교 정문 근처이다
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는 거리가 이어졌다. 쟈느어(Giá Nứa) 거리는 주로 임

토산품과 대나무를 거래하였고, 벤고(Bến Gỗ), 벤꾸

이(Bến Củi) 거리는 목재와 땔감을 거래하였다. 벤탄

(Bến Than) 거리와 벤톡(Bến Thóc) 거리는 각각 석

탄과 쌀을 주로 거래하였고, 항까우(Hàng Cau) 거리

는 빈랑나무 열매와 구장잎을 거래하였다. 이밖에 벤응

으 거리는 쩐 왕조 시대 왕과 왕족이 배에 타던 포구로 

이후에는 대나무를 거래하는 장소가 되었다. 벤응으 거

리 끝에는 도째, 도바이(Đò Bái) 포구가 있으며, 현재 

남딘항이 위치하고 있다.

비호앙강의 포구에 대하여 『대남일통지(大南一統

志)』는 다음과 같이 묘사하였다.

hàng mành, hàng sắt, hàng giấy, hàng vải dệt,..., 

hình thành các phố Hàng Cót, Hàng Nâu, Hàng 

Bát, Hàng Mâm, Hàng Song, Bến Ngự, Cửa Đông, 

rồi nhiều phố phường khác cũng ra đời kéo đến 

bên bờ bắc sông Đào buôn bán các loại hàng lâm 

thổ sản như phố Giá Nứa (buôn tre nứa), phố Bến 

Gỗ (buôn gỗ), phố Bến Củi (buôn bán củi), phố 

Bến Than (buôn than), Hàng Cau (buôn trầu cau), 

phố Bến Thóc (buôn bán thóc gạo), phố Bến Ngự 

(thời nhà Trần là nơi vua và hoàng tộc thường đi 

thuyền dạo, về sau này trở thành nơi buôn bán 

gỗ nứa), Bến cảng, Bến Đò (có Bến Đò Chè ở cuối 

phố Bến Ngự, có Bến Đò Bái nay ở vị trí cảng 

Nam Định),...

Hình 102. Bến Than
그림 102. 벤탄 포구
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다른 도시들처럼 집들이 모여 도시를 이루고 가게가 이어

져 시장이 만들어졌으며, 장사하기 위해 오가는 배들로 붐

비고 많은 사람과 재물이 넘쳐 실로 박끼(Bắc Kỳ)의 넓고 

부유한 지역이요, 중요한 진(鎭)이구나. 남딘은 하늘에서

는 구름이 흐르고 땅에서는 씨앗을 뿌리며 강으로 둘러싸

여 있고 장사하는 사람들이 넘쳐 시장이 서로 붙어 큰 도

시를 만든다. 도시에서 서북쪽으로 몇 리 떨어진 곳에 비

호앙강의 두물머리가 있으니 그곳이 바로 니하(Nhị Hà)

강의 하류이다.

18세기 말의 시인 뜨쓰엉(Tú Xương)의 시 「비호앙

땅」에는 “상업거리가 강변과 이어져 있다”라고 묘사되

어 있으며, 이는 비호앙 무역 항구 도시의 활발한 분위

기를 보여준다.

『남딘성지여지』에는 이렇게 씌어있다.

비쑤옌(Vị Xuyên)에서 낭띤(Năng Tĩnh)까지 모두 12개 

거리가 있다. 비호앙강 변 바깥쪽을 따라 도꽌(Đò Quan), 

도째, 도바이 등 3개 포구가 있다. 남대문에서 동대문을 지

나 서대문까지 많은 백성들이 모여 살고 있다. 롱(Rồng), 

프엉(Phượng), 비호앙 등 3개 시장이 열린다. 비록 여러 

차례 화마(火魔)를 겪었지만 시장은 나날이 커지고 장사

가 잘된다. 지금은 점점 큰 도시가 되고 있다. 도시를 감싸

고 있는 비호앙강을 따라 낭띤에는 3척의 나룻배가 동막

에는 하노이, 타이빈, 하이퐁(Hải Phòng)으로 가는 3척의 

거룻배가 있다. 동쪽에서 여러 지역의 상선이 와서 장사한

다. 위 아래로 썬떠이, 하노이, 흥옌성이 있다. 또 안팎으

로 응에안(Nghệ An), 타인호아(Thanh Hóa), 닌빈성이 

있다. 배들은 서로 모여 다니며 물품은 넘치고 강에 대나

무도 충분하다. 또한 증기선도 있어 밤낮으로 상인들이 상

품을 실어나르고 수로는 나날이 편리해진다. 배가 항구로 

들어오면 거래는 더욱더 활발해져 제일은 하노이요, 제2는 

남딘이로다.176)

176)　응우옌온응옥, 『남딘성지여지』, 1893, p.4.

Đại Nam nhất thống chí có miêu tả: “Còn như 

nơi đô hội thì ở cửa đông tỉnh thành, hàng chợ liên 

tiếp, buôn bán giao thông, thuyền bè tấp nập, dân 

đông mà của nhiều, thực là một khu giàu rộng, 

một trấn quan trọng của Bắc Kì.... Thành tỉnh Nam 

Định ở thượng lưu địa hạt, sông ngòi bao bọc, buôn 

bán đông đúc, chợ búa khít nhau làm một đô hội 

lớn. Cách vài dặm phía tây bắc thành có ngã ba 

sông Vị Hoàng, đấy là hạ lưu sông Nhị Hà.”

Cuối thế kỉ 18, nhà thơ Tú Xương trong bài Đất 

Vị Hoàng đã miêu tả: “Phố phường tiếp giáp với 

bờ sông” cho thấy không khí buôn bán sầm uất ở 

đô thị thương cảng sông Vị Hoàng.

Theo Nam Định tỉnh địa dư chí có viết: “Từ Vị 

Xuyên đến Năng Tĩnh cộng 12 phố. Bên ngoài dọc 

theo bờ sông Vị Hoàng có 3 bến đò là Đò Quan, 

Đò Chè, Đò Bái. Từ Cửa Nam trải qua Cửa Đông 

đến Cửa Tây, dân tụ tập đông đúc, 3 chợ họp là 

Chợ Rồng, chợ Phượng, chợ Vị Hoàng. Tuy trước 

đây gặp nhiều lần binh hỏa nhưng phong hội 

ngày càng mở mang, buôn bán ngày càng tấp nập. 

Nay cũng đã dần dần trở thành chốn đô hội đông 

vui. Vả lại, dọc theo một dải sông Vị Hoàng ôm ấp 

lấy thành phố, ở Năng Tĩnh thì có 3 đò ngang, ở 

Đông Mặc có 3 đò dọc (đi Hà Nội, Thái Bình, Hải 

Phòng). Phần đông thuyền buôn các tỉnh đến đó 

buôn bán hàng hóa. Trên xuống có các tỉnh Sơn 

Tây, Hà Nội, Hưng Yên. Trong ra có các tỉnh Nghệ 

An, Thanh Hóa, Ninh Bình. Ghe thuyền nhóm 

họp, đồ đạc đã nhiều, giang tre cũng đủ. Thêm 

vào đó lại có hỏa thuyền (tàu thủy chạy bằng 

động cơ hơi nước) ngày đêm chuyên chở khách 

buôn hàng hóa qua lại như mắc cửi, đường thuỷ 

lại càng thuận lợi. Có khi thuyền bè chật bến, sự 

buôn bán tấp nập trở thành nơi đô hội, thứ nhất 

Hà Nội, thứ nhì Nam Định.”176)

176)　Nguyễn Ôn Ngọc, Nam Định tỉnh địa dư chí, 1893, tr.4.
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비호앙강을 따라 다오강의 북쪽 기슭까지 수도 하

노이의 포구 및 상업거리처럼 포구와 시장체계가 번성

하고 발달하였다. 또 항띠엔(Hàng Tiện), 항쌋(Hàng 

Sắt), 항동(Hàng Đồng), 항너우, 항바이(Hàng Vải), 항

퉁(Hàng Thùng), 항홈(Hàng Hòm), 항째(Hàng Tre) 

등의 수도 하노이에 있는 상업거리와 같은 이름의 거리

도 있었다. 거래되는 상품은 자이(dày)떡, 바잉다(bánh 

đa)와 같이 쌀로 만든 식품과 과일, 해산물, 쌀 등이었

다. 특히 남딘에서 나는 쌀은 맛있기로 유명하여 상인

들이 선호하는 품목이었다. 북부 삼각주 지역의 상업마

을에서는 구리와 목제품, 등(藤)으로 만든 제품 등 수공

예품을 많이 생산하였다. 상품은 비호앙 중심지에서 홍

강, 닌꺼강, 다이강을 따라 남북 전 지역으로 옮겨졌다.

비호앙에 사는 주민의 대부분은 베트남인이었다. 그

들은 모두 장사에 능하였다. 뚜쓰엉은 그의 시 「사랑하

는 아내」에서 비호앙강 변에서 장사를 하는 여성들의 

모습을 “일 년 내내 강기슭에서 장사를 하며 남편과 다

섯 명의 자식을 키우네.”라고 묘사하였다.

17세기 반청의 기치를 내건 중국 명나라 출신 화교

들이 비호앙에 정착하여 장사를 하고 사업을 일궈 명향

(明鄕) 마을을 세웠다. 명향 마을은 오늘날 항쌋 거리

에 위치한다. 비호앙의 화교는 비호앙강 변의 포구에서 

활발한 상업 활동을 벌였던 구성원이었다. 그들은 여러 

지역의 화교 상인들과 연계하여 큰 교역망을 구축하였

다. 오늘날 항쌋 거리에는 화교들이 세운 회관 등의 흔

적이 남아있다.

상품을 모으고 중개하는 시장과 비호앙강, 다오강 

변의 포구는 서로 톱니가 맞물려 돌아가듯 하나의 교역

체계로 연계되었다. 이 체계에 속한 시장들 중 하나는 

항꼿 거리 초입에 있는 비호앙 시장이다. 이 시장은 비

호앙 마을의 비쑤옌 거리에 위치하여 비호앙 시장이라

고 불렸으며 현재는 교육양성청의 본사가 있는 곳이다. 

두 번째 시장은 오늘날 벤응으 거리에 위치한 도째 시

장으로 프엉 시장이라는 이름도 가지고 있으며 프랑스 

Có thể thấy dọc theo sông Vị Hoàng kéo đến 

bờ bắc sông Đào là chuỗi những bến thuyền, phố 

chợ sầm uất khá giống với quy mô bến thuyền và 

phố phường buôn bán ở kinh thành Thăng Long. 

Một loạt các khu phố cổ mang tên các nghề buôn 

bán giống như kinh đô Thăng Long, như là Hàng 

Tiện, Hàng Sắt, Hàng Đồng, Hàng Nâu, Hàng Vải, 

Hàng Thùng, Hàng Hòm, Hàng Tre,... Hàng hóa 

buôn bán rất đa dạng như trái cây, hải sản, gạo, 

các sản phẩm làm từ gạo như bánh dày, bánh 

đa,... đặc biệt gạo Nam Định rất ngon, là mặt 

hàng hấp dẫn với các khách thương. Cả một hệ 

thống các làng nghề quanh vùng châu thổ Bắc Bộ 

đã cho ra đời nhiều sản phẩm hàng hóa thủ công 

như đồ đồng, đồ khắc gỗ, đồ mây tre đan,... Hàng 

hóa được vận chuyển từ trung tâm Vị Hoàng theo 

các tuyến sông Hồng, sông Ninh Cơ, sông Đáy mà 

kết nối với các vùng trong Nam ngoài Bắc.

Thành phần cư dân chính ở Vị Hoàng là người 

Việt. Họ đều biết làm ăn buôn bán giỏi. Nhà thơ 

Tú Xương trong bài Thương vợ đã miêu tả hình 

ảnh bà vợ tần tảo buôn bán bên sông Vị Hoàng 

“Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm 

con với một chồng”.

Bên cạnh đó, vào thế kỉ 17 còn có một số người 

Hoa thuộc triều Minh Trung Quốc không phục 

tùng nhà Thanh mà đến nơi đây sinh sống, lập 

nghiệp buôn bán, lập ra làng Minh Hương, ở vị trí 

phố Hàng Sắt ngày nay. Người Hoa ở Vị Hoàng là 

thành phần đáng kể tham gia vào các hoạt động 

buôn bán ở các bến thuyền bên sông Vị Hoàng. 

Họ gắn kết với các nhóm thương nhân người Hoa 

ở các nơi, tạo nên mạng lưới giao thương lớn. 

Ngày nay vẫn còn dấu tích Hội quán của người 

Hoa ở phố Hàng Sắt.

Hệ thống chợ thu gom, trung chuyển hàng hóa 

cũng là những chuỗi mắt xích gắn kết với sự buôn 

bán của các bến ven sông Vị Hoàng, sông Đào. Đó 
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식민지배 시절에는 뤼드에따위니(Rue des Etats-Unis, 

미국 거리)라고 불렸다. 이 시장에는 하남(Hà Nam) 지

역에서 녹차를 싣고 온 상선이 자주 모였다. 세 번째로 

남딘에서 제일 큰 시장인 롱(Rồng) 시장이며 그 다음

이 도째, 비호앙, 끄어쯔엉(Cửa Trường) 시장 순이다. 

