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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài.  

1.1. Bảo tàng Hà Nội hiện nay là nơi lưu giữ nhiều di vật được 

phát hiện hoặc sưu tầm trên địa bàn Hà Nội. Trong số các di vật của Bảo 

tàng có một khối lượng không nhỏ đồ gốm men thuộc giai đoạn Lý, Trần 

với nhiều nguồn khác nhau. Đó là những sưu tập thu được từ các cuộc 

điều tra, thám sát, khai quật do các cơ quan nghiên cứu tiến hành như: 

Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Trường Đại học Khoa 

học xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, Bảo tàng Nhân học với hàng 

trăm hiện vật (gồm những mảnh đế, miệng, thân gốm…). Đặc biệt, trong 

kho Bảo tàng Hà Nội còn lưu giữ khoảng 720 đồ gốm men còn khá 

nguyên dáng thuộc thời Lý và thời Trần được tiếp nhận từ các cơ quan 

Công an, Hải quan. Do còn khá nguyên dáng, bộ sưu tập này có giá trị 

cao trong việc nghiên cứu, trưng bày, phát huy giá trị. Hầu hết những đồ 

gốm này chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng và chưa được công bố đầy đủ. 

Do vậy rất cần thiết phải có một công trình tổng hợp hơn để góp phần 

nghiên cứu toàn diện hơn các sưu tập gốm men này trong kho Bảo tàng 

Hà Nội. 

1.2. Về mặt lịch sử-văn hóa, gốm men nói chung, gốm men thời 

Lý, thời Trần nói riêng là một nguồn sử liệu vật chất quan trọng góp 

phần nghiên cứu lịch sử - văn hóa và văn minh thời Lý, thời Trần. Do 

vậy, việc nghiên cứu sưu tập này sẽ góp phần vào việc nghiên cứu tìm 

hiểu lịch sử-văn hóa Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng. 

1.3. Hiện nay Bảo tàng Hà Nội đã có cơ sở khá khang trang, rộng 

rãi. Nhu cầu trưng bày phục vụ khách tham quan và công tác nghiên cứu 

đang được đặt ra cấp thiết. Thực tế, nếu không đi sâu vào nghiên cứu 

hơn nữa, bộ sưu tập gốm men thời Lý, thời Trần trong kho Bảo tàng Hà 

Nội chưa thể phát huy được tác dụng hữu hiệu, đáp ứng yêu cầu cấp 

bách nói trên. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý hiện vật 

và phát huy trưng bày của Bảo tàng Hà Nội, mặc dù biết rằng đây là một 

đề tài rất khó, tác giả luận án chỉ từ góc độ của nhà bảo tàng học tiếp cận 

đề tài theo phương pháp nghiên cứu khảo cổ học, nhưng vẫn mạnh dạn 

lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Đồ gốm men thời Lý và thời Trần trong 

kho Bảo tàng Hà Nội” với hy vọng góp phần nhỏ vào việc bảo tồn và 

phát huy giá trị bộ sưu tập trong Bảo tàng Hà Nội. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án. 



- Bước đầu hệ thống hóa các sưu tập gốm men thời Lý, thời Trần 

trong kho Bảo tàng Hà Nội trên các phương diện miêu tả, thống kê, phân 

loại và xác định niên đại.  

- Bước đầu nghiên cứu tổng hợp, phân loại và so sánh để xác định 

các giá trị của sưu tập gốm thời Lý, thời Trần ở kho Bảo tàng Hà Nội 

trên các phương diện dòng men, loại hình, trang trí và kỹ thuật chế tạo, 

giá trị lịch sử-văn hóa. 

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp bảo 

quản, bảo tồn và phát huy giá trị của các sưu tập gốm men thời Lý, thời 

Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án. 

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Các sưu tập hiện vật gốm men thuộc thế kỷ 11 - 14 do các cơ 

quan Hải quan, Công an giao Bảo tàng Hà Nội quản lý, 

- Các sưu tập hiện vật gốm men thuộc thế kỷ 11 - 14 do các cuộc 

khai quật, khảo sát thuộc địa bàn thủ đô Hà Nội đã được bàn giao cho 

Bảo tàng Hà Nội,  

- Trong những nghiên cứu cần thiết, luận án sử dụng thêm  tư liệu 

về một số số đồ gốm men thời Lý, thời Trần được phát hiện ở các khu 

vực khác thuộc Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội đã được công bố 

như địa điểm 18 Hoàng Diệu, Đoan Môn-Kính Thiên, 62-64 Trần Phú, 

Thiên Trường (Nam Định), Chu Đậu (Hải Dương), thành nhà Hồ (Thanh 

Hóa), các hiện vật gốm men thời Lý, thời Trần của Thăng Long - Hà Nội 

hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và một số bảo tàng trong 

nước và thế giới đã được nghiên cứu và công bố. 

3.2. Những vấn đề cần giải quyết trong luận án 

- Tổng hợp tình hình nghiên cứu về các sưu tập đồ gốm men thời 

Lý và thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội, 

- Hệ thống và phân loại các loại hình gốm men thời Lý và thời 

Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội, 

- Nghiên cứu, so sánh, tìm hiểu các đặc trưng đồ gốm men thời Lý 

và thời Trần trên các phương diện chất liệu, kiểu dáng, dòng men, hoa văn 

và kỹ thuật sản xuất, 

- Bước đầu đánh giá giá trị lịch sử văn hóa của các sưu tập gốm 

men thời Lý và thời Trần ở kho Bảo tàng Hà Nội, 

- Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm bảo quản, bảo tồn với sưu 

tập đồ gốm men thời Lý và thời Trần ở kho Bảo tàng Hà Nội. 



4.  Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án. 

- Luận án sử dụng các phương pháp khảo cổ học truyền thống như 

phân loại, thống kê, mô tả, đo vẽ, chụp ảnh hiện vật, phân tích so sánh. 

Phương pháp liên ngành dân tộc - khảo cổ trong việc tiến hành khảo sát 

quy trình sản xuất ở một số lò gốm Bát Tràng hiện nay để tìm hiểu rõ 

hơn kỹ thuật sản xuất đồ gốm men thời Lý, thời Trần.  

-Với sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu hóa học và các phòng thí 

nghiệm, luận án cũng chú ý tiến hành lựa chọn một số mẫu tại các địa 

điểm Kim Lan, Văn Cao và 62 - 64 Trần Phú để tiến hành phân tích tìm 

hiểu thành phần hóa học của xương gốm, men gốm, thông qua đó tìm 

hiểu đặc điểm chất liệu, nhiệt độ nung của gốm men thời Lý, thời Trần 

bằng phương pháp khoa học tự nhiên như: phân tích thạch học lát mỏng, 

phân tích thành phần hóa học gốm bằng phương pháp Huỳnh quang tia 

X-XRF, Phương pháp phân tích quang phổ phát xạ plasma/khối phổ 

ICP-MS, Phương pháp phân tích nhiễu xạ tia X (XRD), Phân tích Nhiệt 

trọng lượng, nhiệt vi sai, Phương pháp TG-DTA (Thermal gravimetric - 

Differential Thermal Analysis). 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án. 

- Hệ thống và phân loại tương đối đầy đủ cho đến thời điểm hiện 

nay các kết quả nghiên cứu về đồ gốm men thời Lý, thời Trần được lưu 

giữ tại kho Bảo tàng Hà Nội. 

- Xác định một số đặc trưng cơ bản của đồ gốm men thời Lý, thời 

trong kho Bảo tàng Hà Nội 

- Xác định bước đầu các giá trị lịch sử - văn hóa của đồ gốm men 

thời Lý, thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội. 

- Đề xuất một vài kiến nghị góp phần hoàn thiện bộ hồ sơ khoa học 

cũng như việc bảo quản phát huy giá trị các sưu tập gốm men thời Lý, 

thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

- Góp phần nhận thức về loại hình, dòng men, kỹ thuật các đặc 

trưng cơ bản và giá trị của các sưu tập gốm men thời Lý, thời Trần trong 

kho BTHN 

-Góp phần phát huy giá trị của bộ sưu tập gốm men thời Lý, thời 

Trần trong kho BTHN 

7. Cơ cấu của luận án 

Ngoài mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, phần nội dung 

của luận án bố cục thành 3 chương như sau: 



- Chương 1: Tổng quan tình hình phát hiện nghiên cứu các sưu tập 

gốm men thời Lý và thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội.  

- Chương 2: Các loại hình đồ gốm men thời Lý, thời Trần trong 

kho BTHN 

- Chương 3: Đặc trưng kỹ thuật-sản xuất, giá trị lịch sử - văn hóa 

và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị đồ gốm men thời Lý, thời Trần trong 

kho Bảo tàng Hà Nội. 

Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT HIỆN NGHIÊN CỨU CÁC SƯU 

TẬP ĐỒ GỐM MEN THỜI LÝ, THỜI TRẦN TRONG KHO BẢO 

TÀNG HÀ NỘI 

1.1. Một số khái niệm chuyên ngành. 

Tiếp cận với đồ gốm men thời Lý và thời Trần, trước hết cần hiểu 

thêm một vài khái niệm chuyên ngành như “đồ gốm”, “gốm men” và 

“các dòng gốm men”. 

1.1.1. Đồ gốm. 

Trong khảo cổ học “đồ gốm” được dùng như một danh từ chung 

để chỉ các loại đồ vật được làm từ các loại đất sét được nung qua những 

nhiệt độ nhất định. Nếu nói một cách hình ảnh thì “gốm” là sự hòa 

quyện giữa đất - nước và lửa dưới bàn tay khéo léo của con người. 

1.1.2. Đồ gốm men. 

Thuật ngữ này chỉ loại đồ gốm có lớp men được phủ ở trong và 

ngoài đồ vật làm cho đồ gốm trở nên đẹp hơn, chắc chắn hơn. Men gốm 

cơ bản là loại hợp chất gồm các thành phần khai thác từ các chất liệu 

thiên nhiên và pha chế theo tỷ lệ thích hợp để phủ bên ngoài đồ gốm 

trước khi nung. 

1.1.3. Các dòng gốm men. 

Các nhà nghiên cứu nói chung  và các nhà khảo cổ học Việt Nam 

còn phân chia đồ gốm men theo màu sắc men như “Gốm men trắng”, 

“Gốm men vàng’, “Gốm men ngọc”, “Gốm men xanh lục”, “Gốm men 

nâu”, “Gốm hoa nâu”, “Gốm hoa lam”… Trong luận án này sẽ sử dụng 

các khái niệm các dòng gốm men nói trên làm cơ sở để phân loại và 

nhận thức đồ gốm men thời Lý, thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội. 

1.1.4. Đồ gốm “nguyên dáng” và đồ gốm “đủ dáng” 

Đồ gốm “nguyên dáng” là đồ gốm còn tương đối đầy đủ toàn vẹn 

cho phép hiểu một cách tương đối đầy đủ dáng, hoa văn, men và các vấn 

đề kỹ thuật liên quan. 



Đồ gốm “đủ dáng” là loại đồ gốm chỉ còn một số mảnh vỡ. Từ 

những mảnh vỡ này có thể chắp lại cho phép hiểu một cách tương đối về 

dáng. 

1.2. Tình hình phát hiện, sưu tầm và nghiên cứu đồ gốm men 

thời Lý, thời Trần ở Thăng Long - Hà Nội. 

1.2.1. Vị trí và đôi nét lịch sử Thăng Long Hà Nội. 

 Ngay từ những năm đầu dời đô về Thăng Long, với khí thế của 

một quốc gia tự cường dân tộc mạnh mẽ, vương triều Lý (1010 - 1225) 

đã cho quy hoạch kinh đô, xây dựng thành quách, lâu đài, cung điện, đền 

đài, chùa tháp… tạo điều kiện thúc đẩy các ngành nghề thủ công phát 

triển, trong đó có nghề sản xuất gốm men.  

1.2.2. Vài nét về tình hình nghiên cứu đồ gốm men thời Lý, thời 

Trần ở Thăng Long - Hà Nội 

1.2.2.1. Khái quát đôi nét về lịch sử nghiên cứu đồ gốm men thời Lý 

và thời Trần 

Có thể tạm phân chia lịch sử phát hiện và nghiên cứu đồ gốm men 

thời Lý, thời Trần ở Việt Nam thành ba giai đoạn: 1900 - 1954; 1955 - 

1990; 1991 đến nay.  

- Giai đoạn 1: 1900 - 1954. 

- Giai đoạn 2: từ năm 1955 đến năm 1990 

- Giai đoạn 3: từ 1991 đến nay. 

1.2.2.2. Tình hình nghiên cứu các sưu tập gốm men thời Lý và thời 

Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội. 

* Nghiên cứu sưu tập đồ gốm men thời Lý và thời Trần thu được 

qua các nguồn gốc khác nhau hiện đang lưu giữ trong kho Bảo tàng Hà 

Nội. 

Đây là các sưu tập đồ gốm men thời Lý, thời Trần có nhiều nguồn 

gốc khác nhau nhưng không biết rõ chính xác địa điểm xuất xứ được các 

cơ quan Công an, Hải quan thu giữ do buôn bán trái phép. Phần lớn, 

những đồ gốm men này là loại hiện vật trôi nổi, không rõ nguồn gốc, 

không rõ vị trí địa tầng. Tuy nhiên, với số lượng thống kê khoảng 720 đồ 

gốm thuộc nguồn gốc nói trên, có thể coi đây là bộ sưu tập đồ gốm men 

thời Lý, thời Trần có số lượng lớn và có nhiều giá trị phản ánh nhiều 

khía cạnh khác nhau của lịch sử - văn hóa dân tộc.  

* Nghiên cứu các sưu tập đồ gốm men thời Lý và thời Trần thu 

được thông qua khai quật khảo cổ học hiện đang lưu giữ trong kho Bảo 

tàng Hà Nội. 



- Sưu tập đồ gốm men thời Lý, thời Trần ở di tích đàn Nam Giao. 

- Sưu tập đồ gốm men thời Lý và thời Trần ở địa điểm Văn Cao - 

Hoàng Hoa Thám. 

- Sưu tập đồ gốm men thời Lý và thời Trần ở địa điểm Kim Lan. 

- Sưu tập đồ gốm men Lý và thời Trần ở địa điểm Hoa Lâm Viên. 

- Sưu tập đồ gốm men thời Lý và thời Trần ở địa điểm Bến Long Tửu. 

- Sưu tập đồ gốm men thời Lý và thời Trần ở địa điểm Đầu Vè. 

- Sưu tập đồ gốm men thời Trần ở địa điểm Đền Thượng - Cổ Loa. 

* Tiểu kết chương 1: 

Chương 1 giới thiệu khái quát về lịch sử nghiên cứu gốm men thời 

Lý và thời Trần ở Việt Nam nói chung, ở Thăng Long Hà Nội nói riêng. 

Đặc biệt, tập trung giới thiệu lịch sử nghiên cứu và sưu tầm các sưu tập 

gốm men thời Lý, thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội bao gồm các sưu 

tập có nguồn gốc từ Công an và Hải quan, các sưu tập thu được từ một 

số cuộc khai quật quan trọng của các cơ quan nghiên cứu khảo cổ học. 

Các sưu tập này là nguồn tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử 

Thăng Long Hà Nội cũng như trưng bày và phát huy giá trị kho Bảo 

tàng Hà Nội. Tuy nhiên, do chưa nghiên cứu có hệ thống và chưa được 

bổ sung bởi các kết quả nghiên cứu mới. Do đó, luận án rất cần thiết 

phải có các công trình nghiên cứu sâu sắc, toàn diện hơn mà luận án hy 

vọng góp phần vào công việc có ý nghĩa đó. 

Để góp phần nghiên cứu gốm men Việt Nam thời Lý, thời Trần 

dưới góc độ từ các sưu tập đang được lưu giữ trong kho Bảo tàng Hà 

Nội. Việc nghiên cứu gốm men thời Lý, thời Trần ở trong kho Bảo tàng 

Hà Nội cũng có các bước chuyển động đáng kể. 

Chương 2 

CÁC LOẠI HÌNH GỐM MEN THỜI LÝ,  THỜI TRẦN  

TRONG KHO BẢO TÀNG HÀ NỘI 

2.1. Đồ gốm men thời Lý.  

2.1.1. Đồ gốm men trắng. 

Đồ gốm men trắng thời Lý trong Bảo tàng Hà Nội gồm bát, đĩa, 

ấm, liễn, bình, thạp, đài sen…  

2.1.1.1. Bát 

2.1.1.1.1. Một số kiểu bát nguyên dáng 

Bát men trắng thời Lý chỉ có hai dáng bát cơ bản: dáng bát có 

thành vát xiên và dáng bát có thành cong cân xứng. 

* Loại 1: Bát dáng vát xiên. 



 * Loại 2: Bát dáng thành cong cân xứng.  

2.1.1.1.2. Các kiểu chân đế bát men trắng thời Lý tiêu biểu ở địa điểm 

Văn Cao: 

- Mảnh bát chân đế cao: có 29 mảnh.  

- Mảnh bát chân đế thấp: có 33 mảnh.  

