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MỞ ĐẦU
Trước thời điểm diễn ra cuộc khai quật khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu (Hà Nội), năm
2002-2004, không ai nói đến Đồ gốm ngự dụng trong Hoàng cung Thăng Long. Những đồ sứ cao cấp là đồ
dùng của nhà vua, gọi là đồ ngự dụng được sử dụng trong Hoàng cung Thăng Long như thế nào vốn là một
thứ vô hình, không ai biết (Bùi Minh Trí - Kerry Nguyễn Long, 2001). Sử cũ Việt Nam cũng không có trang dòng
mô tả nào về đồ gốm dùng trong hoàng cung cũng như việc dựng lập các lò quan chuyên chế đồ gốm phục vụ
cho triều đình và nhà vua giống như các triều đại phong kiến ở Trung Hoa. Do đó, nhiều thế hệ học giả trong
nước và quốc tế không ai biết về lò quan và đồ ngự dụng trong Hoàng cung Thăng Long. Vì thế, những đồ sứ
cao cấp đích thực của Việt Nam trong Hoàng cung Thăng Long từ lâu chưa được nêu tỏ đúng mức với dư luận
trong nước và quốc tế. Các nhà nghiên cứu, các nhà sưu tập ở Việt Nam và trên thế giới dường như chưa có
ý niệm về đồ gốm sứ Thăng Long hay những đồ sứ đích thực của Việt Nam được dùng trong các triều đại Lý,
Trần, Lê. Người ta nói nhiều đến đồ gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương) hay biết đến những đồ sứ ký kiểu/đặt làm
tại các lò Cảnh Đức Trấn (Trung Quốc) được dùng trong Hoàng cung Huế.
Những khám phá của khảo cổ học dưới lòng đất tại khu di tích 18 Hoàng Diệu đã tìm thấy một quần
thể dấu tích kiến trúc cung điện, lầu gác cùng vô số đồ dùng, vật dụng của Hoàng cung Thăng Long, trong đó
có rất nhiều đồ gốm sứ gồm đồ gốm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Phát hiện quan trọng này
đã minh chứng sinh động lịch sử tồn tại lâu đời của Kinh đô Thăng Long qua các triều đại Lý, Trần, Lê. Từ đây,
Kinh đô Thăng Long được biết đến nhiều hơn và với những giá trị đặc biệt nổi bật toàn cầu, khu di tích này đã
được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới vào mùa Thu năm 2010. Và cũng từ những phát hiện quan
trọng của khảo cổ học tại khu di sản này, lần đầu tiên giới chuyên môn đã tìm thấy những đồ gốm ngự dụng
đích thực dành riêng cho các bậc đế vương dùng trong Hoàng cung Thăng Long.
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2. Di tích thềm điện Kính Thiên, thời Lê sơ, 1467
Nguồn: Bùi Minh Trí

1. Sơ đồ khu di tích 18 Hoàng Diệu
Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh thành

4. Đồ gốm ngự dụng thời Lê sơ tìm thấy tại di tích Hoàng thành
Thăng Long - 18 Hoàng Diệu (Hà Nội), năm 2004
Nguồn: Bùi Minh Trí
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3. Dấu tích khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu
Nguồn: Bùi Minh Trí

Đây là những sưu tập đồ gốm sứ có phẩm cấp cao nhất, phản ánh quyền uy và đời sống cao sang của
các bậc đế vương đương thời (xem Hình 1, 3-4). Theo đó, nghiên cứu chuyên sâu về các loại hình đồ gốm sứ
này sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về chất lượng sản phẩm, về đẳng cấp, về vai trò, chức năng, đặc biệt là tính
văn hóa, xã hội của nó trong bối cảnh lịch sử của các vương triều.
Dựa vào các sưu tập đồ gốm Thăng Long cao cấp đào được tại di tích, bài viết này sẽ luận giải rõ hơn
về nội hàm khái niệm và phân tích sâu hơn về đặc trưng của các sưu tập đồ gốm ngự dụng trong Hoàng cung
Thăng Long thời Lê sơ.