롱 시장은 두 개의 건물로 이루어지고 볏짚으로 지붕이 

덮어져 있었으며 각 마을의 특산품이 집중되었다. 타인

타이(Thành Thái, 成泰) 2년(1890)에 조정에서는 시

장을 정비하여 4개의 건물을 새로 세웠고 기와지붕을 

덮었으며 주변에는 오두막집들이 길게 늘어져 있었다. 

프랑스 점령기인 1922년에 이곳은 프랑스 기술자인 에

펠(Eiffel)에 의하여 다시 설계되었다. 시장이 완공되던 

날 인도차이나 프랑스 총독 폴 두메르(Paul Dumer)와 

바오다이(Bảo Đại, 保大)황제가 와서 리본 커팅을 하

였다.177)

이 시장들 외에 상품을 모으고 거래하는 등 크고 작

177)　후인티중, 『베트남 시장』, 백과사전 출판사, pp.126-127.

là chợ Vị Hoàng ở đầu phố Hàng Cót, do nằm trên 

phố Vị Xuyên đất làng Vị Hoàng nên có tên gọi 

là chợ Vị Hoàng, nay thuộc vị trí trụ sở Sở Giáo 

dục & Đào tạo; Chợ Đò Chè nằm ở vị trí phố Bến 

Ngự ngày nay, chợ còn có tên là chợ Phượng, thời 

Pháp gọi là Rue des Etats-Unis, chợ thường tập 

kết các thuyền buôn lá chè xanh chở từ Hà Nam 

đến; Chợ Rồng lớn nhất ở Nam Định, có sau các 

chợ Đò Chè, chợ Vị Hoàng, chợ Cửa Trường, gồm 

2 đình chợ, mái lợp lá cọ, tập trung các đặc sản 

của các làng quê. Năm Thành Thái thứ 2 (1890), 

chợ được xây lại với quy mô lớn gồm 4 đình chợ, 

mái lợp ngói, có diềm gỗ trang trí hoa văn, xung 

quanh có nhiều dãy lều. Đến thời Pháp chiếm 

đóng, năm 1922 được kỹ sư người Pháp Eiffel 

thiết kế. Ngày hoàn thành chợ, Toàn quyền Pháp 

ở Đông Dương là Paul Dumer và vua Bảo Đại đến 

cắt băng khánh thành.177)

177)　Huỳnh Thị Dung, Chợ Việt, Nxb Từ điển Bách khoa, tr.126-127.

Hình 103. Chợ Rồng
그림 103. 롱 시장
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Hình 104. Dấu tích thương cảng sông Vị Hoàng - sông Đào ngày nay đã phát triển đô thị hóa 
그림 104. 현재 다오강-비호앙 무역항 도시 흔적
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은 시장이 있었다. 르엉(Lương) 시장[뜨엉동(Tương 

Đồng) 시장이라고도 부름]은 15세기부터 형성되었는

데 하이허우(Hải Hậu)현 안하이(An Hải)사에 위치하

고 있으며, 비단, 옷감, 해산물과 돼지 등 소비품과 특

산품을 팔았다. 이 시장은 꿘아인(Quần Anh) 지역의 

복합 시장 체계에 속하였다. 르엉 시장은 1일과 7일 열

렸으며, 상인들이 서로 말하기를 “꿘아인 시장은 상품

으로 넘치는 우리 시장이다.”라고 하였다. 바오답(Báo 

Đáp) 시장은 19세기 초에 형성되었으며 옷감과 염색

도료를 주로 거래하였고 타인호아, 응에안 지역과 중국 

약재를 거래하기도 하였다.

19세기 말부터 20세기 초까지 베트남 남부와 북부

의 상업 활동은 다오강, 다이강, 홍강을 따라 나날이 발

전하였고 많은 배들이 북쪽과 남쪽을 왕래하였다. 이에 

따라 도꽌 포구, 도째 시장 포구, 낭띤 시장 등은 나날

이 붐볐다. 특히 중국 상인이 베트남의 쌀을 밀수해가

던 시기 다오강 유역에는 남딘 항구가 발전하여 이곳에 

쌀을 밀수하려는 많은 중국인 상인이 출현하였다. 많은 

베트남 행상인들은 다오강의 남딘 항구와 여러 포구에

서 쌀을 사들여 껌(Cấm)강 포구로 가져가 중국 상인들

에게 팔았다.

1883년 남딘 지역을 점령한 프랑스는 893-1894년 

기간에 남딘성을 개조하고 도로와 거리를 조성하였다. 

당시 비호앙강의 각 구간은 토사가 흘러들어 물길이 변

화하기 시작하였다. 1913년 항너우, 항밧, 항멈(Hàng 

Mâm) 거리 등의 후방 구간이 토사물로 뒤덮이자 뗏목

과 대나무를 거래하는 주민들은 남쑤옌(Nam Xuyên) 

거리로 이주하였고 그 거리를 쟈느어[Giá Nứa, 현재의 

응우옌짜이(Nguyễn Trãi)] 거리라고 부르기 시작하였다. 

1917년 벤응으 거리부터 항쌋 거리까지의 구간이 토사

물로 뒤덮이자 혼가이(Hòn Gai) 창고를 세우고 한 구

간에는 화교들이 화교 학교를 세우게 되었다. 이 학교

는 오늘날의 응우옌반쪼이(Nguyễn Văn Trỗi) 학교이

다. 끄어동 거리와 강이 접하던 구간에는 프랑스 통령 

Tham gia vào hoạt động lưu thông vận chuyển và 

thu gom tập kết hàng hóa là các khu chợ lớn nhỏ, 

đặc biệt có Chợ Lương (hay còn gọi là chợ Tương 

Đồng) được hình thành từ thế kỉ 15, thuộc xã An 

Hải, huyện Hải Hậu, bán các mặt hàng tiêu dùng, 

các đặc sản như tơ tằm, lụa, vải vóc, hải sản và 

lợn, nằm trong hệ thống chợ dày đặc của đất Quần 

Anh: “Ngày một ngày bảy chợ Lương,... Nhắn ai là 

khách thông thương, Quần Anh lắm chợ ta buôn 

nhiều hàng”; Chợ Báo Đáp hình thành vào đầu thế 

kỉ 19, buôn bán vải vóc, thuốc nhuộm, buôn bán cả 

thuốc bắc vào Thanh Hóa, Nghệ An; 

Từ những năm cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, 

việc buôn bán giữa hai miền Nam Bắc ngày càng 

phát triển, theo tuyến sông Đào, sông Đáy, sông 

Hồng thuyền bè ra Bắc vào Nam tấp nập, các bến 

Đò Quan, bến chợ Đò Chè, chợ Năng Tĩnh,... ngày 

càng thêm sầm uất. Đặc biệt, trong giai đoạn 

thương nhân Trung Hoa hoành hành buôn lậu 

gạo ở Việt Nam, khu vực sông Đào phát triển bến 

cảng Nam Định, nơi đây cũng xuất hiện nhiều 

thương buôn người Hoa đến buôn gạo. Nhiều lái 

thương người Việt cũng tham gia vào hoạt động 

thu mua gạo từ các bến thuyền và cảng Nam Định 

ở sông Đào vận chuyển về cảng sông Cấm mà bán 

cho thương nhân Trung Hoa.

Dòng sông Vị Hoàng dần bị phù sa bồi lấp. Đến 

thế kỉ 19-20, sau khi chiếm được Nam Định năm 

1883, người Pháp đã san bạt Thành Nam Định 

(1893-1894), cho làm đường, dựng phố, và lấp dần 

từng đoạn sông Vị, đoạn phía sau phố Hàng Nâu, 

Hàng Bát, Hàng Mâm bị lấp vào năm 1913, dân 

buôn bè luồng, tre, nứa chuyển ra phố Nam Xuyên 

nên gọi phố ấy là phố Giá Nứa (Phố Nguyễn Trãi 

ngày nay). Đến năm 1917, đoạn sông từ Bến Ngự 

đến gốc đa Hàng Sắt bị lấp, lập kho hàng Hòn Gai, 

một đoạn để người Hoa lập trường học Hoa Kiều, 

nay là trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Đoạn 
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Hình 105. Dấu tích các phố cổ Bến Củi (Ngô Quyền) và Bến Ngự
그림 105. 벤꾸이 포구(위)와 벤응으 포구(아래)
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Hình 106. Kho muối, bến thuyền buôn muối xưa bên sông Đào, nay là Công ty cổ phần Muối Nam Định
그림 106. 과거 소금 창고 무역 포구(위)와 현재 남딘 소금 회사(아래)
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Hình 107. Phố Hàng Sắt và di tích Phúc Triều Huệ Hội Quán của làng Minh Hương bên sông Vị Hoàng xưa
그림 107. 과거 비호앙강 옆에 항쌋 거리 및 과거 명향(明鄕)촌의 복조혜회관(福潮惠會館) 흔적 
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sông giáp với phố Cửa Đông thì xây trường Thành 

Chung với ngôi mộ giả của Caro. Đến năm 1920, 

lấp hết đoạn sông còn lại lên tới bờ hồ Vị Xuyên 

ngày nay (Nguyễn Du đến Mạc Thị Bưởi)178), và 

sông Vị Hoàng không còn nữa, dân gian gọi nó 

với cái tên là sông Lấp. Ngày nay là phố phường, 

nhà cửa đô thị xây dựng trên vị trí sông này.

Trong bài Vị Hoàng hoài cổ, nhà thơ Tú Xương 

đã viết: “Nô nức qua chơi thú Vị Hoàng, Này nơi 

phong vận đất nhiều quan, Trời kia khiến vậy 

sông nên bãi, Ai khéo xoay ra phố nửa làng.”

Từ thế kỉ 19 đến thế kỉ 20, khu công sở của 

người Pháp và các cơ sở công nghiệp như nhà 

máy Sợi, nhà máy Dệt, nhà máy Tơ, nhà máy 

Chai, nhà máy Rượu, nhà Ga, bến tàu thủy,... đã 

liên tục được thành lập. Sản xuất phát triển dẫn 

đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa như vải dệt, tơ, 

rượu,... tăng cao. Năm 1921, Pháp mở một nhánh 

đường sắt dài 2500m từ ga Nam Định xuống bến 

Đò Chè, cho xe lửa vận chuyển các loại hàng hóa 

như thóc, gạo, vải dệt, gỗ cây, muối, đường,... Các 

loại hàng hóa được vận chuyển từ đường sông lên 

đường sắt và ngược lại từ đường sắt xuống đường 

sông. Các khu phố chợ như Cửa Trường, Bến Củi 

(Ngô Quyền), Cửa Nam (Tô Hiệu) đều ra đời tham 

gia hoạt động buôn bán sầm uất.179)

Cho đến các triều đại nhà Hồ, Hậu Lê, vùng 

đất này vẫn giữ được sự phát triển ổn định. Từ 

cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, khi thực dân Pháp 

xâm chiếm Việt Nam, đã khẳng định “chiếm được 

thành Hà Nội và Nam Định là chiếm được Bắc 

Kỳ”. Dưới sự bảo trợ và tài trợ của tư bản Pháp, 

trong sự nghiệp thống nhất đất nước, nhà Nguyễn 

đã đầu tư xây dựng Nam Định thành nơi đặc biệt 

178)　�Thành ủy Nam Định, Thành Nam địa danh và giai thoại, Nxb 
Văn hóa Dân tộc, 2012, tr.152.

179)　�Thành ủy Nam Định, Thành Nam địa danh và giai thoại, Nxb 
Văn hóa Dân tộc, 2012, tr.165.

까로(Caro)의 가짜 무덤과 타인쭝(Thành Chung) 학

교가 세워졌다. 1920년 응우옌 군주(Nguyễn Du) 거

리에서 막티브어이(Mạc Thị Bưởi) 거리까지 비호앙강

의 나머지 구간에 모두 토사물이 쌓여 오늘날 비쑤옌 

호수까지 땅이 되었다.178) 그 이후 비호앙강은 사라지

게 되었고 민간에서는 메워져 버린 강이라는 의미로 럽

(Lấp)강이라고 부르게 되었다. 오늘날에는 주택과 다

양한 상점 거리가 강이 있던 곳에 세워졌다.

뚜쓰엉은 「비호앙을 회고하며」라는 시에서 비호앙

강의 흔적을 다음과 같이 묘사하였다.

기쁨에 넘쳐 비호앙에 와서 노네, 이곳은 우아한 관청이 

있던 곳이었네, 저 하늘이 강을 모래사장이 되게 하였으니 

누가 거리를 마을로 돌릴쏘냐.

19세기부터 20세기까지 프랑스인들이 세운 관공서

와 섬유, 방직, 비단, 병, 주류 등의 공장을 세웠고, 기

차역과 항구 같은 산업시설들이 계속적으로 생겨났다. 

산업시설의 발전은 방직품, 비단, 술과 같은 상품의 운

송 수요를 불러왔다. 1921년 프랑스는 남딘역부터 도

째 포구까지 2.5㎞의 철도를 건설하였고 남딘에서 생산

된 상품들을 철도를 통하여 해상으로 운송하게 하였다. 