2.1.1.2. Đĩa: Cũng như bát, đĩa có dáng vát xiên thời Lý có hai 

kiểu: vát xiên thẳng và vát xiên cong. 

- Kiểu 1: Đĩa dáng vát xiên 

- Kiểu 2: Đĩa dáng vát cong:  

2.1.1.3. Ấm:  

2.1.1.3.1. Những chiếc ấm có đủ dáng: có 5 kiểu 

- Kiểu 1: Ấm hình cầu cân xứng, có ký hiệu BTHN 4353/Gm 4351 

(PL3: Ba 23).  

- Kiểu 2: Ấm hình cầu thót đáy. Gồm 2 chiếc, có ký hiệu BTHN 

4337/Gm 4335 và BTHN 10427 (PL3: Ba 24-25).. 

 - Kiểu 3: Ấm hình cầu dẹt vai trang trí hoa sen nổi. Có 1 chiếc, 

phát hiện tại di tích Kim Lan mang ký hiệu KL.NVH.ST.1246 (PL3: Ba 

26). 

- Kiểu 4: Ấm dáng quả dưa trang trí hoa văn: Ký hiệu BTHN 

10131 (PL3: Ba 27).  

- Kiểu 5: Ấm dáng quả dưa bổ múi: Có 1 chiếc ký hiệu BTHN 

781/Gm 779 (PL3: Ba 28).  

2.1.1.3.2. Một số mảnh di vật ấm trong một số địa điểm khảo cổ học 

- Nắp ấm: Ký hiệu KL.NVH.ST.113 ở địa điểm Kim Lan (PL3: Ba 

29)  

- Nắp ấm: Ký hiệu 11.VC.L9a:18 ở địa điểm Văn Cao (PL3: Ba 

30, PL4: Bv 4).   

- Nắp ấm: Ký hiệu 07.HLV.ST: 148 ở địa điểm Hoa Lâm Viên 

(PL3: Ba 31, PL4: Bv 5).  

2.1.1.4. Lọ: (PL3: Ba 32), nhỏ, có ký hiệu BTHN 4334/Gm 4332, 

men trắng ngả vàng. Kích thước: cao 10 cm; Đkm 2,8 cm; Đkđ 6,5 cm.  

2.1.1.5. Thạp:  Ký hiệu BTHN 4291/Gm 4289 (PL3: Ba 33-34).  

2.1.1.6. Hộp. Ký hiệu BTHN 4365/GM 4363 (PL3: Ba 35).  

2.1.1.7. Chân đèn hoa sen. Ký hiệu BTHN 4363/Gm 4361 (PL3: 

Ba 36),  

* Mảnh chân đĩa đèn: Ký hiệu 11.VC.G03 (PL 03: Ba 37, PL4: Bv 

6).  



2.1.2.1. Bát: có 2 kiểu 

 - Kiểu 1: Bát dáng vát xiên 

- Kiểu 2: Bát có dáng vát cong. Gồm một số phụ kiểu khác nhau 

địa điểm Kim Lan và địa điểm Bến Long Tửu. 

2.1.2.2. Đĩa:. Tất cả đều thuộc loại đĩa có dáng vát cong, miệng loe 

bẻ. 

+ Đĩa dáng vát cong, miệng loe bẻ ký hiệu 11.VC.G094 phát hiện 

tại địa điểm Văn Cao (PL3: Ba  47, PL4: Bv 9)  

 + Đĩa dáng vát cong, miệng loe bẻ ký hiệu 07.HLV.H9.L11: 74 

địa điểm Hoa Lâm Viên (PL4: Bv 10).  

 Có một mảnh đĩa ký hiệu: 07.HLV.H7.L8.b8: 133 (PL3: Ba 48, PL4: 

Bv 11).  

2.1.2.3. Ấm: 

Không có chiếc ấm men ngọc nào nguyên dáng mà chỉ có một 

mảnh vai ấm: (PL3: Ba 49).  

2.1.2.5. Các loại mảnh chân đế gốm men ngọc: 

- Chân đế lục giác: tìm thấy ở địa điểm Đàn Nam Giao, mang ký 

hiệu 08.NG.H1L6: 63 và 08.NG.H1L6: 64 (PL3: Ba 50).  

- Chân đế hình tròn: phát hiện một mảnh chân đế đài hình tròn 

mang ký hiệu: 08.NG.H12.L5:85 (PL3: Ba 51-52)  

- Chân đế tròn trổ thủng kiểu chân linh thú: Ký hiệu 

07.BLT.H4.L9.11 (PL3: Ba 53). 

2.1.2.6. Khối trang trí sóng nước hình cầu.  

Có một chiếc ở địa điểm Đàn Nam Giao, hiện vật mang ký hiệu 

08.NG.H3.L5:36 (PL3: Ba 54).  

2.1.3. Đồ gốm men xanh lục 

Có một số mảnh bát, đĩa, đài sen và nắp hộp. 

2.1.3.1. Bát dáng cong cân xứng Kim Lan:   

Có 3 mảnh chân đế bát phát hiện tại di tích Kim Lan.  

1 mảnh ký hiệu KL.NVH.ST:1251 (PL3: Ba 55),  

Hai mảnh ký hiệu KL.NVH.ST:127 và KL.NVH.ST:369 (PL3: Ba 

56-57).  

2.1.3.2. Đài sen. Loại di vật này dường như gần giống phần cấu 

trúc trên cùng của chân đèn hoa sen men trắng hoặc gốm hoa nâu thời 

Lý.  



Đĩa hoa sen men xanh lục mang ký hiệu BTHN 10060 (PL3: Ba 

58), tại Bảo tàng Hà Nội đĩa hoa sen còn khá nguyên lành, cao 2 cm; 

Đkm 13 cm.  

Tiêu bản khác ở địa điểm Kim Lan có ký hiệu KL.01.L1.323 (PL3: 

Ba 59)  

2.1.3.3. Nắp hộp.  

 có 1 chiếc ký hiệu KL.NVH.ST:116 (PL3: Ba 60) tại Bảo tàng Hà Nội 

2.1.4. Đồ gốm hoa nâu. 

Có bốn loại gốm hoa nâu thời Lý trong Bảo tàng Hà Nội: Bình, lọ, 

liễn và chân đế đài  

2.1.4.1. Ấm:  

Ấm hoa nâu hoa sen của sưu tập Bảo tàng Hà Nội: Ấm gốm hoa 

nâu thời Lý lưu giữ ở Bảo tàng Hà Nội chỉ có 1 chiếc ký hiệu BTHN 

5139/Gm 5137 (PL3: Ba 61).  

Mảnh ấm hoa nâu Kim Lan mang ký hiệu KL.NVH.ST.129 (PL3: 

Ba 62)  

2.1.4.2. Liễn: 

Có một chiếc duy nhất thuộc sưu tập của Bảo tàng Hà Nội ký hiệu 

BTHN 538/Gm 536 (PL3: Ba 63).  

- Mảnh đế liễn Kim Lan (PL3: Ba 64), chạm nổi cánh sen tô nâu.  

- Nắp liễn Kim Lan mang ký hiệu KL.NVH.ST.126 (PL3: Ba 65) 

2.1.4.3. Vò: 

 Phát hiện một chiếc ở địa điểm Văn Cao-Hoàng Hoa Thám. Chiếc 

vò có ký hiệu 11.VC.G-213 (PL3: Ba 66, PL4: Bv 12).  

2.1.4.4. Lọ:  

Một chiếc duy nhất mang ký hiệu BTHN 3830/Gm 3828 (PL3: Ba 

67, PL4: Bv 13)  

2.1.4.5.  Đài sen:  

Bảo tàng Hà Nội còn lưu giữ 1 chiếc đài sen gốm hoa nâu rất đẹp 

và nguyên dáng mang ký hiệu BTHN 4364/Gm 4362 (PL3: Ba 68).  

2.1.5. Gốm men nâu 

Âu có ký hiệu 07.HLV.H7.L4: 95 (PL4: Bv 14)  

2.2. Đồ gốm men thời Trần  

2.2.1. Đồ gốm men trắng 

Gốm men trắng thời Trần trong Bảo tàng Hà Nội có các loại bát, đĩa, 

ấm, âu, liễn. 

2.2.1.1. Bát: có 2 loại 



* Loại 1: có 2 kiểu: Bát dáng vát xiên, có hai kiểu dáng vát xiên 

thẳng và dáng vát cong. 

- Kiểu 1: Bát dáng vát xiên thẳng 

Có một ví dụ tiêu biểu ở địa điểm Đầu Vè mang ký hiệu  

08.ĐV.H2.L2.47 (PL3: Ba 69).  

