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MỞ ĐẦU
Năm 2019-2020, Viện Nghiên cứu Kinh thành thực hiện nhiệm vụ Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá
trị, lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long”, nhóm hiện vật đồ sành, thời kỳ Tiền Thăng Long.
Dưới sự chỉ đạo khoa học của PGS.TS. Bùi Minh Trí, nhóm nghiên cứu đồ sành Phòng Nghiên cứu Lịch sử - Văn
hóa đã tiến hành thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trên. Từ kết quả chỉnh lý chi tiết, nhiều vấn đề khoa học
về đồ sành thời Đinh - Tiền Lê đã được giải đáp và đặt ra nhiều vấn đề trong việc nghiên cứu chỉnh thể đồ sành
khu di tích Hoàng thành Thăng Long nói riêng, đồ sành Việt Nam trong lịch sử một cách hệ thống.
Đồ sành thời kỳ Tiền Thăng Long ở Hoàng thành Thăng Long gồm hai nhóm chính, đó là đồ sành và đồ
đất nung. Những hiện vật này có niên đại trải dài từ thời Hán, Tùy, sang thời Đại La đến thời Đinh - Tiền Lê.
Cùng với nhóm di vật đồ gốm sứ, kim loại, thủy tinh, nhuyễn thể,… đồ sành thời kỳ này góp phần phản ánh đời
sống sinh hoạt vật chất của của các tầng lớp sinh sống trong An Nam Đô Hộ phủ và thành Đại La trong lịch sử.
Dựa vào kết quả nghiên cứu, phân loại chỉnh lý, bài viết này sẽ trình bày khái quát các nhóm loại hình
đồ đất nung thời Đinh - Tiền Lê, khu di tích Hoàng thành Thăng Long trên các phương diện: loại hình, kỹ thuật,
hoa văn trang trí và bước đầu đánh giá vai trò, chức năng của chúng đối với việc nghiên cứu đời sống vật chất
của cư dân trong thành Đại La, thế kỷ 10.

I. ĐỒ ĐUN NẤU - ĐỒ ĐẤT NUNG
Đồ đun nấu là nhóm hiện vật được dùng trong nhà bếp để nấu chín đồ ăn, thức uống, thường được
sản xuất từ đất nung. Những hiện vật này có xương gốm thô, pha nhiều cát (làm tăng khả năng chịu nhiệt
trong quá trình sử dụng), nhiệt độ nung thấp hơn nhiệt độ nung của sành. Xương gốm có nhiều màu sắc
như màu đỏ gạch, đỏ gạch non, vàng đất hoặc nâu xám và thường sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại
địa phương.
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