끄어쯔엉(Cửa Trường), 벤꾸이[Bến Củi, 응오꾸옌(Ngô 

Quyền) 거리], 끄어남[Cửa Nam, 또히에우(Tô Hiệu) 거

리]과 같은 시장거리가 생겨 활발한 상업 활동에 참여

하였다.179)

호(Hồ) 왕조, 후레 왕조 시대까지 이 지역은 안정적

인 발전을 유지하였다. 20세기 초 프랑스가 베트남을 

점령하여 식민 지배를 할 때 “하노이와 남딘을 얻는 것

이 박끼(Bắc Kỳ)를 점령한 것이다.”라고 강조하였다. 

프랑스의 지원과 자본 투자를 통하여 응우옌 왕조는 통

178)　�남딘성 인민위원회, 『남딘성의 지명과 흥미로운 이야기』, 민족문화출판
사, 2012, p.152.

179)　�남딘성 인민위원회, 『남딘성의 지명과 흥미로운 이야기』, 민족문화출판
사, 2012, p.165.
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일 국가 사업을 실시하였고 남딘을 특별히 중요하게 여

겨 기간시설을 확충하였다. 남딘성을 건설하고 옛 상업 

거리를 재구획하여 시장을 확대시켰고 홍강, 비호앙강 

유역의 항포구를 개발하였다. 또한 방직, 주류, 병공장 

등을 건설하여 상선들이 분주히 왕래하고 경제적으로 

번성하고 발전된 도시로 탈바꿈 하였다.

처음 형성되었을 때 티엔쯔엉부라고 불리었던 이 지

역은 리-쩐-호-레-응우옌 왕조를 거치며 지역의 상품과 

특산품이 모이던 집결지였으며 강과 수로를 통하여 각 

지역의 포구와 시장에 운송하였다. 특히 17-18세기 탕

롱-깨쩌(Kẻ Chợ)와 포히엔과 같은 큰 경제중심지와 교

류하여 비호앙은 탕롱-깨쩌와 닮은 거리와 시장을 갖추

며 발전하였다. 비호앙 무역 항구 도시는 20세기 초 강

이 매립될 때까지 지속적으로 발전하였다. 비록 대형 

무역 항구 도시로 분류되지 않을 수도 있지만 이곳에는 

여러 포구로 구성된 항구 체계를 가지고 있었고 상품을 

모으고 소비하며 운송하고 전국의 각 지역과 연결되어 

거래하는 기능을 담당하였다. 비호앙강 유역에 형성되

었던 옛 거리의 흔적은 과거 한 시대에 발전하였던 비

호앙 무역항구 도시의 면모를 다시 보여주고 있다.

quan trọng, xây thành Nam Định kiên cố, xây 

dựng qui hoạch lại các phố phường cổ, mở mang 

chợ búa, khai thông các bến ven sông Hồng, sông 

Vị Hoàng, tàu thuyền buôn hàng vào ra tấp nập, 

đồng thời nhiều nhà này được xây dựng như nhà 

máy dệt, nhà máy rượu, nhà máy chai,… giúp cho 

nơi này trở thành đô thị phát triển hưng thịnh, 

sầm uất.

Vùng đất Phủ Thiên Trường từ lúc đầu hình 

thành theo dòng lịch sử qua các triều Lý, Trần, 

Hồ, Lê, Nguyễn, nơi đây luôn là nơi tập kết hàng 

hóa và đặc sản kinh tế trong vùng, vận chuyển 

qua các bến thuyền, chợ bến theo đường sông 

nước là chính. Đặc biệt giai đoạn thế kỉ 17-18, với 

lợi thế thông thương với các trung tâm kinh tế lớn 

là Thăng Long - Kẻ Chợ và Phố Hiến, đô thị bên 

sông Vị Hoàng đã phát triển theo mô hình phố xá 

chợ quán đông đúc như Thăng Long- Kẻ Chợ. Đô 

thị thương cảng Vị Hoàng còn phát triển đến khi 

bị lấp ở đầu thế kỉ 20. Mặc dù có thể chưa được 

coi là một đô thị thương cảng lớn song nơi đây 

tập trung hệ thống bến thuyền như các tiểu cảng, 

thực hiện các chức năng tiêu thụ và tập kết hàng 

hóa, vận chuyển hàng hóa, kết nối giao thương 

với các vùng miền trong cả nước. Những dấu 

tích phố cổ cùng những tuyến phố xây trên khu 

vực sông Vị Hoàng xưa luôn là hình ảnh vật chất 

tái hiện lại diện mạo của đô thị thương cảng Vị 

Hoàng một thời sầm uất.

Hình 108. Di tích Đền Trần vùng đất phủ Thiên Trường xưa
그림 108. 과거 티엔쯔엉부의 진묘(陳廟) 유적
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Trúc Hóa chính là vùng Trúc Phê, Hưng 

Hóa, Phú Thọ ngày nay, nằm bên hữu ngạn 

sông Hồng, con đường giao thông quan trọng 

từ đầu Công nguyên đã được khai thác làm nơi 

đổi chác, buôn bán hàng hóa. Cho đến khi nhà 

Đường cho đổi Giao Châu thành An nam đô hộ 

phủ, dời lị sở từ Luy Lâu-Long Biên (Bắc Ninh) 

về Tống Bình-Đại La (Hà Nội) bên sông Hồng, 

đặt thêm các trạm buôn bán, đổi chác dọc ven 

sông thì vị trí Trúc Phê, Hưng Hóa càng trở 

nên quan trọng. 

Dưới thời Lý - Trần của quốc gia Đại Việt độc 

lập, trấn Hưng Hóa vẫn luôn là nơi giao dịch đổi 

chác buôn bán giữa miền ngược và miền xuôi. 

Đến thời Lê, vùng đất Hưng Hóa càng trở 

nên sầm uất. Theo sách Dư Địa Chí của Nguyễn 

Trãi thế kỉ 15 có chép: “Các người ngoại quốc 

không được tự tiện vào trong nội trấn. Tất cả 

đều phải ở Vân Đồn, Vạn Ninh, Cần Hải, Hội 

Thống, Hội Triều, Thông Lĩnh, Phú Lương, Tam 

Kỳ, Trúc Hóa.”180) Có thể thấy, vị trí Trúc Hóa là 

180)　Nguyễn Trãi, Dư địa chí, sđd, tr.845. 

쭉호아(Trúc Hóa)는 오늘날의 푸토(Phú Thọ)성, 

흥호아(Hưng Hóa)현, 쭉페(Trúc Phê) 지역으로 홍

(Hồng)강의 우안에 위치한다. 이 지역은 기원초기부터 

상품을 교환하고 거래하는 중요한 교통로로 활약하였

다. 당나라에 의해 교주(Giao Châu, 交州)가 안남도호

부(安南都護府)로 바뀌었을 때 루이러우(Luy Lâu)-롱

비엔[Long Biên, 박닌(Bắc Ninh)]의 관청을 홍강 변의 

똥빈(Tống Bình)-다이라[Đại La, 하노이(Hà Nội)]로 옮

기고 강변을 따라 상업거래소를 설치하였는데 흥호아

의 쭉페는 나날이 중요한 위치가 되었다. 

독립 대월국의 리-쩐 왕조 시대에 흥호아진(鎭)은 여

전히 산간 지역과 평야지역이 교차하는 지점이었다.

레 왕조 시대 흥호아 지역은 많은 발전이 이루어졌

다. 15세기 응우옌짜이(Nguyễn Trãi)의 『여지지(輿地

誌)』에는 다음과 같은 기록이 있다.

외국인들은 마음대로 내진(內鎭)에 들어올 수 없다. 모두 

번돈(Vân Đồn), 반닌(Vạn Ninh), 껀하이(Cần Hải), 호

이통(Hội Thống), 호이찌에우(Hội Triều), 통린(Thông 

Lĩnh), 푸르엉(Phú Lương), 땀끼(Tam Kỳ), 쭉호아 등지

2.7. �흥호아-푸토성의 �
쭉호아 무역 항구 도시

2.7. �Đô thị thương cảng 
Trúc Hóa (Hưng Hóa - 
Phú Thọ)
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에 머물러야 한다.180) 

쭉호아는 레 왕조에서 외국 상인들이 와서 무역활동

을 할 수 있도록 지정한 중요한 거점들 중 하나였다. 당

시 쭉호아에는 흥호아도(道)의 관청이 위치해 있었다. 

홍강과 다(Đà)강 수로를 따라서 레 왕조는 흥호아와 바

180)　응우옌짜이, 『여지지』, p.845.

một trong những địa điểm quan trọng được nhà 

Lê qui định cho phép thuyền buôn nước ngoài 

cập bến ở đây. Thời gian này, trị sở của đạo 

Hưng Hóa được đặt ở đây. Dọc tuyến sông Hồng 

và sông Đà, nhà Lê cho quân thủy bộ đóng trụ 

sở ở Hưng Hóa và ngã ba sông Bạch Hạc. Có thể 

nói từ thế kỉ 15 đến thế kỉ 18, vai trò trung tâm 

kinh tế chính trị của Hưng Hóa ngày càng được 

củng cố và phát triển.

Hình 109. Vị trí đô thị thương cảng Trúc Hóa
그림 109. 쭉호아의 무역항

Sông Hồng 홍강

Bến Trúc Phê
쭉페 포구

Bến Kho Gạo
커가오 포구Phố Lò Nồi

로노이 거리

Chợ Hưng
훙 시장

Đền Quan Thánh
관제묘 사당
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익학(Bạch Hạc)강 두물머리에 수군과 육군의 주둔지

를 세웠다. 15-18세기 흥호아는 정치, 경제 중심지로서 

그 역할이 나날이 강화되고 발전하였다.

홍강 연안에 위치한 흥호아-쭉페는 매우 중요한 수

상 교통로였다. 이곳은 산간과 평야 지역의 풍부한 산

물과 상품이 집중되는 곳이었다. 흥호아에서 생산되는 

토산물의 다양함은 『대남일통지(大南一統志)』에서도 

확인할 수 있다.

Vùng đất Trúc Phê - Hưng Hóa ở vị trí bên 

sông Hồng là tuyến giao thông thủy vô cùng 

thuận lợi. Nơi đây có nhiều sản vật, hàng hóa, 

đồng thời cũng tập trung nhiều nguồn hàng từ 

miền núi và đồng bằng. Đại Nam nhất thống 

chí có cho biết thổ sản vùng Hưng Hóa vô cùng 

phong phú: “nhiều mỏ khoáng sản như mỏ 

vàng, mỏ bạc, đặc biệt vàng ở Châu Mai tốt 

hơn hẳn so với các nơi khác, đồng, thạch lục 

(là mầm của đồng, đem nấu lên thành đồng), 

sắt, chì, diêm tiêu, lưu hoàng. Ngoài ra có vải, 

tơ, lụa, gấm, tô mộc (sappan), gỗ sến, gỗ táu, gỗ 

vàng tâm, ngà voi, sừng tê, sáp ong, sơn sống, 

cánh kiến, củ nâu, sa nhân, trái cây, chim anh 

vũ, gà lôi, voi rừng,...”181)

Hàng hóa các miền xuôi, miền ngược được trao 

đổi ở đây. Đồng bào Mường ở các động Hoàng 

Nham, Khuất Liêu, Mai Sơn (vùng Tam Thanh, sông 

Thao, Thanh Sơn) đưa trâu bò, ngựa, ngà voi, sừng 

tê, trầm hương, sáp ong đến đây đổi lấy đồ gốm, đồ 

sứ, hàng tơ lụa, chủ yếu là muối và đồ sắt.182)

Có thể nói, Trúc Hóa đã là một đô thị thương 

cảng bên sông Hồng với những bến thuyền, trạm 

đổi trác hàng hóa và khu chợ ven sông trong đó là 

sự buôn bán sầm uất của cụm các bến Trúc Phê, 

chợ Hưng,...

Bến Trúc Phê nằm ven sông Hồng, tại xã Trúc 

Phê, huyện Tam Nông. Bến có chiều dài khoảng 

1km, nằm ngay sát chợ Hưng. Hoạt động buôn 

bán trao đổi hàng hóa diễn ra hàng ngày rất sầm 

uất. Đây là nơi tiếp nhận hàng hóa, cung cấp trực 

tiếp cho các lái thương chợ Hưng. Từ thế kỉ 15, 

bến này cũng đã đón tiếp các thương nhân người 

Hoa đến buôn bán, trú ngụ. 

181)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, 
tr.383-387.

182)　�Lê Tượng - Vũ Kim Biên, Lịch sử Vĩnh Phú - Ty Văn hóa và 
Thông tin Vĩnh Phú xuất bản, 1980.

Hình 110. Dấu tích bến thuyền Trúc Phê bên sông Hồng
그림 110. 홍강 변의 쭉페 포구터
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금광, 은광 등 많은 광산이 있으며 특히 쩌우마이의 금은 

다른 지역에 비해 월등히 좋다. 동과 석록(石綠), 철, 납, 

염초, 유황이 많다. 또한 천, 비단, 소방목(蘇方木), 후박나

무, 박달나무, 카나리아나무, 상아, 코뿔소 뿔, 밀납, 옻, 코

치닐, 끄나우(củ nâu, 薯莨), 사인, 과일, 앵무새, 칠면조, 

숲 코끼리 등 다양하다.181)

평야지역과 산간 지역의 상품이 이곳에 모여 거래

181)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, pp.383-387.