- Kiểu 2: Bát dáng vát cong, có một số phụ kiểu, biến thế ở sưu tập 

BTHN, địa điểm Văn Cao, địa điểm Bến Long Tửu, Kim Lan…  

* Loại 2: có 2 kiểu: Bát thành cong cân xứng, kiểu miệng xiên 

thẳng và miệng loe. 

- Kiểu 1: Bát dáng thành cong, miệng xiên thẳng.  

- Kiểu 2: Bát dáng cong cân xứng, miệng loe ngả. Ký hiệu BTHN 

716/Gm 714 (PL3: Ba 82).  

 2.2.1.2. Đĩa: có 2 loại cơ bản: vát xiên và dáng cong cân xứng 

* Loại 1: Đĩa dáng vát xiên: có 2 kiểu 

Đĩa men trắng dáng vát xiên thời Trần có 2 kiểu vát xiên thẳng và 

vát cong. 

 - Kiểu 1: Đĩa dáng vát xiên thẳng. 

 Đĩa dáng vát xiên có hai phụ kiểu: vát xiên, miệng xiên thẳng và 

vát xiên, mép miệng uốn cong vào. 

 - Kiểu 2: Đĩa dáng vát cong.  

Có một số phụ kiểu, biến thể ở địa điểm Kim Lan, Văn Cao và 

trong sưu tập ngẫu nhiên của Bảo tàng Hà Nội 

* Loại 2: Đĩa thành cong cân xứng. Có 3 kiểu: dáng cong cân 

xứng, miệng thẳng và dáng cong cân xứng, miệng loe bẻ.  

- Kiểu 1: Đĩa thành cong cân xứng, miệng thẳng 

-  Kiểu 2: Đĩa thành cong, miệng loe ngả. 

- Kiểu 3:  Đĩa thành cong miệng loe bẻ (còn gọi là miệng lợi chậu) 

2.2.1.3. Ấm: 03 loại:  

- Loại 1: Ấm thân hình cầu, miệng đấu. Có hai chiếc 

Có hai chiếc mang ký hiệu BTHN 7506 và chiếc BTHN 4340/Gm 

4338 (PL3: Ba 104-105).  

- Loại 2: Ấm dáng quả dưa, gồm 3 kiểu. 

+ Kiểu 1: Dáng quả dưa mập: có 2 chiếc ký hiệu BTHN 4332/Gm 

4330 và BTHN 4338/Gm 4336 (PL3: Ba 106-107).  

+ Kiểu 2: Ấm dáng quả dưa mập thân không có múi: có 1 chiếc 

mang ký kiệu BTHN 4339/Gm 4337 (PL3: Ba 108).  



+ Kiểu 3: Ấm dáng quả dưa thuôn cao có ký hiệu BTHN 4336/Gm 

4334 (PL3: Ba 109) 

2.2.1.4. Âu: gốm men trắng thời Trần có 3 loại: 

- Loại 1: Âu dáng hình ống  (PL3: Ba 110-112). Có 2 kiểu: 

+ Kiểu 1: Âu dáng ống thẳng 

+ Kiểu 2: Âu dáng ống thót dần về phía đáy,  

- Loại 2: Âu thành cong miệng hơi khum, gồm 2 kiểu   

Âu loại này có hai kiểu: sâu lòng và nông lòng   

+ Kiểu 1: Âu dáng thành cong, lòng sâu, miệng hơi khum. (PL3: 

Ba 116-122) 

+ Kiểu 2: Âu dáng thành cong, lòng nông, miệng hơi khum. 

2.2.1.5. Liễn: 

Liễn gốm men trắng thời Trần có hai loại: loại hình ống dáng cân 

xứng, loại hình ống đáy thót. 

- Loại 1: Liễn dáng hình ống, có 2 kiểu: 

+ Kiểu 1: Liễn dáng hình ống cân xứng, vai có băng cánh sen nổi. 

+ Kiểu 2: Liễn hình ống cân xứng không có băng cánh sen ở vai. 

(PL3: Ba 140-141) 

- Loại 2: Liễn dáng hình ống, đáy hơi thót. 

Tại di tích Kim Lan cũng phát hiện được một chiếc liễn còn 

nguyên dáng có ký hiệu KL.NVH.ST: 296 (PL3: Ba 144). 

2.2.1.5. Bình: 

Phát hiện một kiểu ở địa điểm Văn Cao. (PL3: Ba 145) 

2.2.1.6. Lọ: một chiếc phát hiện ở địa điểm Đền Thượng. Lọ ký 

hiệu 07.ĐT.H1.L10:45 (PL3: Ba 146).  

 2.2.1.7. Chậu (PL3: Ba 147), có một chiếc chậu men trắng mang 

ký hiệu BTHN 4348/Gm 4346 

  2.2.1.8. Tượng động vật nhỏ:  Ở Kim Lan có 1 tiêu bản tượng voi 

duy nhấ, đó là Tượng voi (KL.NVH.ST: 388) (PL3: Ba 148). 

2.2.2. Đồ gốm men ngọc 

2.2.2.1. Bát:  

Về kiểu dáng, bát men ngọc thời Trần cũng có 2 loại: dáng vát 

xiên và dáng cong cân xứng. 

* Loại 1: Bát dáng vát xiên: có hai kiểu chính: kiểu vát xiên thẳng và 

vát cong 

- Kiểu 1: Bát dáng vát xiên thẳng.  



- Kiểu 2: Bát thành vát cong, gồm 3 phụ kiểu: miệng vát thẳng, 

miệng loe ngả và kiểu miệng loe cắt khấc cánh hoa. 

- Loại 2: Bát dáng thành cong cân xứng. Gồm 4 kiểu theo kiểu 

miệng và hoa văn. 

+ Kiểu 1: Bát thành cong, miệng loe thẳng. Có hai phụ kiểu, các 

biến thể trong sưu tập ngẫu nhiên, địa điểm  

+ Kiểu 2: Bát thành cong, miệng hơi loe ngả cắt khấc cánh hoa.  

+ Kiểu 3: Bát thành cong, miệng loe ngả, mép miệng lượn cong.  

+ Kiểu 4: Bát thành cong, miệng loe, mép miệng bẻ.  

2.2.2.2. Đĩa:  

Đĩa men ngọc thời Trần lưu giữ ở Bảo tàng Hà Nội có màu men, 

kiểu dáng và hoa văn khá tương ứng với các kiểu bát.  

Dựa vào kiểu dáng và hoa văn có thể chia đĩa men ngọc thời Trần 

thành 2 loại sau: 

* Loại 1: Đĩa dáng vát xiên: có 2 kiểu 

- Kiểu 1: Đĩa dáng vát xiên thẳng. Đĩa kiểu 1 có hai phụ kiểu: 

- Kiểu 2: Đĩa dáng vát cong, có hai phụ kiểu: 

* Loại 2: Đĩa có miệng loe kiểu lợi chậu. 

2.2.2.3. Ấm: Đều là dáng ấm quả dưa, có 2 kiểu: 

- Kiểu 1: (PL3: Ba 209-211), có 3 chiếc:Ấm dáng hình quả dưa,  

- Kiểu 2: Loại ấm có dáng quả dưa, thân được chia thành 6 múi,   

2.2.2.4. Âu:  

Âu gốm men ngọc có thể chia thành hai loại chính: Âu dáng ống 

và âu dáng vát cong. 

- Loại 1: Âu hình ống. Loại này có hai phụ kiểu chính theo kiểu 

miệng: miệng thẳng và miệng hơi khum. 

- Loại 2: Âu dáng vát cong.  

2.2.2.4. Liễn: ký hiệu BTHN 4392/Gm 4390 (PL3: Ba 242).   

2.2.2.5. Lọ:(PL3: Ba 243). Có dáng hình cầu thon và thuôn về hai 

đầu, miệng thấp, chân đế cao, đáy lõm để mộc.  

2.2.2.6: Bình hoa: tìm thấy ở địa điểm Văn Cao, ký hiệu 

11.VC.G.204 (PL3: Ba 244, PL4: Bv 29).  

2.2.3. Đồ gốm men xanh lục 

Đồ gốm men xanh lục thời Trần lưu giữ ở kho Bảo tàng Hà Nội có 

1 chiếc bát, 1 chiếc đĩa.  

2.2.3.1. Bát: 

Bát men xanh lục với hai phụ kiểu: 



+ Phụ kiểu 1: Bát dáng vát cong miệng loe thẳng trong kho Bảo 

tàng Hà Nội: chiếc bát này mang ký hiệu BTHN 6791/Gm 6789 (PL3: 

Ba 245).  