I. VÀI NÉT VỀ ĐỒ GỐM THĂNG LONG THỜI LÊ SƠ
Sau 10 năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1428) đánh đuổi giặc nhà Minh thắng lợi, năm
1428, Lê Lợi (Lê Thái Tổ) lên ngôi hoàng đế, định đô ở Thăng Long, khi đó gọi là Đông Đô/Đông Kinh, mở ra
một thời kỳ phát triển mới của nền văn hóa Đại Việt. Từ đây, triều đình đã bắt đầu công cuộc tái thiết quy
hoạch xây dựng lại Kinh đô Thăng Long với quy mô rộng lớn, trong phạm vi không gian Cấm thành và Hoàng
thành của Kinh thành Thăng Long thời Lý, Trần.
Dấu tích nền điện Kính Thiên với đôi thềm bậc đá chạm rồng đặc sắc hiện còn trên mặt đất tại khu
thành cổ Hà Nội, được xem như là minh chứng về vị trí trung tâm của Kinh thành Thăng Long thời Lê sơ. Đây
là tòa chính điện, điện thiết triều của triều đình, là cung điện lớn và quan trọng nhất của Cấm thành Thăng
Long đương thời (xem Hình 2).
Những phát hiện khảo cổ học dưới lòng đất xung quanh tòa chính điện này như tại khu vực 18 Hoàng
Diệu, khu vực xây dựng Nhà Quốc hội và khu vực phía Đông điện Kính Thiên đã tìm thấy nhiều loại hình vật
liệu xây dựng các cung điện và các loại hình đồ dùng, vật dụng trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ. Trong
đó, đáng lưu ý nhất là những sưu tập đồ gốm sứ cao cấp của Việt Nam được dùng trong Hoàng cung Thăng
Long. Điều thú vị là trong các sưu tập đồ gốm sứ đó có rất nhiều đồ gốm phế phẩm (chồng dính, đồ gốm bị
cháy hoặc bị sống men…) và các loại dụng cụ sản xuất đồ gốm (bao nung, con kê, khuôn in hoa văn…). Bằng
chứng tin cậy này phản ánh rằng, từ đầu triều Lê sơ, bên cạnh việc xây dựng các cung điện, lầu gác trong
hoàng cung, triều đình đã cho khôi phục việc sản xuất đồ gốm sứ tại các quan xưởng nhằm chuyên chế tác đồ
dùng phục vụ đời sống sinh hoạt trong Hoàng cung Thăng Long.
Trong các công trình nghiên cứu trước, chúng tôi đã chứng minh rằng, lò quan Thăng Long được dựng
lập từ đầu triều nhà Lý, hoạt động kéo dài sang thời Trần, được phục hồi sản xuất vào thời Lê sơ và kéo dài cho
đến khoảng đầu thời Mạc thì dừng hoạt động. Đây là những lò gốm do triều đình sáng lập, dạng “quan xưởng”
hay “ngự xưởng”, chuyên chế tác đồ gốm sứ phục vụ cho nhà vua và hoàng gia trong suốt thời gian ngự trị của
các vương triều, chúng tôi gọi là Lò quan Thăng Long. Như vậy, lịch sử hoạt động của các lò gốm này khoảng
hơn 500 năm, từ đầu thời nhà Lý (1010-1225) đến đầu thời nhà Mạc (1527-1593) (Bùi Minh Trí, 2015).
Phát hiện khảo cổ học tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long vào những năm đầu thế kỷ 21 đã đưa lên
khỏi lòng đất một số lượng lớn đồ gốm sứ cao cấp thời Lê sơ, minh chứng thuyết phục về việc sự tồn tại của
các lò quan ở Thăng Long và sự phong phú, đa dạng của các loại hình sản phẩm gốm Thăng Long. Từ đó cho
chúng ta thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh về các dòng gốm và loại hình đồ gốm sứ lò quan Thăng Long thời Lê
sơ. Thời kỳ này, các lò quan Thăng Long sản xuất nhiều dòng gốm: men trắng, men ngọc, men nâu, men lam,
hoa lam và vẽ nhiều màu với nhiều hình mẫu đặc sắc, hoa văn trang trí tinh tế, phản ánh sự tươi mới, sáng
tạo, giàu năng lượng chưa từng có trong các bản gốc của đồ gốm sứ thời Lý, thời Trần hay từ các hình mẫu
của đồ sứ Trung Quốc. Trong đó, đồ sứ trắng mỏng, thấu quang trang trí hình rồng và đồ sứ vẽ nhiều màu
phủ vàng thật lên các họa tiết hoa văn được xem là một trong những phát minh quan trọng nhất của công
nghệ chế tác đồ sứ của Việt Nam thời Lê sơ. Những đồ sứ cao cấp này được chế tác riêng cho hoàng cung và
các điện miếu thờ của triều đình.
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