Đến thế kỉ 17-18, cảnh buôn bán nhộn nhịp, 

trên bến dưới thuyền của bến Trúc Phê được 

miêu tả với các mặt hàng chủ yếu gồm có gạo, 

đỗ, mắm, muối, cá khô, vải, nồi niêu, thúng, 

nón dưới xuôi đem lên, các thổ sản địa phương. 

Sản vật ở đây phổ biến là sa nhân, củ nâu, sáp 

ong, vải thô, đay gai, gỗ vàng tâm, gỗ xoan, và 

nhiều loại gỗ khác.183)

183)　Hoàng Trọng Chính, Hưng Hóa phong thổ lục.
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되었다. 므엉(Mường)족은 호앙냠(Hoàng Nham), 크

엇리에우(Khuất Liêu), 마이썬[Mai Sơn, 땀타인(Tam 

Thanh), 타오(Thao)강, 타인썬(Thanh Sơn) 등지] 등에서 

물소, 말, 상아, 코뿔소 뿔, 백단향, 밀랍 등을 가져와 

도자기, 비단제품, 소금과 철기로 바꾸어갔다.182)

쭉호아는 홍강에 위치하며 여러 포구와 상품 거래시

장, 강변시장을 갖춘 무역 항구 도시였으며 그 중에 상

업 활동이 가장 활발한 곳은 쭉페 포구와 흥(Hưng) 시

장이었다.

182)　레뜨엉-부낌비엔, 『빈푸사의 역사』, 빈푸 문화정보출판사, 1980.

Chợ Hưng họp tại phố Hưng Nhượng (Tân 

Hưng) tại xã Trúc Phê, huyện Tam Nông, Phú 

Thọ, đối diện với cửa phía bắc của thành. Chợ 

họp thường xuyên hàng ngày, lưu thông hàng 

hóa với bến Trúc Phê. Mặt hàng rất đa dạng. 

Theo Địa dư các tỉnh Bắc Kỳ có chép: “Ở tỉnh 

Phú Thọ người ta buôn bán nhiều nhất là gỗ 

ở rừng, ở chợ Phú Thọ và bến Việt Trì có bán 

nhiều dó và lá gồi.”184)

184)　�Đỗ Đình Nghiêm, Ngô Vĩ Liên, Phạm Văn Thư, Địa dư các tỉnh 
Bắc Kỳ, Nxb Tri thức, 2019, tr.102.

Hình 111. Vị trí chợ Hưng hiện nay là Bưu điện Tam Nông
그림 111. 우체국이 들어선 흥 시장의 위치
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쭉페 포구는 땀농(Tam Nông)현 쭉페사 홍강 변에 

위치한다. 포구의 길이는 1㎞로 흥 시장과 붙어있어 상

거래 활동이 매우 활발하게 이루어졌다. 이곳은 상품을 

받아 흥 시장의 상인들에게 직접 공급하는 곳이었다. 

15세기부터 이 포구는 화교 상인들을 받아들였고 그들

은 이곳에 와서 장사하고 아예 머물기도 하였다.

17-18세기 쭉페 포구의 거래는 포구와 배 위에서 매

우 활기차게 이루어졌으며 주요 거래품은 쌀, 콩, 젓갈, 

소금, 건어물, 천, 냄비, 통, 모자 등이었다. 이 품목들은 

평야 지역에서 가져왔거나 각 지역의 토산품이었다. 이 

Ngoài thịt, cá, gạo, chợ Hưng còn bán rất nhiều 

các thứ rau quả như dứa thơm, nhãn, chuối, cà 

bát. Dứa ở Phú Thọ nổi tiếng thơm ngon, nhãn 

Hưng Yên, nhãn Tam Nông nổi tiếng ngọt thơm 

rất được khách thương ưa chuộng tại chợ Hưng. 

Bên cạnh đó là các mặt hàng lâm sản như măng 

khô, măng tươi, sa nhân, mật ong, cây thuốc,... 

phần lớn do đồng bào dân tộc Mường mang đến. 

Những mặt hàng này thường là hàng quí hiếm, 

đắt tiền, được các tiểu thương thu gom mua buôn. 

Vải vóc, tơ lụa là mặt hàng thủ công quan trọng 

hàng đầu. Trong huyện Tam Nông có nhiều gia 

Hình 112. Dấu tích bến Kho Gạo
그림 112. 커가오 포구 흔적
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지역의 산물은 사인(砂仁), 끄나우, 밀납, 삼베, 황마(黃

麻), 카나리아 나무 등 다양한 목재였다.183)

흥 시장은 푸토성 땀농현 쭉페사의 흥뉴엉(Hưng 

Nhượng) 거리[떤흥(Tân Hưng)]에서 열렸는데 성의 

북문 맞은편이었다. 시장은 매일 열렸으며 상품은 쭉페 

포구를 통하여 상품이 유통되었다. 품목은 매우 다양하

였다. 『박끼(Bắc Kỳ) 각성지여(各省地輿)』에서 다음과 

같이 기록되어 있다.  

푸토성에서 사람들이 제일 많이 거래하는 것은 숲에서 나

는 나무이고 푸토 시장과 비엣찌(Việt Trì) 포구에서는 죽

지(竹紙)와 칠면조를 많이 판다.184)

고기와 생선, 쌀 이외에도 흥 시장에서는 파인애

플, 용안, 바나나, 호박 등의 과일도 많이 팔았다. 푸토

의 파인애플은 향과 맛이 좋기로 유명하며 흥옌(Hưng 

Yên)과 땀농의 용과도 달고 맛있기로 소문나 흥 시장

에 온 손님들이 선호하는 식품이었다. 다른 거래품은 

말린 죽순, 생 죽순, 사인, 벌꿀, 한약재 등이었고 대부

분 므엉족 동포들이 가져온 것이었다. 이 품목들은 희

귀한 품목으로 가격이 비쌌으며 소상인들이 사가지고 

갔다.

옷감과 비단 역시 가장 중요한 수공예 거래품이었

다. 땀농현의 많은 가정이 천과 비단을 만들었다. 『대남

일통지(大南一統志)』에 이렇게 기술되어 있다.

흰 베와 대형 직물은 땀농, 닌옌(Ninh Yên), 쩌우투언

(Châu Thuận), 쩌우마이(Châu Mai), 선라(Sơn La), 찌

에우떤(Chiêu Tân), 쩌우루언(Châu Luân)에서 생산한

다. 또한 삼베, 붉은 비단, 브로케이드 등이 있다.185) 

183)　호앙쫑찐, 『흥호아 풍토록』.

184)　�도딘응이엠, 응오비리엔, 팜반트, 『박끼(Bắc Kỳ) 지역의 각 성지여지』, 
지식출판사, 2019, p.102.

185)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.385.

đình làm nghề dệt vải, dệt lụa. Sách Đại Nam 

nhất thống chí có viết: “Vải trắng và vải to sản 

ở Tam Nông, Ninh Yên, Châu Thuận, Châu Mai, 

Sơn La, Chiêu Tân và Châu Luân. Ngoài ra còn có 

tơ thô, tơ đỏ, lụa thổ, gấm thổ.”185) Cùng hội nhập 

với không khí buôn bán của những “con đường 

tơ lụa”, tại đây đã tiếp nhận rất nhiều loại tơ lụa 

của các thương nhân người Hoa, rồi lại bán cho 

dân địa phương hoặc các tiểu thương cho thuyền 

chở đi bán ở các bến, các chợ ở kinh thành Thăng 

Long, hay ở phủ Thiên Trường của hoàng tộc nhà 

Trần ở Nam Định,...

Bên cạnh vải vóc, tơ lụa thì mặt hàng gốm sứ 

thời Trần được sản xuất tại địa phương của lò 

gốm Phố Lò Nồi cũng được ưa chuộng. Ngoài ra 

còn có nhiều mặt hàng khác như đường mật, giấy, 

đồ mây tre, các mặt hàng nông lâm sản,... Từ phố 

Lò Nồi ra sông Hồng là bến Kho Gạo chuyên trao 

đổi, vận chuyển lúa gạo, gần đó là các kho lương.

Đặc biệt, nói đến mặt hàng nổi tiếng nhất ở 

Hưng Hóa nói chung, bến Trúc Phê nói riêng 

chính là sản phẩm sơn. Sách Đại Nam nhất 

thống chí có chép: “Sơn sống được trồng ở các 

huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn.”186) 

Phạm Thận Duật trong Hưng Hóa địa dư chí 

đã giải thích rõ rằng: “Huyện Tam Nông có thứ 

cây sơn này, trồng được 3 năm thì cây cao 4-5 

thước (khoảng 2m). Mỗi ngày vào buổi sáng, 

người ta cắt một chỗ để cho sơn chảy ra, lấy 

vỏ trai hứng, rồi đựng vào thùng tre. Để độ vài 

tháng sơn chia thành ba phần: phần nổi lên 

trên gọi là váng dầu, phần ở giữa gọi là sơn 

đọi, phần dưới cùng gọi là sơn hom. Váng dầu 

dùng để làm sơn then và sơn cánh gián. Sơn 

185)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, 
sđd, tr.385.

186)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, 
sđd, tr.386.
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‘비단길’ 열풍에 편승하여 이곳에서 화교 상인들이 

가져온 많은 비단을 사들여 지역 주민들에게 팔거나 혹

은 소상인들이 사서 수도 탕롱(Thăng Long) 또는 남

딘(Nam Định)성의 쩐 왕조 왕족들이 거주하는 티엔

쯔엉(Thiên Trường)부의 여러 포구와 시장으로 가져

다 팔기도 하였다.

옷감과 비단 외에 쩐 왕조 시대의 도자기가 로노이

(Lò Nồi) 거리에 위치한 가마에서 생산되었으며, 이 또

한 상인들이 매우 선호하는 품목이었다. 또한 설탕, 종

이, 라탄 제품, 농산물, 임산물 등 여러 상품이 거래되

었다.

크게는 흥호아, 작게는 쭉페 포구에서 제일 유명한 상

품에 대해 말하자면 옻 공예품을 빼놓을 수 없었다. 『대

남일통지(大南一統志)』에는 다음과 같이 기록하였다.

땀농, 타인투이(Thanh Thuỷ), 타인썬(Thanh Sơn)현에

서 옻나무가 재배된다.186) 

팜투언주엇(Phạm Thận Duật)은 『흥호아 지여지

(地輿誌)』에서 다음과 같이 설명하였다.

땀농현의 옻나무는 심은 지 3년이 지나면 4-5척(약2m)이

나 자란다. 매일 아침 사람들은 옻이 흘러나오도록 한 곳

을 베어 껍질을 벗겨내고 진액이 흘러나오면 대나무 통에 

담는다. 채취한 옻을 수개월간 두면 세 부분으로 나누어진

다. 부풀어 오른 부분은 기름막이라 부르며 가운데층은 옻 

진액, 제일 아랫부분이 옻 바닥이다. 기름막은 검은 색깔

과 붉은 고동색 칠을 할 때 사용한다. 진액은 붉은색 칠이

나 니스로 사용되고 옻 바닥층은 대나무나 나무 등을 이어 

붙일 때 사용한다. 옻을 꺼내 쓴 후 한 곳에 가만히 놔둬야 

옻칠이 좋다. 만약 다 섞어버리면 나중에는 구별할 수가 

없다.187)

186)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권3, p.386.

187)　�팜투언주엇, 『흥호아 지여지』.(사학원, 『베트남 옛 도시』 p.248.)

đọi dùng để làm sơn son và sơn quang dầu. 

Sơn hom dùng để gắn tre, gỗ, lấy sơn xong phải 

để nguyên một chỗ thì sơn mới tốt (tục gọi là 

sơn nguyên). Nếu trộn đều lên ngay thì về sau 

không biết sơn trong, sơn đục, không phân biệt 

được nữa.”187)

Sơn của Hưng Hóa cung cấp cho nghề gỗ sơn 

thếp, sơn mài ở nhiều miền trong nước. Đặc biệt, 

thương nhân nước ngoài cũng rất ưa chuộng sơn 

Hưng Hóa. Nhiều thuyền buôn người Hoa đến 

thương cảng Trúc Phê thu mua sơn ở đây rồi chở 

đi bán cho các nước. 

Theo Phạm Xuân Độ trong Phú Thọ tỉnh địa 

chí cho biết, vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, 

sơn xuất cảng sang Trung Quốc và Nhật Bản 

được 1,1 tấn; nhờ có nghề buôn sơn nhiều 

thương nhân trở nên giàu có. Giá sơn cao nhất 

là 180đ/1 tạ, lúc hạ là 25đ, trung bình 80đ”. 

Trung bình mỗi năm xuất khẩu sơn cho Nhật 

Bản từ 2 đến 3 vạn lạng bạc.188)

Tại các bến Trúc Phê, chợ Hưng, và các phố 

thủ công, việc trao đổi buôn bán với các dân tộc 

thiểu số của Việt Nam cũng có từ rất lâu đời. 

Thông thường, người Mường, người Dao và một 

số dân tộc thiểu số khác gùi hàng đi bộ hoặc đi 

thuyền theo sông Hồng, sông Đà về đây mang 

theo các loại lâm sản như măng khô, nấm hương, 

măng khô mật ong, thuốc nam,.. bán cho người 

Việt miền xuôi lên hoặc các thương nhân người 

Hoa để đổi lấy muối, mắm, cá khô,…

Muối là mặt hàng phổ biến ở bến Trúc Phê. 

Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại 

chí đã cho biết: “Năm Cảnh Hưng thứ 20 (1759) 

đặt quan Diêm đạo giám đốc (trông coi việc buôn 

bán muối) ở các xứ Tuyên Quang, Hưng Hóa. Cho 

187)　�Phạm Thận Duật, Hưng hóa địa dư chí. (Dẫn theo Đô thị cổ 
Việt Nam, tr.248.)

188)　Đỗ Đình Nghiêm, Địa dư các tỉnh Bắc Kỳ, sđd, tr.102.
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Hình 113. Vị trí bến Trúc Phê và trung tâm chợ Hưng
그림 113. 홍강 변에 위치한 쭉페 포구와 흥 시장(사진 중앙부)



299

2. 독립 대월국 시대 무역항 체계(10세기-20세기)



300

2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

흥호아의 옻은 전국 여러 지역의 칠기(漆器)생산 시

설에 공급되었다. 특히 외국 상인들이 흥호아의 옻을 

선호하였다. 많은 화교 상선이 쭉페 무역항에 와서 옻

을 구입한 후 여러 나라로 가져가 팔았다.

『푸토성지지』를 저술한 팜쑤언도(Phạm Xuân Độ)

에 따르면 19세기 말과 20세기 초에 중국과 일본으로 

수출된 옻은 1.1톤에 달하였다. 그는 ‘옻 거래를 통하여

서 많은 상인이 부유해졌다. 옻 가격이 제일 높을 때는 

1따(tạ, 약 60-63㎏)에 180동이고 낮을 때는 25동 보통

일 때는 80동이었다.’라고 하였는데, 매년 일본에 수출

되는 옻의 금액은 평균 2-3만랑(lạng, 약 100g)의 은이

었다.188)

쭉페 포구와 흥 시장 및 수공업 거리에서는 베트남 

소수민족들과의 거래가 오래전부터 이뤄지고 유지되었

다. 주로 므엉족, 자오(Dao)족, 기타 소수민족들이 등

에 짐을 메고 걸어서 오거나 홍강, 다(Đà)강을 따라 배

를 타고 이곳으로 와서 평야지역에서 올라온 베트남인 

및 화교 상인들에게 말린 죽순, 표고버섯, 벌꿀, 약초 

등 임산품을 팔고 소금, 젓갈, 건어물을 사갔다.

소금은 쭉페 포구에서 보편적인 품목으로 『역조헌장

유지(歷朝憲章類誌)』에서 판후이쭈(Phan Huy Chú)

가 다음과 같이 언급하였다.

경흥(景興) 20년(1759), 흥호아, 뚜옌꽝(Tuyên Quang) 

지역에 염도감독관(소금의 매매를 감찰함)을 두었다. 이는 

이 지역에서 행상인들이 편하게 모여 소금을 가져가 다른 

곳에 팔게 하기 위함이었다.189) 

또한 조정에서는 소금에 대한 세금 징수액을 다음 

내용과 같이 매우 세세하게 정하였다.

한 바구니 100㎏의 소금마다 3귀전(貴錢)이다. 소금 상인

188)　도딘응이엠, 응오비리엔, 팜반트, 『박끼 지역의 각 성지여지』, p.102.

189)　�판후이쭈, 『역조헌장유지』 3부, 하노이 사학출판사, 1961, p.76.

dùng địa điểm đặt trường sở để cho lái buôn tiện 

tụ tập đem muối đi bán các nơi.”189) Vì là mặt 

hàng quan trọng trong giao thương nên nhà 

nước định mức thuế rất chi tiết: “Cứ 100 cân 

muối hột làm một sọt thì đánh thuế 3 tiền quí. 

Lái buôn muối muốn đi bán ở nơi nào cứ đến 

trường muối mà xin cấp giấy bằng. Ai lĩnh muối 

công đi bán thì được miễn thuế, mang muối tư 

đi bán thì phải nộp thuế theo lệ. Ai mang lén 

bán trộm, bị người tố giác thì bị tịch thu. Những 

người buôn bán muối ở mạn ngược thì tuần ty 

ở hai xứ Tuyên Quang và Hưng Hóa, đánh thuế 

cứ 40 phần lấy 1 phần, tính theo lệ ấy mà thu. 

Hạng thuyền lớn dài từ 30 thước đến 50 thước 

chở đầy muối, giá 60 quan tiền quí thì đánh thuế 

1 quan 5 tiền quí; hạng thuyền trung dài từ 25 

thước đến 30 thước chở đầy muối, giá 50 quan 

tiền quí thì đánh thuế 1 quan 30 tiền đồng tiền 

quí, hạng thuyền nhỏ dài từ 20 đến 25 thước, giá 

30 quan tiền quí thì đánh thuế 1 quan tiền quí. 

Các tuần ty đối chiếu số muối trong giấy bằng 

của quan giám đốc cấp theo mức chuẩn định 

mà đánh thuế.”190)

Thương nhân buôn bán ở Trúc Hóa chủ yếu 

là người Việt và có sự tham gia của nhiều người 

dân tộc thiểu số ở các vùng miền núi trung du 

lân cận. Bên cạnh đó có sự tham gia của nhiều 

thương nhân người Hoa.

Từ thế kỉ 18 đến đầu thế kỉ 20, qui mô cấu trúc 

đô thị Trúc Hóa suốt thời kì phồn thịnh có tất cả 9 

phố: Hưng Nhượng, Hội Yên, Tiền Túc, Hậu Túc, 

Hữu Bình, Tả Bình, Lò Nồi, Minh Hương, Minh 

Thuận. Phố xá qui hoạch theo hình chữ nhật, mỗi 

chiều dài khoảng 1km, hai cạnh giáp sông Hồng 

189)　�Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb Sử học, Hà 
Nội, 1961, tập 3, tr.76.

190)　�Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb Sử học, Hà 
Nội, 1961, tập 3, tr.76.
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Hình 114. Lược đồ đô thị Trúc Hóa thế kỉ 19-20 (dẫn theo Đô thị cổ Việt Nam)
그림 114. 19-20세기 쭉호아 도시 지도(출전 : 사학원, 『베트남 옛 도시』, 하노이, 1989)
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có các bến buôn bán.

Phố Hưng Nhượng là phố chính. Chợ Hưng 

và bến Trúc Phê thuộc phạm vi phố này. Cư dân 

chủ yếu làm nghề buôn bán nhỏ, vừa buôn tại 

chợ Hưng vừa buôn tại nhà. ở đây nhiều chủ hiệu 

buôn bán thâu tóm các nguồn hàng gạo, mắm, 

muối, cá khô,.. từ các nơi chở về.

Sát phía bờ sông Hồng là dãy phố Minh 

Hương, Minh Thuận. Từ cuối thế kỉ 17 đầu thế 

kỉ 18, nhiều người Hoa triều Minh cũ của Trung 

Quốc di cư sang đây lập nghiệp sinh sống, họ 

lập phố xá cửa hiệu, người Việt gọi đó là phố 

Minh Hương. Trước đây, khu vực này thuộc phố 

Minh Hương và Minh Thuận của đô thị thương 

cảng Trúc Hóa, nằm sát bên con sông Hồng 

thuận tiện cho việc buôn bán đi sông biển của 

thương nhân người Hoa. Thương nhân người 

Hoa ở đây chủ yếu bán các mặt hàng nhập từ 

Trung Quốc như thuốc bắc, đường, bánh kẹo, 

vải vóc, tơ lụa. Bên cạnh đó, họ cũng gian lận 

bán hàng cấm như thuốc phiện, thiếc, lãnh, cho 

vay nặng lãi, mở tiệm cao lầu. Các thương nhân 

người Minh Hương định cư buôn bán đều phải 

nộp thuế cho nhà nước, song ít hơn so với thuế 

của thương nhân Trung Quốc mới sang để nhằm 

khuyến khích định cư buôn bán lâu dài, “người 

Minh Hương 88 người, thuế đồng niên 88 lạng 

bạc; người Trung Quốc 85 người, thuế đồng niên 

170 lạng bạc.”191)

Hiện nay vẫn còn dấu tích đền Quan Thánh 

thờ Quan Vân Trường của các thương nhân 

người Hoa xây dựng. Từ cuối thế kỉ 20, sau khi 

người Hoa dời đi, đền đã bị đổ nát, chỉ còn có 

nền, một phần cổng Tam Quan và tường. Nơi 

đây cỏ cây dây leo rậm rạp bao phủ thành một 

khu hoang phế.

191)　Phạm Thận Duật, Hưng Hóa địa dư chí.

이 어떤 곳에 가서 소금을 팔려고 할 때 소금장에 와서 허

가증을 받아야 한다. 소금으로 봉급을 받은 자가 가서 팔 

때는 면세해주며 개인이 소금을 가져가서 팔 때에는 규율

대로 세금을 내야한다. 누가 몰래 소금을 가져가서 팔았는

데 타인으로부터 고발되었을 때는 몰수된다. 산간지역에

서 소름을 거래하는 자들은 뚜옌꽝과 흥호아의 순찰소로 

와서 40분의 1을 세금으로 낸다. 30-50척(12.7~21m) 길이

의 대형 선박에 소금을 가득 실어 가격이 60관 귀전일 때 

1관 5귀전을 세금으로 내며 25-30척(약 10.6~12.7m) 길이

의 중형 선박에 소금을 가득 실어 가격이 50관 귀전일 때 

1관 30동 귀전을 징수한다. 20-25척(약 8.5m~10.6m) 길

이의 소형 선박에 소금을 가득 실어 가격이 30관 귀전일 

때 1관 귀전을 징수한다. 각 순찰소에서는 염도감독관이 

발급해준 허가증과 소금의 양 등을 대조하여 수준을 정하

고 세금을 부과한다.190)

쭉호아에서 장사하는 상인은 주로 베트남인이었으

며 인근 산간, 고원지역의 소수민족도 많이 있었다. 또

한 많은 수의 화교 상인들도 있었다.

18세기부터 20세기 초 쭉호아 도시에는 흥뉴엉

(Hưng Nhượng), 호이옌(Hội Yên), 띠엔뚝(Tiền 

Túc), 허우뚝(Hậu Túc), 흐우빈(Hữu Bình), 따빈(Tả 

Bình), 로노이(Lò Nồi), 민흐엉(Minh Hương, 明鄕), 

민투언(Minh Thuận) 등 모두 9개 거리가 있었다. 거

리는 직사각형 모양으로 구획 되었으며 각 거리의 길이

는 약 1㎞였고 양편이 홍강과 접하는 곳에는 상업 포구

들이 형성되었다.

흥뉴엉 거리가 주요 거리였으며 흥 시장과 쭉페 포

구가 이 거리에 속한다. 거주민은 주로 소매상이었으며 

흥 시장에서도 장사하고 집에서도 장사를 하였다. 이곳

에 있는 많은 가게 주인은 여러 지역에서 운송되어온 

쌀, 젓갈, 소금, 건어물을 모아 팔았다.

홍강 변에 가까이에 민흐엉, 민투언 거리가 있었다. 

190)　�판후이쭈, 『역조헌장유지』 3부, 하노이 사학출판사, 1961, p.76.
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Hình 115. Dấu tích đền Quan Thánh ở phố Minh Hương
그림 115. 민흐엉 거리에 위치한 관제묘 흔적

17세기 말에서 18세기 초 중국 명나라의 화교들이 이

곳에 와서 삶의 터전을 일구고 거리를 조성하여 장사

를 하였는데 베트남 사람들은 이곳을 민흐엉 거리라

고 불렀다. 예전에 쭉호아 무역 항구 도시의 민흐엉 

거리와 민투언 거리에 속한 지역은 홍강 변에 바로 붙

어 있어 화교 상인들이 강과 바다로 교역하는데 편리

하였다. 이곳의 화교 상인들은 주로 중국에서 수입한 

중국약재, 설탕, 과자, 옷감, 비단 등의 품목을 팔았

다. 또한 그들은 아편, 주석 등 금지된 품목들을 몰래 

거래하며 고리대금업을 하며 고층 상점을 열었다. 베

트남 땅에 거주하는 민흐엉 상인은 장사할 때 국가에 

Hoạt động thủ công tập trung chủ yếu ở một 

số tuyến phố, trong đó có phố Lò Nồi nằm ở phía 

đông đô thị, nay là con phố nhỏ giao với đường 

32. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa 

học, tại đoạn bờ sông ở đầu phố bị sóng đánh 

lở phát hiện được nhiều mảnh gốm, mảnh ngói, 

gạch vỡ,... có niên đại thời Lê thế kỉ 16-17, có thế 

đoán định phố Lò Nồi từ xưa đã có các lò gốm, 

lò nung gạch ngói. Cái tên của phố cũng đã nói 

lên điều đó. Ngoài ra, ở các phố Hội Yên, Tiền 

Túc, Hậu Túc, Hữu Bình, Tả Bình phát triển một 

số hàng thủ công đan mây tre, làm vàng mã, làm 

hương nén,...
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세금을 내야했지만 중국 상인들에 비해 적게 내었다. 

이는 오래 머물면서 상업을 발전시키기를 장려하였기 

때문이었다. 