+ Phụ kiểu 2: Bát dáng vát cong miệng loe ngả địa điểm đàn Nam 

Giao 

Chiếc bát ký hiệu 07.NG.H5.L6: 01 (PL3: Ba 246).  

2.2.3.2. Đĩa: 

Đĩa men xanh có hai loại: đĩa dáng vát cong và đĩa dáng vát cong 

có miệng loe hình lợi chậu 

* Loại 1: Đĩa dáng vát cong, miệng hơi loe. 

* Loại 2: Đĩa dáng vát cong miệng loe kiểu lợi chậu. Một mảnh vỡ 

đủ dáng ở địa điểm Đàn Nam Giao ký hiệu 07.NG.H5.F1: 1 (PL3: Ba 

250, PL4: Bv 30).  

2.2.4. Gốm hoa nâu   

Đồ gốm hoa nâu lưu giữ ở Bảo tàng Hà Nội, gồm có: bát, bình, 

chân đèn, chậu, đĩa, liễn, thạp, vò. 

2.2.4.1. Bát: 

Chiếc bát gốm hoa nâu duy nhất tìm thấy tại di tích Kim Lan mang 

ký hiệu KL.03.F3.L1 (PL3: Ba 251).  

2.2.4.2. Liễn: gồm 3 kiểu 

- Kiểu 1: Liễn hình ống có chân đế cao.  

Liễn kiểu 1 có hai phụ kiểu theo chân đế: chân đế trổ thủng và chân đế 

để mộc. 

- Kiểu 2: Liễn hình ống, thân thuôn, đáy bằng thân hình tang trống. 

Tất cả có cùng kiểu dáng và hoa văn.  

- Kiểu 3: Liễn đáy bằng thân gần hình trứng, cổ hình lòng máng, 

đáy bằng.  

2.2.4.4. Vò:  

Vò có kiểu dáng hình giỏ cua, thân phình cong, đế thấp hoặc bằng, 

cổ thắt eo, miệng loe cong chờm mạnh ra khỏi cổ.  

2.2.4.5. Lọ: 

Có một chiếc ở địa điểm Bến Long Tửu, ký hiệu 

07.BLT.H4.L6.F1.10 (PL3: Ba 267).  

2.2.4.6. Thạp:gồm 3 kiểu  

- Kiểu 1: (PL3: Ba 268) 

- Kiểu 2: Thạp trang trí hoa sen và chim mang ký hiệu BTHN 1526 

(PL3: Ba 269, PL4: Bv 32)  



- Kiểu 3: (PL3: Ba 270, PL4: Bv 33), ký hiệu BTHN 1500  

2.2.4.7. Chân đèn.  

Ở Bảo tàng Hà Nội có lưu giữ 1 chiếc có ký hiệu BTHN 4377/Gm 

4375 (PL3: Ba 271).  

2.2.4.8. Chậu: có hai kiểu: 

+ Kiểu 1: Chậu Bến Long Tửu: (PL3: Ba 272).  

+ Kiểu 2: Chậu ký hiệu BTHN 4396/Gm 4394 (PL3: Ba 273, PL4: 

Bv 34).  

2.2.5. Đồ gốm men nâu 

2.2.5.1. Bát:  

Bát men nâu có hai loại chính: Bát dáng vát xiên và bát dáng cong 

cân xứng. 

* Loại 1: Bát dáng vát xiên: gồm 2 kiểu 

- Kiểu 1: Bát dáng vát xiên thẳng.  

 - Kiểu 2: Bát dáng vát cong.  

* Loại 2: Bát dáng cong cân xứng. 

2.2.5.2. Đĩa:  

Đĩa men nâu đã phát hiện và sưu tập đều thuộc dáng vát xiên và 

cong cân xứng. Có 2 loại: 

- Loại 1: Đĩa dáng vát xiên. Có các kiểu, phụ kiểu trong sưu tập 

ngẫu nhiên, địa điểm Kim Lan, Nam Giao… 

- Loại 2: Đĩa thành cong cân xứng. Có 1 chiếc ký hiệu 

07.BLT.H4.L6.144 (PL3: Ba 292).  

2.2.5.3. Âu:  

Có hai loại: dáng vát cong và dáng cong cân xứng 

- Loại 1: Âu dáng vát cong có cấu tạo chân đế. Âu mang ký hiệu 

KL.NVH.ST.936 (PL3: Ba 293).  

- Loại 2:  Âu dáng cong cân xứng 

2.2.6. Gốm hai màu men 

Có ba loại hình chính là bát, đĩa và âu. 

2.2.6.1. Bát: 

Có một loại: bát dáng vát xiên. Loại bát này có hai kiểu dáng vát 

xiên thẳng và dáng vát cong. 

- Kiểu 1: Bát dáng vát xiên thẳng. Bát vát xiên thẳng hai màu men 

đã tìm thấy ở địa điểm Văn Cao. Bát ký hiệu 11VC.ST (PL3: Ba 298).  

- Kiểu 2: Bát dáng vát xiên cong.  



Bát vát xiên cong đã tìm thấy hai tiêu bản trong sưu tập Bảo tàng 

Hà Nội, ký hiệu BTHN 3603/Gm 3601 (PL3: Ba 299)  

2.2.6.2. Đĩa: 

Có 2 chiếc mang ký hiệu BTHN 611/Gm 609 (PL3: Ba 301) và 

BTHN 678/Gm 676 (PL3: Ba 302).  

Đĩa hai màu men cũng tìm thấy ở địa điểm Đàn Nam Giao có 2 

mảnh đĩa hai màu men: (PL3: Ba 303, PL4: Bv 35) và (PL3: Ba 304, 

PL4: Bv 35).  

2.2.6.3. Âu: Âu hai màu men khá hiếm. Đến nay mới chỉ phát hiện 

một tiêu bản ở địa điểm Kim Lan mang ký hiệu KL.NVH.ST.345 (PL3: 

Ba 305).  

2.2.6.4. Lọ: Lọ cũng rất hiếm, mới chỉ tìm thấy một mảnh chân đế 

lọ ở Kim Lan (ảnh 306):  

2.2.7. Đồ gốm hoa lam 

Bao gồm các loại hình: bát, ấm, âu. Sắc hoa lam có khi hơi mờ, có 

khi pha màu nâu gỉ sắt.  

 2.2.7.1 Bát:  

Có hai loại: Bát dáng vát xiên và bát dáng cong cân xứng. 

- Loại 1: Bát dáng vát xiên. Bát hoa lam loại 1 đã tìm thấy một 

kiểu bát dáng vát thẳng. 

 - Loại 2: Bát dáng cong cân xứng. 

 2.2.7.2. Ấm:  

Ấm hoa lam thời Trần có 2 loại:  

- Loại 1: Ấm hình cầu miệng đấu. 

- Loại 2: Ấm dáng hình cầu thon. Có 1 tiêu bản duy nhất mang ký 

hiệu 53/21 (PL3: Ba 313).  

2.2.7.3. Âu:  

Âu hoa lam thời Trần chỉ có 1 loại thành vát cong, miệng thẳng 

đứng, đáy bằng, lòng sâu có vết 5 chân kê hình tam giác. Chiếc âu mang 

ký hiệu BTHN 5024/Gm 5022 (PL3: Ba 315).  

Có một mảnh đế âu ký hiệu 11VC.G-030 (PL4: Bv 36).  

Một mảnh âu ký hiệu 11VC.G-039 ở địa điểm Văn Cao (PL4: Bv 

37).  

* Tiểu kết chương 2:  

 Chương 2 kết hợp chặt chẽ hai sưu tập gốm men thời Lý và thời 

Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội và các sưu tập thu được từ một số cuộc 

khai quật khảo cổ học. Luận án tiến hành phân loại, miêu tả, đo vẽ nhận 



diện các loại hình đồ gốm men thời Lý, thời Trần trên các phương diện 

dòng men, loại hình, hoa văn, kích thước và các dấu vết kỹ thuật. 

 Thời Lý, gốm men bao gồm các dòng men trắng, men ngọc, men 

xanh lục, men nâu, gốm hoa nâu. 

 Thời Trần, gốm men trong kho Bảo tàng Hà Nội có các dòng men 

trắng, men ngọc, men xanh lục, men nâu, hoa nâu, hoa lam và gốm kết 

hợp hai màu men. 

Trong mỗi dòng men, chương 2 phân loại tiếp gốm men thời Lý, 

thời Trần thành các loại bát, đĩa, ấm, âu, thạp, bình, đài sen, chân đèn, 

chậu… Từng loại hình còn có thể phân ra các laoị kiểu/phụ kiểu/biến 

thể… Như vậy, việc phân loại chi tiết góp phần nhìn nhận rõ hơn các đặc 

điểm chung và riêng của gốm men thời Lý sang gốm men thời Trần. 

