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MỞ ĐẦU
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trong hai cuộc khai quật khảo cổ học năm 2002-2004 tại 18 Hoàng
Diệu (khu ABCD) và năm 2008-2009 tại khu vực xây dựng nhà Quốc hội (khu E) đã thu được một khối lượng
khổng lồ các di vật có giá trị văn hóa, lịch sử như: vật liệu kiến trúc, gốm sứ, sành, đất nung, kim loại, đá,
nhuyễn thể, xương… Với những giá trị di sản, kiến trúc, văn hóa được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử,
khu di tích này đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 2010. Trong số các di vật
khai quật được tại Hoàng thành Thăng Long, đồ gốm sứ là loại hình di vật chiếm số lượng lớn và có nhiều
giá trị khoa học trong việc nghiên cứu các vấn đề về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo cũng như kinh tế của
xã hội đương thời. Việc chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị các di vật gốm sứ phát hiện tại Hoàng thành
Thăng Long đang được Viện Nghiên cứu Kinh thành thực hiện theo lộ trình dựa trên nguồn gốc, niên đại và
dòng men. Trong hai năm 2019-2020, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã tiến hành chỉnh lý chi tiết và nghiên
cứu đồ gốm sứ thời Lý, Trần, bước đầu giải mã những vấn đề khoa học, bí ẩn về đời sống trong Hoàng cung
Thăng Long đương thời.
Đồ gốm sứ Việt Nam thời Lý (1010-1225) phát hiện tại khu ABCD có số lượng tương đối lớn với
16.084 hiện vật, gồm: 288 hiện vật đủ dáng và 15.796 hiện vật mảnh vỡ (gồm 3.521 mảnh miệng, 5.995
mảnh thân và 6.281 mảnh đáy). Đồ gốm thời kỳ này rất phong phú về loại hình, đa dạng về kiểu dáng, đặc
sắc về hoa văn trang trí. Theo nghiên cứu của PGS.TS. Bùi Minh Trí, đồ gốm sứ Việt Nam thời Lý có sáu dòng
men: men trắng, men ngọc, men nâu, men lục, men vàng và hoa nâu (Bùi Minh Trí, 2012). Tại khu ABCD, các
nhà khảo cổ học đã phát hiện được đủ sáu dòng men của đồ gốm thời Lý với 20 loại hình, gồm: bát, đĩa, đĩa
mài thảo dược, âu, ang, chậu, liễn, bình, bình hoa, bình đốt trầm, bình rượu, vò, lọ, hộp, ống nhổ, bát bồng,
thạp, đĩa đài, nắp, chân đế thạp/liễn. Trong đó, tuy số lượng loại hình trong mỗi dòng men có số lượng khác
nhau, nhưng về tổng thể chúng có những đặc trưng mang tính tương đồng về hình dáng và kỹ thuật sản
xuất, mang dấu ấn của thời đại.
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