민흐엉인은 총 88명으로 88랑의 은을 세금으로 낸다. 중국

인은 85명으로 170랑의 은을 세금으로 낸다.191) 

지금도 화교 상인들이 세운 관운장을 모신 관제묘 

사당의 흔적이 남아있다. 20세기 말부터 화교들이 떠나

면서 사당은 무너졌고 단지 건물터와 대문의 일부 그리

고 벽채만 남아있다. 이곳에 덩굴 잡초들이 무성히 자

라서 흔적을 덮은 채 황무지가 되었다. 

191)　팜투언주엇, 『흥호아 지여지』.

Tuy các chợ quán, bến sông của đô thị sầm 

uất, tuy nhiên nơi đất cũng vẫn mang nặng tính 

chất nông thôn ở Việt Nam. Thế kỉ 19, khu vực 

này vẫn là những ngôi nhà đất lợp lá, có vài ngôi 

nhà gạch. Ngay kể cả phố Minh Hương, Minh 

Thuận của các thương nhân người Hoa giàu có 

cũng như vậy. Cả khu đô thị chỉ nổi bật mấy 

công trình trụ sở, dinh thự của chính quyền 

phong kiến địa phương.

Có thể nói, Trúc Hóa là đô thị cổ đã được hình 

thành từ sớm bên sông Hồng. Dựa trên nền tảng 

thương mại buôn bán có từ thời Lý - Trần, phát 

triển dần vào thời Lê (thế kỉ 15-17) và dần trở 

thành một trung tâm kinh tế chính trị, đô thị 

thương cảng sầm uất phát triển nhất vào thế kỉ 18-

Hình 116. Dấu tích phố Lò Nồi sản xuất đồ gốm, nay đã bị đô thị hóa trở thành ngõ nhỏ giao với đường 32
그림 116. 과거 토기품을 생산한 로노이 거리 흔적
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수공업 활동은 주로 거리를 따라 집중되었다. 그 중

에 도시 동쪽에 위치한 로노이 거리에 집중되었으며, 

현재는 32길과 만나는 작은 거리이다. 고고학자들의 연

구결과에 따르면 강물에 쓸린 강변 거리 초입부에서 많

은 도자기와 기와 조각, 깨진 벽돌을 발견했는데 제작

연대는 16-17세기 레 왕조 시대로 예전에 로노이(Lò 

Nồi, 가마골 안이라는 뜻) 거리에 벽돌을 굽는 가마가 있

었을 것으로 추정된다. 이 거리의 이름 역시 이러한 추

정을 암시해 주고 있다. 또한 호이옌, 띠엔뚝, 허우뚝, 

흐우빈, 따빈 거리에서는 라탄 제품, 방마(Vàng mã, 베

트남 사람들의 문화에서 죽은 사람들이 쓰는 화폐나 물품, 종

이로 만들어졌으며 제삿날에 태워 저승으로 보낸다), 향(香)

을 만드는 수공업이 발전하였다.

도시의 시장과 포구로 번성한 모습을 보였지만 이 

지역은 베트남 농촌의 특징을 강하게 유지하고 있다. 

19세기 이 지역은 볏짚으로 지붕을 덮은 흙집이 많았고 

벽돌집은 일부였다. 부유한 화교 상인들이 거주했던 민

흐엉, 민투언 거리도 역시 그러했다. 도시 전체에서 눈

에 띄는 건물은 지방 봉건 정권의 관청 관아 건물 몇 채 

뿐이었다.

쭉호아는 홍강 변에 일찍부터 형성된 옛 도시이다. 

리-쩐 왕조 시대에 이루어진 상업 활동을 기반으로 하

여 레 왕조 시대(15-17세기)에 점점 발전하였고 18-19

세기에는 푸토성 흥호아 지역에서 가장 발전했던 무역 

항구 도시이자 정치와 경제의 중심지가 되었다. 그러

나 봉건시대 도시의 특징을 강하게 띄고 있어 지역의 

농업, 수공업 제품들을 소비하였다. 봉건시대가 끝나자 

성의 행정관청 중심지도 더 이상 이곳에 있지 않아 경

제활동에도 영향을 미쳐 더 이상 집중적으로 발전하지 

못하였으며 옛 무역 도시는 역사 속으로 사라졌다.

19 của vùng Hưng Hóa-Phú Thọ. Tuy nhiên, nó 

vẫn mang nặng tính chất của một đô thị phong 

kiến, tiêu thụ những sản phẩm nông nghiệp, thủ 

công nghiệp trong vùng. Khi nhà nước phong kiến 

chấm dứt, trung tâm trị sở hành chính của tỉnh 

cũng không đặt ở đây nữa, dẫn đến hoạt động 

kinh tế cũng không còn tập trung phát triển nữa, 

và đô thị thương mại cổ cũng lùi dần vào dĩ vãng.
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Có thể thấy, hệ thống 

thương cảng của vùng 

Bắc Bộ trải rộng khắp 

các tỉnh ven biển duyên 

hải. Để có sự tồn tại và 

phát triển, các trung tâm 

thương cảng này cần có rất nhiều sự hỗ trợ của 

các tiểu cảng, chợ, bến cảng trong nội địa và 

miền trung du thì mới có thể hình thành những 

tuyến vận chuyến hàng hóa ngược xuôi. 

Từ thời Lý - Trần đã mở ra nhiều chợ. Đến thời 

Lê - Mạc thì các bến thuyền, chợ quán phát triển 

mạnh mẽ.

Địa điểm Tam Kỳ ở Tuyên Quang cũng là một địa 

danh được đề cập đến trong Dư địa chí của Nguyễn 

Trãi là một trong những điểm tập kết của các thương 

nhân nước ngoài: “Các người ngoại quốc không 

được tự tiện vào trong nội trấn. Tất cả đều phải ở 

Vân Đồn, Vạn Ninh, Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều, 

Thông Lĩnh, Phú Lương, Tam Kỳ, Trúc Hóa”.

Tam Kỳ là trung tâm buôn bán lớn bên sông 

Lô của tỉnh Tuyên Quang. Dòng sông Lô chính là 

nguồn lợi lớn đưa những con thuyền khắp nơi dồn 

về bến sông, chợ Tam Kỳ. 

북부지역의 무역항 체계

는 해안에 위치한 각 성 곳곳

에 넓게 퍼져있었다. 주요 무

역항들이 존재하고 발전하기 

위하여 소항구, 시장, 내륙과 

고원지역 강 포구의 많은 지

원이 필요했으며 이 조건이 충족될 경우 해안과 내륙을 

오가는 상품 운송로를 형성할 수 있게 되었다.

리-쩐 왕조 시대에 많은 시장이 열렸으며 레-막 왕조 

시대에는 포구와 시장체계가 역동적으로 발전하였다.

뚜옌꽝(Tuyên Quang)의 땀끼(Tam Kỳ)는 응우옌

짜이(Nguyễn Trãi)의 『여지지(輿地誌)』에서 상업 활동

을 하러 온 외국 상인들이 모이는 장소 중의 하나이다.

외국인들은 마음대로 내진(內鎭)에는 들어올 수 없다. 번

돈(Vân Đồn), 반닌(Vạn Ninh), 껀하이(Cần Hải), 호이

통(Hội Thống), 호이찌에우(Hội Triều), 통린(Thông 

Lĩnh), 푸르엉(Phú Lương), 땀끼, 쭉호아(Trúc Hóa) 등지

에 머물러야 한다.

땀끼는 뚜옌꽝성의 로(Lô)강 변에 위치한 큰 상업 중

심지이다. 로강은 모든 지역의 배들을 강을 따라 이 지역

2.8. �베트남 북부지역 �
기타 무역항

2.8. Một số bến cảng khác

1) �Trung tâm 
thương mại 
Tam Kỳ - 
Tuyên Quang

1) �뚜옌꽝-땀끼�
상업중심지
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2. 독립 대월국 시대 무역항 체계(10세기-20세기)

으로 불러들일 수 있는 좋은 조건을 갖추고 있다. 

13-14세기 쩐 왕조 시대에 땀끼 지역의 상업 발전에

는 이곳에 와서 상품을 거래한 화교 상인들의 기여가 

있었다. 16-17세기 레 왕조 시대에도 무역활동은 나날

이 발전하였다. 상품 교역 규모는 날이 갈수록 향상되

어 큰 시장들을 형성하였고 이러한 과정에서 땀끼 시

장이 탄생하였다. 시장에 온 상인과 손님들이 각종 상

품을 쉽게 찾을 수 있도록 취급하는 품목별로 시장 구

역을 나누었고, 판매하는 품목을 장대에 높이 달아 세

우고 깃발을 달아 알려주었는데 매우 과학적이고 손님

들이 찾기도 쉬웠다. 당시 시장에는 3개의 깃발이 꽂혀 

있었는데 화교 상인과 지역민들을 위해 3구역으로 나

뉘어져 있었기 때문이다. 그로부터 시장의 이름이 땀

끼(Tam Kỳ, 三旗, 세 개의 깃발이라는 뜻)가 되었다.

이 시장의 상품은 주로 성의 각 현에서 집중적으로 

생산되었으며, 주로 로강을 타고 내려와 이곳에 모였

다. 거래되는 품목은 매우 다양했고 주로 말린 죽순, 목

이버섯, 표고버섯, 숲에서 채취한 꿀, 야채 및 과일 등 

뚜옌꽝 산림지역의 특산품이었다.

많은 상품이 모든 지역, 즉 산간 고원지역 및 해안

지역의 주변 성들로부터 모였는데 그중에는 베트남 북

부지역의 소수민족들이 개척한 산물과 상품도 있었다. 

다쟝(Đà Giang) 지역에서는 소금 거래가 많았고 다쟝

강 양안에 위치한 시장에서 일 년에 8만 따(tạ, 약 60-63

㎏)의 소금이 팔렸다. 므엉족, 토족은 프엉럼(Phương 

Lâm) 시장에서 오리, 담배, 끄나우(củ nâu, 薯莨), 목

람(Indigofera) 등을 팔았고 평야지역 사람들은 그곳에 

올라가서 물건을 구매하고 비단, 천, 잡화 등을 팔았다. 

버(Bờ) 시장에서는 고무, 모시풀, 가죽, 동물의 뿔 등이 

거래되었으며 버 시장에서 약 12㎞ 떨어진 수오이줏

(Suối Dút)에서는 고무, 코치닐, 종죽(棕竹)나무 등 토

산품을 거래하였다.192)

192)　�도딘응이엠, 응오비리엔, 팜반트, 『박끼 지역의 각 성지여지』, 지식출판
사, 2019.

Trong sự phát triển của giao thương thời Trần thế 

kỉ 13-14 đã có sự góp mặt của các lái buôn người 

Hoa đã đến nơi đây mua bán hàng hóa. Đến thời Lê 

thế kỉ 16-17, hoạt động giao thương ngày càng phát 

triển nhộn nhịp. Quy mô mua bán hàng hóa ngày 

một nâng cao hình thành những khu chợ lớn, và 

sự ra đời của chợ Tam Kỳ cũng trong mục đích đó. 

Để cho khách hàng lái thương có thể dễ dàng tìm 

đến các loại hàng hóa, trong chợ đã phân chia khu 

vực buôn bán, phân lô theo ngành hàng, cắm cờ 

để thông báo, rất khoa học, dễ dàng cho khách đến 

mua. Khu vực chợ lúc đó được cắm 3 lá cờ, phân 

định 3 khu vực của các lái thương người Hoa và 

người địa phương. Từ đó chợ có tên là Tam Kỳ. 

Các mặt hàng trong chợ chủ yếu được tập trung 

từ các huyện trong tỉnh, thường là xuôi thuyền 

theo sông Lô về tập kết ở đây. Hàng hóa rất đa 

dạng, chủ yếu là đặc sản vùng rừng núi Tuyên 

Quang như măng khô, mộc nhĩ, nấm hương, mật 

ong rừng hoặc rau củ quả,…

Nhiều nguồn hàng hóa được đem đến từ mọi 

miền, từ miền núi trung du, từ các tỉnh phụ cận 

miền duyên hải. Trong đó còn có vai trò khai 

thác cung cấp sản vật hàng hóa của các dân tộc 

thiểu số miền Bắc Việt Nam. Ở miền Đà Giang 

người ta buôn bán muối nhiều, tại Chợ Bờ bên 

tả ngạn Đà Giang một năm bán có đến 8 vạn tạ 

muối. Ở chợ Phương Lâm người Mường, người 

Thổ đem bán gà vịt, thuốc lá, củ nâu, chàm,... 

Người miền xuôi lên đấy mua những thứ ấy 

rồi lại bán lụa, vải, các đồ hàng xén. Ở Chợ Bờ 

người ta buôn bán cao su, gai, da, sừng. Ở Suối 

Dút cách Chợ Bờ độ 12km có bán những thổ sản 

Lào như cao su, cánh kiến, lụi,...192)

192)　�Đỗ Đình Nghiêm, Ngô Vĩ Liên, Phạm Văn Thư, Địa dư các tỉnh 
Bắc Kỳ, Nxb Tri thức, 2019.



308

2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

리 왕조 시대에 평화롭고 

안정적인 외교관계는 외국인

들과 무역관계를 발전시켰으

며 특히 중국인들과의 교역

은 일정한 지역에서 이루어

졌다. 이 지역은 베트남-중국

의 국경과 가까운 지역으로 박역장(bạc dịch trường, 

舶易場)이라고 불렸다.193) 그중에 끼꿍(Kỳ Cùng)강 양

안의 랑선(Lạng Sơn)과 끼르어(Kỳ Lừa) 두 도시 사이

의 빈빈(Vĩnh Bình)에 상업 중심지가 형성되었다.