Chương 3 

ĐẶC TRƯNG - KỸ THUẬT SẢN XUẤT, GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN 

HÓA VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ GỐM MEN 

THỜI LÝ, THỜI TRẦN TRONG KHO BẢO TÀNG HÀ NỘI 

 3.1. Đặc trưng và kỹ thuật sản xuất.  

3.1.1. Đặc trưng kiểu dáng, đặc trưng chất liệu xương gốm, kỹ 

thuật sản xuất chất liệu và kỹ thuật tạo dáng. 

3.1.1.1. Đặc trưng kiểu dáng 

- Bát đĩa là loại hình chiếm số lượng chủ yếu trong 14 loại hình cơ 

bản của gốm men thời Lý và thời Trần. 

Loại hình gốm men thời Lý, thời Trần ở kho Bảo tàng Hà Nội 

phong phú với 14 chủng loại chính. Có thể nói đã bao hàm được hầu hết 

các loại hình cơ bản của đồ gốm Lý, Trần, trong đó có một số loại hình 

mà ta ít gặp ở các nơi khác như một số đồ gốm dáng hoa sen thời Lý, 

chân đèn hoa sen, một số đồ gốm men lục và gốm men nâu… 

- Bát, đĩa thời Lý và thời Trần có hai loại hình cơ bản: dáng vát 

xiên và dáng cong cân xứng.   

+ Dáng bát vát xiên hoàn chỉnh và khá phổ biến ngay trong thời 

Lý ở cả hai kiểu vát xiên và vát cong, tuy nhiên trong thời Lý có thể 

dáng vát cong chiếm vị trí chủ đạo 

Cả hai loại hình, thống kê đã cho thấy tỷ lệ dáng bát, đĩa vát cong 

chiếm tỷ lệ 89,33 % so với tổng số bát, đĩa vát xiên chiếm tỷ lệ 10,66%. 

+ Dáng vát xiên của bát, đĩa thời Lý tồn tại trong suốt thời Trần 

và phát triển theo xu hướng ngày càng giảm dần. 



+ Dáng bát, đĩa cong cân  xứng tồn tại song hành với dáng bát đĩa 

vát xiên và phát triển theo xu hướng ngày càng tăng lên. 

- Trong thời Lý và thời Trần dáng vát cong còn gặp khá nhiều trên 

một số loại hình đồ đựng khác, ví dụ như âu. 

Âu là một loại hình di vật khá phổ biến. Trong sưu tập ngẫu nhiên 

của Bảo tàng Hà Nội, tỷ lệ âu chiếm tỷ lệ 25,6%.  - Một số loại hình đồ 

gốm thời Lý và thời Trần thường thiên về mô phỏng dáng hoa, dáng quả, 

dáng hình cầu. 

- Dáng hình ống gặp phổ biến trên các đồ đựng từ cỡ trung bình cho 

đến lớn hơn. 

Thạp và liễn đều thuộc loại đồ đựng có sức chứa lớn hơn bát, đĩa 

và âu rất nhiều. Chúng có thể dùng để cất trữ lương thực, thực phẩm kể 

cả ở dạng khô và dạng nước trong một thời gian dài.  

- Một số kiểu dáng phức tạp hơn. Những kiểu dáng phức tạp 

thường được sử dụng đối với một số đồ vật đặc biệt ví dụ như đèn thờ.  

Các hiện vật loại này tuy số lượng ít nhưng nó cho thấy trình độ kỹ 

thuật và mỹ thuật rất cao của kỹ nghệ sản xuất gốm men thời Lý - Trần ở 

Thăng Long - Hà Nội. 

3.1.1.2. Đặc trưng chất liệu xương gốm.  

3.1.1.2.1 Đặc trưng của chất liệu xương gốm men thời Lý 

- Chất liệu gốm men thời Lý qua quan sát bề ngoài chất liệu bằng mắt 

thường:  

Để quan sát chất liệu bằng mắt thường, chúng tôi thử quan sát bên 

ngoài 9 mẫu mảnh gốm vỡ được xác định chính xác niên đại thời Lý, 

thời Trần ở các địa điểm Văn Cao-Hoàng Hoa Thám, 62 - 64 Trần Phú, 

Kim Lan và khu vực chính điện Kính Thiên.  

- Đặc điểm chất liệu xương gốm men thời Lý qua các phương pháp 

phân tích khoa học tự nhiên. 

+ Đặc điểm chất liệu xương gốm thời Lý qua kết quả phân tích lát 

mỏng thạch học thành phần khoáng vật.  

+ Kết quả phân tích thành phần hóa học xương gốm Lý qua phân 

tích phổ phát xạ ICP-MS. 

3.1.1.2.2. Đặc điểm chất liệu xương gốm men thời Trần 

- Kết quả quan sát chất liệu xương gốm men thời Trần bằng mắt 

thường. Chúng tôi chọn 10 mẫu gốm khảo cổ từ một số địa điểm khác 

nhau để quan sát. 



- Đặc điểm chất liệu xương gốm men thời Trần qua các phương 

pháp phân tích khoa học tự nhiên.  

+ Đặc điểm chất liệu xương gốm thời Trần qua kết quả phân tích 

lát mỏng thạch học thành phần khoáng vật 

+ Kết quả phân tích thành phần khoáng vật qua phân tích phương 

pháp phổ phát xạ Plasma ICP-MS 

3.1.1.3. Kỹ thuật tạo dáng: Quan sát các dấu vết kỹ thuật để lại 

trên các loại hình đồ gốm men thời Lý, thời Trần trong kho Bảo tàng Hà 

Nội có thể nhận xét có hai phương pháp chính để tạo dáng đồ gốm: kỹ 

thuật bàn xoay và kỹ thuật tạo khuôn.  

- Kỹ thuật tạo thân đồ gốm:  

 - Kỹ thuật tạo chân đế đồ gốm. 

 3.1.2. Đặc trưng men gốm, chất liệu tạo men, kỹ thuật tráng 

men và những đồ gốm có bôi màu socola (son nâu). 

 3.1.2.1. Đặc trưng men gốm 

 3.1.2.1.1. Đặc trưng men gốm thời Lý 

- Đặc trưng men gốm thời Lý qua quan sát bằng mắt thường 

Qua quan sát bằng mắt thường cho thấy men gốm thời Lý trong 

kho Bảo tàng Hà Nội có các dòng men trắng, men ngọc, men xanh lục, 

men nâu, men trắng hoa nâu và nền nâu hoa trắng.  

- Đặc trưng chất liệu men gốm thời Lý qua phân tích khoa học tự 

nhiên qua kết quả phân tích nhiễu xạ tia X-XRD. 

Chất tạo màu gốm men thời Lý  

Chất trợ chảy gốm men thời Lý  

3.1.2.1.2. Đặc trưng các dòng men gốm thời Trần 

- Đặc trưng các men gốm thời Trần qua quan sát bằng mắt 

thường: 

Men gốm thời Trần có các dòn men trắng, men ngọc, men xanh 

lục, men nâu, men trong trắng ngoài nâu, hoa nâu, hoa lam. 

Quan sát 10 mẫu gốm khảo cổ thời Trần và cho kết quả đặc điểm 

như sau: 

- Đặc trưng chất liệu men gốm thời Trần qua các phương pháp 

phân tích khoa học tự nhiên 

3.1.2.2. Kỹ thuật chế tạo men gốm: 

3.1.2.2.1. Kỹ thuật chế tạo chất liệu men. 

Men gốm là một phối liệu gồm nhiều ôxít hóa học trong dó có 

những chất tạo thủy tinh (Al2O3, SiO2, P2O3), chất trợ chảy (K2O, CaO, 



MgO), chất tạo màu (Fe2O3, Cr2O3, Mn2O3, CuO, NiO, V2O5, MoO3), 

chất tạo độ mờ (TiO2, ZnO). Vì vậy, thành phần hóa học của men sẽ cho 

biết cấu tạo của men, đặc biệt là các chất tạo màu.  

 3.1.2.2.2. Kỹ thuật tráng men. 

 Men được tráng lên toàn bộ phôi gốm. Qua mỗi thời, mỗi khu lò 

khác nhau, men có thể được tráng có độ dày mỏng khác nhau. 

 3.1.3. Đặc trưng hoa văn trang trí và kỹ thuật chế tạo hoa văn. 

