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MỞ ĐẦU
Khu di tích Hoành thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2010, với những
giá trị di sản kiến trúc, văn hóa được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử. Bằng chứng rõ nét chính là sự phát
hiện số lượng di vật khổng lồ mang giá trị văn hóa cao như: vật liệu kiến trúc, đồ gốm sứ, đồ sành, kim loại,
đá, nhuyễn thể, xương… được khai quật tại Hoàng thành Thăng Long những năm 2002-2004 (Khu ABCD - 18
Hoàng Diệu), năm 2008 - 2009 (Khu E - Khu vực xây dựng Nhà Quốc hội) và năm 2012-2014 (khu vực Vườn
Hồng). Việc giải mã các vấn đề về nguồn gốc, niên đại, giá trị văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, chức
năng sử dụng của các di vật này đang được Viện Nghiên cứu Kinh thành nghiên cứu làm rõ.
Năm 2019 - 2020, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã tiến hành phân loại, chỉnh lý chi tiết đồ gốm sứ Việt
Nam thời Lý thế kỷ 11-13, phát hiện tại khu ABCD và khu E. Kết quả nghiên cứu đã tìm thấy 21.359 mảnh gốm
có niên đại thời Lý, gồm 6 dòng men: men trắng, men ngọc, men lục, men vàng, men nâu và hoa nâu. Đây là
một khối lượng khổng lồ gốm thời Lý phát hiện tại Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo khoa học của PGS.TS. Bùi Minh
Trí, nhóm nghiên cứu đã đưa ra những bằng chứng về nguồn gốc, niên đại cũng như những đặc trưng về dòng
men, loại hình của gốm thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long. Kết quả tổng thể về việc phân loại gốm Việt Nam
thời Lý được công bố tại hai báo cáo “Báo cáo kết quả nghiên cứu, phân loại chỉnh lý đồ gốm sứ Việt Nam thời
Lý thế kỷ 11-13” khu ABCD và khu E (Viện Nghiên cứu Kinh thành, 2020).
Bài viết này, tác giả sẽ tập trung giới thiệu về dòng gốm men ngọc và đặc trưng của nó so với các dòng
men khác. Mặc dù không phải là dòng men có số lượng nhiều nhất, đa dạng nhất nhưng gốm men ngọc có vai
trò khá rõ trong xã hội xưa, phản ánh một nét đẹp văn hóa riêng biệt của gốm thời Lý, thể hiện tính đẳng cấp,
sang trọng, quý phái bởi vẻ đẹp của màu men xanh quyến rũ.

I. LOẠI HÌNH
Gốm men ngọc thời Lý khu ABCD và khu E có 3.123 hiện vật (chiếm 14,6% tổng số lượng hiện vật gốm
thời Lý), đứng thứ hai sau gốm men trắng. Loại hình tìm thấy khá phong phú gồm: bát, đĩa, đĩa gắn tượng,
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