많은 연구자들에 따르면 빈빈 박역장이 바로 오늘

날 끼르어 시장의 전신이라고 한다. 연구자 호앙쑤언

한(Hoàng Xuân Hãn)에 따르면 빈빈 시장에 속한 교

지(Giao Chỉ, 交趾) 거래소의 위치는 끼르어 시장 바

로 옆이라고 한다.194) 또 다른 연구자 야마모토 타츠로

(Yamamoto Tatsuro)는 「안남사연구(安南史硏究)」

에서 빈빈 시장이 오늘날의 끼르어 지역이라고 하였

다.195)

랑선-끼르어에서 끼르어 지역이 바로 상업 활동과 경

제 활동이 이루어지는 중심지로 랑선성의 행정관청이 위

치해있다. 11-12세기 빈빈 시장의 탄생은 끼르어의 상업 

활동이 일찍부터 존재하였음을 증명해주고 있다. 15세기 

레 왕조 시대에 끼꿍강 변의 통린-끼르어 중심지는 응우

옌짜이가 『여지지(輿地誌)』에서 언급한 “외국인들은 마

음대로 내진(內鎭)에는 들어올 수 없다. 모두 번돈, 반닌, 

껀하이, 호이통, 호이찌에우, 통린196), 푸르엉, 땀끼, 쭉

호아(Trúc Hóa) 등지에 머물러야 한다.”에서 외국 상

인들이 올 수 있도록 허가해준 장소들 중 하나였다. 여

193)　�타잉테비, 『17-18세기 및 19세기 베트남의 대외무역』, 하노이 역사학 
출판사, 1961, p.24.

194)　�호앙쑤언한, 『리트엉끼엣(Lý Thường Kiệt)』 2권, 하노이, 1941, p.105.

195)　사학원, 『베트남 옛 도시』, 하노이, 1989, p.170.

196)　�응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, p.442.�
통린(Thông Lĩnh)이라는 글자는 끼르어(Kỳ Lừa)지역의 껍린(Cấp 
Lĩnh)이라고 설명한다. 응우옌짜이의 『여지지』를 판에 새겨 기록하던 
인부 실수로 잘못 기록되었다. 

Dưới thời Lý, trong 

chính sách ngoại giao ổn 

định hòa bình đã phát 

triển hoạt động buôn bán 

với nước ngoài, đặc biệt 

là giao thương với Trung 

Quốc đã có một số địa điểm nhất định. Những 

địa điểm này thường gần biên giới hai nước Việt 

- Trung và được gọi là bạcdịchtrường193), trong đó 

có trung tâm thương mại trại Vĩnh Bình ở đô thị 

Lạng Sơn - Kỳ Lừa bên hai bờ sông Kỳ Cùng.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Bạc dịch 

trường Vĩnh Bình chính là tiền thân của chợ Kỳ 

Lừa ngày nay. Nhà nghiên cứu Hoàng Xuân Hãn 

cho rằng trạm Giao Chỉ thuộc trại Vĩnh Bình 

ở vị trí sát bên chợ Kỳ Lừa.194) Nhà nghiên cứu 

Yamamoto Tatsuro trong cuốn An Nam sử nghiên 

cứu cũng cho rằng trại Vĩnh Bình là khu vực Kỳ 

Lừa ngày nay.195)

Trong phân bố ở đô thị Lạng Sơn - Kỳ Lừa thì 

khu vực Kỳ Lừa chính là trung tâm diễn ra các 

hoạt động kinh tế, thị trường buôn bán, còn trị sở 

hành chính đặt bên khu Lạng Sơn. Sự ra đời của 

trại Vĩnh Bình vào thế kỉ 11-12 đã chứng tỏ hoạt 

động buôn bán ở Kỳ Lừa đã có từ rất sớm. Đến 

thời Lê thế kỉ 15, trung tâm Thông Lĩnh - Kỳ Lừa 

bên sông Kỳ Cùng đã trở thành một trong những 

nơi khách thương ngoại quốc được phép lưu trú 

mà sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi đã đề cập “Các 

người ngoại quốc không được tự tiện vào trong 

nội trấn. Tất cả đều phải ở Vân Đồn, Vạn Ninh, 

Cần Hải, Hội Thống, Hội Triều, Thông Lĩnh196), 

193)　�Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỉ 17,18 và đầu 
19, Nxb Sử học, Hà Nội, 1961, tr.24.

194)　Hoàng Xuân Hãn, Lý Thường Kiệt, tập 2, Hà Nội, 1941, tr.105.

195)　Dẫn theo Đô thị cổ Việt Nam, Viện Sử học, Hà Nội, 1989, tr.170.

196)　�Theo Đại Nam nhất thống chí có chú thích chữ Thông Lĩnh có 
lẽ là chữ Cấp Lĩnh, tức vùng Kỳ Lừa. Do thợ chạm khắc bản Dư 
địa chí của Nguyễn Trãi đã khắc nhầm, tập 4, sđd, tr.442.

2) �Trung tâm 
thương mại 
Thông Lĩnh - 
Lạng Sơn

2) �통린-랑선 �
상업 중심지
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Phú Lương, Tam Kỳ, Trúc Hóa.” Thương nhân 

ngoại quốc ở đây chủ yếu là người Hoa.

Đại Nam nhất thống chí có miêu tả: “Phố Kỳ 

Lừa có 7 con đường cổ, là khu phố có tiếng ở phía 

bắc tỉnh Lạng Sơn.”197) Các khu phố và chợ bán 

đủ các mặt hàng, bao gồm nông sản có gạo, thịt, 

cá, rau củ, trái cây, đặc biệt là quả hồng. Do rừng 

bao quanh Lạng Sơn - Kỳ Lừa nên chợ Kỳ Lừa 

tập trung rất nhiều lâm thổ sản, gồm có hoa hồi 

là thứ gia vị và cũng là vị thuốc quí. Các thương 

nhân người Hoa thường đem thuốc Bắc sang bán 

tại chợ Kỳ Lừa và thu mua rất nhiều hoa hồi, dầu 

hồi mang về Trung Quốc. Mặt hàng lâm thổ sản 

còn có gỗ quý như gỗ hồi, gỗ xoan, tre nứa, nấm 

hương, măng khô, măng tươi, mộc nhĩ, thảo dược, 

lá chè,... Trâu, ngựa cũng được buôn bán để làm 

phương tiện vận chuyển ở khu vực vùng cao.

Mặt hàng thủ công nghiệp rất đa dạng, thường 

là các sản phẩm mây tre đan được chế tạo bởi các 

dân tộc thiểu số người Tày, Nùng, Dao.

Phố chợ Kỳ Lừa còn bán nhiều thứ vải, lụa, 

nhung, thổ cẩm của các thương nhân Trung Quốc 

mang sang.

Ngoài ra còn có Phố Muối dọc bờ bắc sông 

Kỳ Cùng. Đây là nơi chuyên buôn bán muối cho 

cư dân vùng thiểu số quanh Lạng Sơn - Kỳ Lừa. 

Muối thường được các thương nhân ở dưới xuôi 

vận chuyển lên. Việc buôn bán muối ở đây có lợi 

nhuận rất cao nên các lái thương buôn bán với số 

lượng rất lớn. Cho đến đầu thế kỉ 18 thời vua Lê 

Dụ Tông đã bắt đầu qui định về thuế muối.

Do ở vị trí thuận lợi đầu mối của các tuyến giao 

thông thủy bộ, mật độ dân cư đông đúc, lại gần 

kề trị sở hành chính nên nhu cầu tiêu thụ hàng 

hóa rất lớn. Các nhóm dân tộc thiểu số người Tày, 

197)　�Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 4, 
sđd, tr.455.

기서 외국 상인들은 주로 화교들이었다.

『대남일통지(大南一統志)』에는 다음과 같이 묘사

되어 있다. 

끼르어 거리에는 7개의 옛 거리가 있었으며 랑선성 북쪽

에서 유명한 거리이다.197) 

거리와 시장에서 모든 종류의 품목을 거래했는데 

쌀, 고기, 생선, 야채, 과일, 특히 감이 있었다. 숲이 랑

선-끼르어를 둘러싸고 있기 때문에 끼르어 시장에는 수

많은 임토산품이 집중되었는데 그중에 팔각은 향신료

이면서 귀한 약재였다. 화교 상인들은 중국 약재를 가

지고 와서 끼르어 시장에 판 후 팔각과 팔각유를 중국

으로 많이 사갔다. 또 다른 임토산품은 값비싼 목재와 

대나무, 표고버섯, 말린 죽순, 생 죽순, 목이버섯, 약초, 

찻잎 등이었다. 물소와 말도 고산지역에서 운송수단으

로 이용하기 위해 거래되었다.

수공예품도 매우 다양했는데 주로 따이족, 눙족, 자

오족 등 소수민족이 직접 만든 라탄 제품이었다.

끼르어 시장 거리에서는 많은 종류의 천과 비단, 벨

벳, 브로케이드를 팔았고 중국 상인들이 주 고객이었다.

또한 끼꿍강 북쪽 강변을 따라 형성된 포무오이(Phố 

Muối, 소금 거리)가 있었다. 이곳은 주로 랑선-끼르어 주

변의 소수민족들에게 소금을 파는 곳이었다. 소금은 주

로 평야지역의 상인들이 구매하여 산간지역으로 가지고 

올라왔다. 이곳의 소금 거래는 많은 돈을 벌 수 있어 상

인들이 다량으로 구매하였다. 18세기 초 레주똥(Lê Dụ 

Tông, 黎裕宗) 시기에는 소금 거래에 대한 세금을 부과

하기 시작하였다.

이곳은 수상 교통로의 요충 지역에 위치하여 인구가 

집중되었고 행정관청과 가까워 상품 소비 수요가 매우 

컸다. 따이족, 눙족, 자오족 등 소수민족들도 이곳을 상

품 거래의 중심지로 삼았다. 또한 가장 두드러지는 점

197)　응우옌 왕조 사관, 『대남일통지』 권4, p.455.
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2. Hệ thống thương cảng giai đoạn quốc gia Đại Việt độc lập (từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20)

은 이곳이 화교 상인의 상품 거래 수요가 다량으로 존

속했던 지점이라는 것이다.

상업 활동과 더불어 끼르어 지역은 농민과 상인들의 

거주지였다. 베트남인 상인은 주로 낀박(Kinh Bắc), 까

오방(Cao Bằng), 선남(Sơn Nam)지역에서 이주해왔

다. 상당히 많은 화교 상인들이 이곳에 거주하여 가게

를 열었다. 19세기에 이곳에서 부유하기로 유명한 많은 

상인들이 프랑스 자산가들과 거래하였다.

끼르어-통린 중심지는 랑선의 끼르어 지역 주민의 

상품 거래 수요를 충족시켰을 뿐만 아니라 인근 지역

의 베트남 소수민족과의 교류를 연결해주는 지점이었

다. 리-쩐 왕조 시대(11-14세기) 이곳은 빈빈의 박역장 

중심지와 중국 남부의 옹주(邕州), 염주(廉洲), 흠주(钦

州) 국경지역을 연결시켰다.

끼르어-통린 중심지는 레-응우옌 왕조 기간(15-19

세기)에 베트남인과 화교상인들을 연결하는 유통망체

계를 통하여 연계 무역을 확장시킴으로써 포히엔(Phố 

Hiến)의 반찌에우(Vạn Triều), 반닌[몽까이(Móng 

Cái)], 까오방, 푸르엉, 타이응우옌(Thái Nguyên) 등 

베트남 북부의 많은 상업 중심지와 포구, 더불어 주요 

항구에 상품을 소비하고 모아주는 교역로를 조성하는

데 기여하였다.

Nùng, Dao cũng lấy nơi đây là trung tâm trao đổi 

hàng hóa. Hơn nữa, nổi bật nhất chính là nhu cầu 

giao thương trao đổi khối lượng hàng hóa lớn của 

thương nhân người Hoa.

Cùng với hoạt động buôn bán, khu vực Kỳ 

Lừa còn là nơi cư trú của những người nông dân 

và giới thương nhân. Thương nhân người Việt 

chủ yếu từ vùng Kinh Bắc, Cao Bằng, Sơn Nam 

di cư đến. Khá nhiều Hoa thương cư trú và mở 

cửa hàng buôn bán ở đây. Thế kỉ 19, nhiều Hoa 

thương nổi tiếng giàu có buôn bán với các nhà tư 

sản Pháp.

Trung tâm Thông Lĩnh - Kỳ Lừa không chỉ đáp 

ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của cư dân khu đô 

thị Lạng Sơn - Kỳ Lừa mà nó còn là điểm kết nối 

giao lưu của các dân tộc thiểu số Việt Nam ở vùng 

lân cận. Vào thời Lý - Trần (thế kỉ 11-14), nơi đây 

đã có sự kết nối giao thương của trung tâm bạc 

dịch trường trại Vĩnh Bình với các khu vực biên 

giới là Ung Châu, Liêm Châu, Khâm Châu ở phía 

nam Trung Hoa.