 3.1.3.1. Đề tài trang trí: 

 Thống kê hoa văn trang trí trên sưu tập gốm ngẫu nhiên đã cho 

thấy trang trí gốm men thời Lý, thời Trần có 21 chủng loại hoa văn 

chính. Các hoa văn đó có thể chia thành bốn nhóm lớn: nhân vật, động 

vật, hoa lá và các đề tài khác. 

 3.1.3.2. Kỹ thuật trang trí hoa văn: 

 Để trang trí hoa văn, thợ gốm thời Lý, thời Trần sử dụng nhiều kỹ 

thuật khác nhau như khắc vẽ chìm, chạm khắc nổi, in khuôn và tô vẽ 

màu bằng bút lông. Nghiên cứu sưu tập đồ gốm men thời Lý, thời Trần 

trong kho Bảo tàng Hà Nội cho thấy: 

- Phổ biến nhất là kỹ thuật in khuôn.  

- Kỹ thuật khắc  

- Kỹ thuật đắp nặn, gắn chắp:  

3.1.4. Kỹ thuật nung gốm. 

 3.1.4.1. Những dấu tích lò nung gốm men thời Lý và thời Trần 

 Thời Lý và thời Trần dường như chưa tìm thấy dấu tích các lò 

nung gốm. Tuy nhiên, đã phát hiện một vài di tích như Bát Tràng (Hà 

Nội), Hạ Lan (Nam Định), Cồn Chè (Nam Định), Vạn Yên (Hải Dương) 

đã tìm thấy một số hiện vật là những chứng cứ về sự tồn tại của các lò 

nung đó. Dấu tích đó là các chồng phế thải, các hòn kê, các bao nung, các 

mảnh tường lò bị nung cháy đỏ. 

Đáng chú ý là những dấu tích lò nung gốm men thời Lý thời Trần 

cũng được tìm thấy ở nội thành Hà Nội. 

Tất cả cho thấy Hà Nội là một trung tâm gốm men lớn vào thời Lý 

và thời Trần mặc dù chúng ta chưa có điều kiện phát hiện được dấu tích 

cụ thể của lò nung. 

3.1.4.2.Những dấu vết kỹ thuật chồng xếp nung trên đồ gốm. 

 Hiện nay khảo cổ học đã thống kê được có nhiều cách chồng kê để 

nung đồ gốm men thời Lý, thời Trần. Tuy nhiên, trong kho Bảo tàng Hà 

Nội đã nhận biết rõ ba loại kỹ thuật kê nung: kỹ thuật con kê, kỹ thuật 



chồng nung trực tiếp thuộc thời Lý, thời Trần phát triển cả hai loại kỹ 

thuật kê nung như thời Lý nhưng phổ biến nhất là kỹ thuật con kê. Cuối 

thời Trần phát triển thêm kỹ thuật ve lòng. 

 3.1.4.3. Độ nung 

 3.1.4.3.1. Tìm hiểu độ nung qua nghiên cứu thành phần khoáng vật 

qua phân tích huỳnh quang tia X (XRF). 

3.1.4.3.2. Tìm hiểu độ nung qua phương pháp phân tích khối lượng- nhiệt vi 

sai TG-DTA 

Kết quả phân tích TG-DTA cũng phản ánh đồng thuận với kết quả 

phân tích XRF cho thấy gốm được nung trong khoảng 950oC- 1150oC. 

Tuy nhiên, luận án cũng cho rằng rất nhiều mẫu gốm thời Lý và thời 

Trần có độ nung tốt hơn và chắc chắn có nhiệt độ cao hơn (khoảng trên 

dưới 12000C). Điều đó cần có thêm nhiều mẫu phân tích trong tương lai. 

3.2. Đôi nét về giá trị lịch sử văn hóa của đồ gốm men thời Lý, 

thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội 

3.2.1. Góp phần nghiên cứu lịch sử nghề gốm Việt Nam. 

 3.2.1.1. Hiểu thêm quy trình công nghệ chế tạo gốm men thời Lý 

và thời Trần. 

Kết hợp việc quan sát các sưu tập gốm men thời Lý, thời Trần 

trong kho BTHN và tư liệu dân tộc học, thư tịch cổ, luận án phác lên đôi 

nét quy trình chế tạo gốm men thời Lý, thời Trần. 

3.2.1.2. Gốm men thời Lý, thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội 

góp phần khẳng định bước tiến bộ kỹ thuật nhảy vọt trong lịch sử gốm 

men Việt Nam. Đó là sự hoàn thiện của công nghệ chế tạo đã sản xuát ra 

nhiều dòng gốm men đẹp, đạt trình độ cao phục vụ các nhu cầu của đời 

sống xã hội thời Lý, thời Trần. 

  3.2.3. Gốm men khẳng định truyền thống gốm dân tộc trong giao 

lưu văn hóa giữa Đại Việt  với các nước láng giềng. 

 3.2.3.1. Một khía cạnh phản ánh giao lưu văn hóa giữa Đại Việt 

thời Lý, Trần với các nước láng giềng. 

 Nằm liền kề ở phía bắc Đại Việt, Trung Quốc vốn là một quốc gia 

gốm sứ khổng lồ, lâu đời và đạt trình độ rất cao. Trong mối quan hệ văn 

hóa hằng xuyên, văn hóa Trung Quốc tiếp tục có những ảnh hưởng nhất 

định với văn hóa Đại Việt, trong đó có nghệ thuật chế tạo gốm. Ở phía 

Nam, gốm men thời Lý, thời Trần cũng phản ánh giao lưu văn hóa Việt - 

Chăm qua đề tài tiên nữ múa dâng hoa và các nữ thần chim Kinnari tạo 



nguồn cảm hứng để thợ gốm Đại Việt tạo hình gốm men thời Lý, thời 

Trần. 

 3.2.3.2. Trong quan hệ giao lưu rộng mở, gốm men thời Lý, thời Trần 

nổi bật lên các đặc trưng riêng biệt khẳng định truyền thống gốm men Việt 

Nam. 

 Trong khi có những giao lưu ảnh hưởng nhất định với đồ gốm bên 

ngoài, gốm men thời Lý, thời  Trần vẫn thể hiện bản lĩnh rất riêng. Bằng 

nguyên liệu tại chỗ, bằng trí óc sáng tạo, bằng cả truyền thống gốm dân 

tộc có từ hàng nghìn năm trước đó, người Lý, Trần đã tự sản xuất ra 

những loại hình gốm riêng biệt. Các loại hình độc đáo (đài sen, ấm 

Kinnari, các loại hình hoa sen rồng, phượng…), các dòng men, các đặc 

trưng chất liệu và tỷ lệ pha chế chất liệu đã cho thấy rất rõ điều đó.  

 3.2.3.3. Góp phần tìm hiểu vấn đề sản xuất gốm men thời Lý, thời 

Trần  tại Thăng Long 

 Từ đầu thế kỷ 20, khi các học giả phương Tây phát hiện nhiều đồ 

gốm men Việt Nam thuộc thời Lý và thời Trần ở phía Tây Thành phố 

Hà Nội và Thanh Hóa họ đều gọi là gốm Tống (Sung ceramic) tức là 

gốm Trung Quốc. Với việc nghiên cứu mới sau năm 1954, nhiều nhà 

nghiên cứu đều cho rằng Hà Nội là một trung tâm sản xuất gốm sau thời 

Trần từ thời Lê sơ và có thể thời Lý. Từ năm 2002, sau việc phát hiện 

Hoàng thành Thăng Long, giới nghiên cứu đã có nhiều chứng cứ khẳng 

định Thăng Long thời Lý là trung tâm sản xuất gốm men lớn và duy nhất 

của Đại Việt. Thời Trần, thời Lê sơ sản xuất gốm men ở Thăng Long 

tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Các mảnh gốm men bị méo và các 

khuôn in thời Lý ở 18 Hoàng Diệu, các mảnh bao nung ở Văn Cao các 

chồng dính men ngọc ở 62-64 Trần Phú với số lượng lớn các mảnh gốm 

men đã cho thấy rõ điều đó. Riêng về chứng tích sản xuất gốm tại địa 

điểm Bến Long Tửu, do chưa có điều kiện kiểm chứng trực tiếp, cho nên 

luận án chưa thể phát biểu về vấn đề này. 

  3.2.4. Góp phần nghiên cứu truyền thống nghệ thuật điêu khắc 

thời Lý và thời Trần. 

 Thời Lý và thời Trần, nghệ thuật điêu khắc dân tộc phát triển đến 

đỉnh cao rực rỡ. Nghệ thuật gốm men thời Lý và thời Trần có quan hệ 

chặt chẽ với điêu khắc, thậm chí có nhiều mặt (tạo dáng, chạm khắc, in 

khuôn, gốm đất nung, kiến trúc) có thể xem như đó là một bộ phận đặc 

biệt của điêu khắc Lý - Trần.  