Trong hoạt động buôn bán hàng hóa của giai 

đoạn Lê - Nguyễn (thế kỉ 15 đến thế kỉ 19), dưới 

mạng lưới lên kết của các thương nhân người 

Việt, người Hoa, trung tâm Thông Lĩnh - Kỳ Lừa 

đã mở rộng sự kết nối giao thương với nhiều 

trung tâm, bến cảng của miền Bắc Việt Nam, như 

là Vạn Triều ở Phố Hiến, Vạn Ninh (Móng Cái), 

Cao Bằng, Phú Lương (Thái Nguyên),... góp phần 

tạo nên những tuyến tiêu thụ và thu gom tập kết 

hàng hóa kết nối với các thương cảng trung tâm.
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3. Tiểu kết

Miền Bắc Việt Nam có đường bờ biển kéo dài, 

được hình thành và bồi tụ bởi hai hệ thống sông 

lớn là sông Hồng và sông Thái Bình, đặc biệt 

có vịnh Bắc Bộ là một vịnh lớn tập trung nhiều 

hòn đảo lớn nhỏ, lại có vị trí nằm trên tuyến hải 

trình quốc tế trong suốt nhiều thế kỉ. Môi trường 

sinh thái miền Bắc vô cùng đa dạng, có nguồn 

tài nguyên rừng, đồng bằng, biển và hải đảo rất 

phong phú. Xét một cách tổng quan cho thấy địa 

hình duyên hải cùng với nguồn tài nguyên Bắc Bộ 

chính là điều kiện hàng đầu cho sự hình thành 

các trung tâm bến thuyền giao thương tồn tại suốt 

chiều dài lịch sử.

Từ nhiều thế kỉ trước Công nguyên, vùng Bắc 

Bộ đã là nơi ra đời và phát triển nền văn hóa 

Đông Sơn rực rỡ của người Việt cổ. Cư dân Việt 

cổ đã rất giỏi khai thác tài nguyên rừng và biển, 

đóng thuyền vượt biển, phát triển các sản phẩm 

đồ đồng tinh xảo, đặc biệt là những chiếc trống 

đồng Đông Sơn vô cùng nổi tiếng. Những sản 

phẩm của cư dân Đông Sơn đã theo đường biển 

mà giao lưu trao đổi với nhiều khu vực vùng miền 

gần xa.

Suốt gần 10 thế kỉ đầu sau Công nguyên, miền 

Bắc Việt Nam đã trở thành điểm khai thác lợi 

nhuận của các triều đại Hán - Lục triều - Đường 

của Trung Quốc. Các đoàn sứ thần, cùng các nhà 

truyền giáo, thương nhân từ các quốc gia Đông 

Nam Á, Ba Tư, Ấn Độ,... đã qua lại vùng Bắc Bộ, 

thiết lập quan hệ bang giao, truyền bá tôn giáo 

và giao lưu buôn bán. Những trung tâm giao 

thương lớn của miền đất Giao Châu lúc này chính 

베트남 북부 지역은 홍(Hồng)강과 타이빈(Thái 

Bình)강이라는 두 개의 큰 강에 의하여 형성된 퇴적층

이 쌓인 기다란 해안선을 가지고 있다. 북부만(北部灣, 

통킹만)은 크고 작은 많은 섬들이 집중된 거대한 만으

로 수 세기 동안 국제 항로에 위치하였다. 북부 지역의 

생태환경은 매우 다양하여 풍부한 산림자원과 평야, 해

양, 섬으로 이루어졌다. 종합적으로 살펴보면 북부 지

역의 해안 지형과 자원은 오랜 역사 속에서 존재하였던 

중심 무역항의 형성을 가능하게 한 가장 중요한 요인임

을 알 수 있다.

기원전부터 북부 지역은 고대 베트남인의 동선

(Đông Sơn) 문화가 태동하고 찬란하게 발전한 곳으로 

고대 베트남인은 산림과 해양자원을 개척하는 데 매우 

능하였다. 그들은 배를 건조하여 바다로 나아갔고 정교

한 청동 제품을 생산해냈으며, 특히 동선의 동고(銅鼓)

가 매우 유명하다. 동선 사람의 청동 제품은 바닷길을 

따라 근거리와 원거리의 수많은 지역에서 교역활동에 

사용되었다.

기원후 약 10세기 동안 베트남 북부는 중국 한나라-

육조시대-당나라의 이권개발 지역이었다. 동남아 지

역의 여러 국가와 페르시아, 인도의 사절단과 승려 및 

상인들이 북부지역에 와서 외교관계를 수립하고 종

교를 전파하며 상업 활동을 벌였다. 당시 쟈오쩌우

(Giao Châu, 交州) 지역의 큰 교역 중심지는 롱비엔

(Long Biên), 루이러우(Luy Lâu)였고 이후 똥빈(Tống 

Bình)-다이라(Đại La)가 가장 중요한 경제중심지가 되

었다. 특히 북부만 지역은 경제적으로 매우 번성하였을 

뿐만 아니라 중국의 광주(廣州), 참파(Champa) 등 다

른 경제 중심지와 비교해도 경쟁력을 갖춘 곳이었다. 
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là Long Biên, Luy Lâu, sau đó là trung tâm Tống 

Bình - Đại La trở thành trung tâm kinh tế quan 

trọng bậc nhất. Đặc biệt, khu vực vịnh Bắc Bộ (lúc 

đó còn được gọi là biển Giao Chỉ) không chỉ là 

một vùng kinh tế phồn thịnh mà còn có sức cạnh 

tranh với các trung tâm kinh tế lớn như Quảng 

Châu (Trung Quốc), Champa,... Do có tiềm năng 

và có thể tập trung nhiều nguồn tài nguyên quý, 

các thương cảng vùng vịnh Bắc Bộ đã trở thành 

điểm đến thường xuyên của thương nhân châu Á.

Trong 10 thế kỉ tiếp theo, miền Bắc đã trở 

thành một bộ phận của quốc gia Đại Việt quân 

chủ phong kiến, là mảnh ghép kết nối với miền 

Trung và miền Nam tạo nên một dải lãnh thổ Việt 

Nam dọc Biển Đông.

Mặc dù chịu tác động thường xuyên của các 

trung tâm kinh tế châu Á nhưng dưới các triều 

đại quân chủ Đại Việt vẫn luôn duy trì vị thế độc 

lập về kinh tế, chính trị, thiết lập được nhiều mối 

quan hệ và mối liên kết kinh tế văn hóa với thế 

giới bên ngoài. Dưới các triều đại Lý - Trần - Lê 

luôn nổi bật vai trò của Thăng Long là trung tâm 

kinh tế lớn nhất của Đại Việt, giữ vai trò trọng 

yếu trong việc điều tiết quá trình tập trung, luân 

chuyển hàng hóa cho các thương cảng miền Bắc. 

Các thương cảng vùng biển đảo Đông Bắc mà tiêu 

biểu là hệ thống cảng đảo Vân Đồn cho đến hệ 

thống cảng ở Thanh - Nghệ - Tĩnh được phát huy 

khá triệt để, đồng thời mở rộng mối quan hệ giao 

thương với các khu vực Đông Nam Á bán đảo và 

hải đảo. Các thương nhân người Việt đã không chỉ 

phát triển kinh tế giao thương ở các vùng không 

귀중한 자원들이 집중된 북부만 지역의 무역항은 발전 

잠재력이 높고 많은 아시아 상인들의 상시 방문하는 곳

이 되었다. 

이후 10세기 동안 북부지역은 봉건 왕조가 다스리

는 대월국에 속하게 되었으며 중부지역, 남부지역과 연

결된 동해를 따라 길게 펼쳐진 베트남 영토를 조성하는 

일부분이었다.

지속적으로 아시아 경제 중심지들의 영향을 받았지

만 경제, 정치적인 독립국의 지위를 유지해온 대월국 

왕조의 통치하에 있었으며, 외부 세계와 경제 문화 교

류를 이루고 외교관계를 구축하였다. 리-쩐-레 왕조 시

대에 지속적으로 발전했던 탕롱(Thăng Long)은 대월

국의 가장 큰 경제 중심지였고 북부 지역 무역항의 상

품 집결과 분배과정에서 중요한 역할을 담당하였다. 

번돈(Vân Đồn) 무역항 체계부터 타인호아(Thanh 

Hoá)-응에안(Nghệ An)-하띤(Hà Tĩnh)지역의 무역

항 체계로 대표되는 동북쪽 도서지역의 무역항은 나날

이 발전해갔다. 인도차이나 반도의 각국을 비롯하여 도

서지역과 교역관계를 확장하였다. 베트남 상인들은 홍

(Hồng)강 삼각주, 마(Mã)강, 람(Lam)강 지역의 경제

와 무역을 발전시켰을 뿐만 아니라 아시아와 멀리 떨어

진 서양 여러 나라들과 교역하였다. 

특히 16세기 막 왕조 시대는 서양 상선이 베트남에 

들어와 교역이 시작되었다. 이 시기에 외교 통상이 크

게 진일보하고 시장이 발전했으며 해상 교역은 매우 중

시되었다. 상업이 보편화되어 숭배신앙도 함께 발전하

였고 협동조합 및 상업회에서는 직업의 시조를 숭배하

는 사원을 건립하기도 하였다. 사불사(四不死)를 숭배

하는 신앙 역시 크게 발전하였으며 그중에서도 유행성
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3. Tiểu kết

gian châu thổ sông Hồng, sông Mã, sông Lam,... 

mà còn giao lưu đón nhận những nguồn hàng 

hóa của các nước khu vực châu Á hay các vùng 

biển xa xôi. 

Đặc biệt, dưới thời Mạc thế kỉ 16 là giai đoạn 

khởi đầu sự tham gia của các thuyền buôn phương 

Tây vào Việt Nam. Giai đoạn này, ngoại thương 

đã có những bước ngoặt lớn, hải thương thực sự 

được chú trọng, chợ quán đặc biệt phát triển, 

nghề buôn bán phổ biến, dẫn đến tín ngưỡng thờ 

cúng cũng phát triển theo, các phường nghề, hội 

buôn đều lập đền thờ tổ nghề, tín ngưỡng thờ Tứ 

bất tử phát triển mạnh, trong đó Thánh Mẫu Liễu 

Hạnh và Thánh Chử Đồng Tử luôn gắn liền với 

việc cầu cúng của những người làm ăn buôn bán.

Đây cũng là giai đoạn các sản phẩm gốm sứ và tơ 

lụa của Việt Nam được xuất cảng đến với các thị 

trường quốc tế, đặc biệt là sản phẩm gốm sứ hoa 

lam mang đặc trưng riêng của miền Bắc.

Bên cạnh các đối tác giao thương truyền thống 

là Trung Hoa, Nhật Bản, Đông Nam Á,... sự xuất 

hiện của các thương đoàn châu Âu, đặc biệt là các 

Công ty Đông Ấn đã tác động mạnh đến sự phát 

triển giao thương của Đàng Ngoài, tạo điều kiện 

cho các trung tâm đô thị thương cảng lớn là Phố 

Hiến, Thăng Long - Kẻ Chợ, Domae,...phát triển 

cực thịnh trong suốt thế kỉ 17 đến đầu thế kỉ 18.

Có thể thấy, miền Bắc Việt Nam với ưu thế địa 

hình duyên hải nằm trên con đường thương mại 

quốc tế đông - tây trong nhiều thế kỉ, tích cực 

tham gia vào các tuyến giao thương quốc tế trên 

Biển Đông. Từ điều kiện đó, miền Bắc Việt Nam 

모(柳杏聖母)와 추동뜨(Chử Đồng Tử, 褚童子)는 상

업에 종사하는 사람들의 신앙과 관련이 깊은 성인(聖

人)이었다. 또한 베트남 도자기와 비단이 국제시장으로 

수출되었으며 도자기 중에서는 북부지역의 고유한 특

징을 가진 청화자기가 유명하였다.

전통적인 교역 상대였던 중국과 일본, 동남아 상인

들 이외에 유럽 상단 특히 동인도회사의 출현은 당응

와이의 교역 발전에 지대한 영향을 끼쳤고 포히엔(Phố 

Hiến), 탕롱-깨쩌(Kẻ Chợ), 도매(Domae) 등과 같은 

17세기부터 18세기까지 극히 번성했던 거대 무역 항구

도시 형성의 여건을 조성하였다.

베트남 북부지역은 수세기 동안 동-서 국제 무역로

에 위치한 이점을 살려 적극적으로 동해상의 국제 교역

망에 참여하였던 것을 알 수 있다. 이러한 여건으로 인

하여 베트남 북부지역에는 직접적으로 혹은 간접적으

로 동남아시아 지역 및 해외 지역과 교역활동에 참여하

는 무역항 복합 체계가 형성되었다.

이러한 무역항 체계를 통하여 베트남 북부 지역의 

해상 경제활동은 적극적으로 전개되었으며 해상 교역

사의 발전에 중대한 기여를 하였다.
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3. 소결

đã hình thành nên chuỗi những thương cảng lớn 

nhỏ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào hoạt 

động giao thương trong khu vực và quốc tế.Thông 

qua hệ thống thương cảng, hoạt động kinh tế biển 

của miền Bắc Việt Nam đã tích cực tham gia và 

có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung 

của lịch sử hải thương.
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