 Trong tổng thể có thể nói các diễn biến của nghệ thuật điêu khắc 

thời Lý, thời Trần gần như được lặp lại trong nghệ thuật gốm. Do vậy, 

có thể nói việc nghiên cứu nghệ thuật trang trí gốm thời Lý, thời Trần sẽ 

góp phần nghiên cứu nghệ thuật dân tộc thời Lý và thời Trần.  

 3.2.5. Góp phần phản ảnh đời sống văn hóa tinh thần thời Lý và thời 

Trần.  

 Thời Lý và thời Trần, Phật giáo là thời kỳ thịnh đạt nhất trong lịch 

sử Phật giáo Việt Nam. Dưới ảnh hưởng của Phật giáo, nghệ thuật điêu 

khắc thời Lý, thời Trần chủ yếu là điêu khắc Phật giáo. Bởi vậy đồ gốm 

men thời Lý, thời Trần cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng đó như các dáng 

bát hoa sen, hoa cúc và các đề tài trang trí hầu hết đều có nguồn cảm 

hứng từ Phật giáo.  

 Nhiều hoa văn khác phản ảnh đời sống tinh thần phong phú, đa 

dạng hơn của xã hội Lý, Trần: rùa (trường thọ), cá (hạnh phúc), rồng 

(sức mạnh và sức sống), phượng (thái bình)…biểu trưng cho quyền lực 

của Hoàng đế, Hoàng gia thời Lý và thời Trần. 

 3.4. Vấn đề bảo quản hiện vật và phát huy giá trị bộ sưu tập 

 3.4.1. Vấn đề bảo quản hiện vật 

 Luận án sẽ đề xuất một số giải pháp trong việc: 

 - Sắp xếp địa hình khu vực lưu trữ và bảo quản, 

 - Xây dựng hồ sơ hiện vật, 

 - Bảo quản tu sửa và phục dựng. 

 3.4.2. Vấn đề phát huy các giá trị của bộ sưu tập. 

 Từ năm 2000 - 2010, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức một số cuộc 

trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Trung tâm Văn Miếu - Quốc 

Tử Giám, Trung tâm thể thao Quần Ngựa, Trung tâm Triển lãm Hà 

Nội… và hệ thống trưng bày tạm thời của Bảo tàng Hà Nội. Từ kết quả 

nghiên cứu này, luận án sẽ góp phần đối chiếu, so sánh, chỉnh lý để các 

đợt trưng bày tiếp theo thực hiện chính xác hơn về niên đại, tên gọi, các 

dòng men, các chuyên đề riêng về gốm phục vụ công chúng. 

 * Tiểu kết chương 3: 

 Từ việc hệ thống, phân loại, miêu tả ở chương 2, chương 3 tiến 

hành nghiên cứu tổng hợp, so sánh và phân tích sâu chất liệu xương và 

men bằng các phương pháp khoa học tự nhiên, tổng hợp và so sánh để 

rút ra các đặc trưng cơ bản của những đồ gốm men thời Lý, thời Trần 

trên các phương diện: chất liệu, kỹ thuật tạo dáng và dáng, chất liệu, kỹ 

thuật tạo men và tráng men, các đặc trưng hoa văn và kỹ thuật chế tạo 



hoa văn, dấu tích của kỹ thuật để lại trên đồ gốm và vấn đề nhiệt độ 

nung. Từ việc xác định các đặc trưng, luận án bước đầu xác định những 

giá trị lịch sử-văn hóa của các sưu tập gốm. Qua đó có thể thấy được 

phần nào những nét riêng nổi trội của truyền thống gốm men Việt Nam 

trong giao lưu trao đổi với đồ gốm men và văn hóa của các nước trong 

khu vực. 

 Xuất phát từ giá trị to lớn của bộ sưu tập, luận án bước đầu đề 

xuất, kiến nghị một vài giải pháp để bảo quản và phát huy giá trị phục vụ 

việc quảng bá lịch sử Thăng Long nghìn năm văn hiến. 

KẾT LUẬN 

Trên cơ sở bước đầu hệ thống, phân loại các sưu tập gốm men thời 

Lý và thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội từ hai nguồn: các sưu tập 

BTHN và các sưu tập từ các địa điểm khảo cổ học Hà Nội, luận án đã 

xác định rõ: 

1. Gốm men thời Lý có các dòng men trắng, men ngọc, men xanh 

lục, men nâu, nền trắng hoa nâu (hoa nâu) và nền nâu hoa trắng. Trong 

các dòng men này thì dòng men trắng chiếm vị trí chủ đạo (trên 60%) 

tổng số các dòng men. Dòng men ngọc chiếm vị trí thứ hai khoảng hơn 

20%. Dòng men xanh lục và men nâu là ít nhất (trên dưới 1%).  

Phân tích thành phần hóa học của men gốm thì chất tạo thủy tinh 

của dòng men trắng và men ngọc gần như nhau 11,01-13,65%, SiO2 

(64,23-69,27%), chất trợ chảy K2O (1,51-1,72%), Na2O (0,1-0,25%), 

CaO (11,09-14,68%), MgO (2,22-3,26%). Đáng chú ý mẫu men ngọc có 

tỷ lệ sắt rất cao (2,25%) trong khi các mẫu men khác chỉ trên dưới 1%, 

còn men nâu thì rất cao 10,3%.  

Dòng men xanh lục là một phát minh đặc biệt với một tỷ lệ chất 

tạo thủy tinh khác hẳn: tỷ lệ nhôm (2,5%), SiO2 (27,08%) là cực kỳ thấp 

so với các dòng men kia. Dòng men này cũng không gọi là men kiềm mà 

gọi là dòng men chì bởi trong chất tạo màu có tỷ lệ men chì cực kỳ cao 

(65,85%) mà các dòng men kia không có. 

Đồ gốm men thời Lý cũng có một tỷ lệ tương đối lớn có trang trí 

hoa văn  nhất là đồ gốm men ngọc. Hoa văn in chiếm vị trí chủ đạo. Về 

đề tài chủ yếu là hoa lá, trong đó chiếm chủ đọa là hoa sen và hoa cúc. 

Hoa văn rồng, phượng và nhân vật chiếm tỷ lệ rất ít. 

Gốm men thời Lý ở Thăng Long chưa tìm thấy dấu tích lò nung 

nhưng các nhà khảo cổ học đều dự đoán chắc chắn được chế tạo ở khu 

vực phía Tây Hoàng thành Thăng Long với kỹ thuật chồng nung phổ 



biến là bột chống dính, con kê hình ống, con kê có mấu và con kê vê 

tròn. Nhiệt độ nung của một số mẫu gốm men thời Lý khoảng 9500C. 

2. Gốm men thời Trần là một sự tiếp nối gốm men thời Lý nhưng 

có nhiều bước tiến mới. Gốm Trần tiếp tục phát triển dòng gốm men 

trắng, men ngọc, men xanh lục, men nâu, hoa nâu. Gốm Trần không 

phát triển dòng gốm men nều nâu hoa trắng nhưng lại sáng tạo ra dòng 

gốm trong trắng ngoài nâu và hoàn thiện dòng gốm hoa lam. 

3. Sưu tập gốm men thời Lý và thời Trần (sưu tập BTHN  và sưu 

tập khảo cổ học) trong kho Bảo tàng Hà Nội chứng minh sự phong phú, 

hoàn hảo, sáng tạo và đạt trình độ cao. Gốm men thời Lý và thời Trần 

được sản xuất ở khu vực kinh đô Thăng Long xưa và là một thành tựu kỹ 

thuật đặc sắc của kinh đô Thăng Long. 

4. Do giá trị to lớn của gốm men thời Lý và thời Trần trong kho 

bảo tàng Hà Nội, việc bảo tồn và phát huy các giá trị của khối tài liệu 

này sẽ có tầm quan trọng đặc biệt trong việc tuyên truyền quảng bá lịch 

sử Thăng Long-Hà Nội, truyền thống tốt đẹp của một ngành nghề thủ 

công đặc sắc của Thủ đô Hà Nội.  

 5. Cũng từ việc nghiên cứu sưu tập gốm men thời Lý và thời Trần 

trong kho Bảo tàng Hà Nội, luận án cũng thấy có rất nhiều vấn đề 

nghiên cứu cần phải tiếp tục lâu dài trong tương lai như nơi sản xuất, kỹ 

thuật sản xuất, vai trò gốm Thăng Long thời Lý, thời Trần trong đời 

sống xã hội, góp phần nghiên cứu lịch sử-văn hóa Thăng Long. 
 

 

 

 

 

 

 

 


