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MỞ ĐẦU
Cuộc khai quật khu di tích Hoàng thành Thăng Long có quy mô lớn tại 18 Hoàng Diệu (Khu ABCD) năm 20022004 và cuộc khai quật tại khu vực xây dựng Nhà Quốc hội năm 2008-2009 (Khu E) đã tìm thấy hàng trăm dấu
vết kiến trúc của nhiều thời kỳ chồng xếp, đan xen nhau, có niên đại từ thời Đại La (thế kỷ 8-9), Đinh - Tiền Lê
(thế kỷ 10) đến thời Lý (thế kỷ 11-12), thời Trần (thế kỷ 13-14), thời Lê Sơ (thế kỷ 15-16), thời Mạc (thế kỷ 16),
thời Lê Trung hưng (thế kỷ 17-18) và thời Nguyễn (thế kỷ 19-20). Cùng với những phát lộ về di tích kiến trúc,
khu di tích đã tìm được hàng triệu di vật với nhiều loại hình khác nhau, bao gồm vật liệu kiến trúc, đồ gốm sứ,
đồ sành, đồ gỗ, kim loại và nhiều loại hình di vật khác. Những phát hiện quan trọng của khảo cổ học đã minh
chứng lịch sử phát triển liên tục, không đứt đoạn làm nên giá trị to lớn, khẳng định vai trò và tầm quan trọng
đặc biệt của khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
Thời Tiền Thăng Long trong đó có thời Đại La (thế kỷ 8-9), trước khi có cuộc khai quật này chỉ nhắc đến
qua các tư liệu lịch sử về vị trí của một tòa thành được đắp bên bờ sông Tô Lịch, diện mạo, quy mô, tính chất
của những công trình kiến trúc xây dựng bên trong toàn thành đó thì không có dòng mô tả cụ thể nào. Vì thế,
những hiểu biết về thành Đại La và đời sống xã hội của lị sở An Nam đô hộ phủ từ lâu là một ẩn số. Nếu như
những kết quả khai quật tại khu ABCD (2002-2004) với những phát hiện về các đường cống thoát nước, giếng
nước được xây bằng loại gạch hình chữ nhật màu xám in chữ “Giang Tây quân”, “Giang Tây” và “Giang Tây
chuyên” nằm sâu dưới tầng văn hóa thời Lý - Trần, được xem là manh mối ban đầu cho những khám phá quan
trọng về thời Đại La thì đến năm 2008-2009, những kết quả khai quật tại khu E - Khu vực xây dựng Nhà Quốc
hội, lần đầu tiên khảo cổ học Việt Nam khai quật và xác định được rất nhiều các dấu vết kiến trúc với nhiều
loại hình khác nhau nằm sâu dưới tầng văn hóa thời Lý - Trần. Các di tích kiến trúc của thời Đại La còn lại chủ
yếu là nền móng, sân gạch. Trong nền móng kiến trúc đều tìm thấy các dấu tích cột gỗ dựng khung nhà được
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chôn sâu trong các hố móng trụ, xung quanh đầm chặt bởi đất và ngói vỡ, phía dưới cùng là thanh gỗ hoặc
gạch để kê chân cột nhằm chống lún (Tống Trung Tín, Bùi Minh Trí, 2010: 11) (xem Hình 1).
Bên cạnh dấu vết kiến trúc là hàng loạt các di vật vật liệu kiến trúc với gạch, ngói và các loại hình trang
trí mái được phát hiện. Sự phong phú, đa dạng của các loại ngói được tìm thấy tại đây gồm ngói âm hình lòng
máng, ngói dương hình bán viên, những viên lợp diềm mái có đầu ngói trang trí hoa sen, mặt quỷ hay mặt
linh thú cho thấy, kiến trúc thời Đại La là kiến trúc gỗ, có bộ khung chịu lực bằng gỗ, các cột của bộ khung đều
được chôn xuống lòng đất, trên mái phổ biến được lợp ngói âm dương bằng đất nung, gồm nhiều loại: ngói
lợp diềm mái, ngói lợp thân mái, ngói lợp bờ nóc kèm theo là những phù điêu trang trí mái. Các loại hình vật
liệu kiến trúc thời kỳ này được lấy lên từ lòng đất tại khu di tích sau đó đã được Viện Nghiên cứu Kinh thành
tổ chức nghiên cứu, phân loại, chỉnh lý và lập hồ sơ khoa học. Năm 2016-2017, Viện Nghiên cứu Kinh thành
đã hoàn thành công tác nghiên cứu, phân loại, chỉnh lý các loại hình gạch thời Đại La. Năm 2019-2021, các
loại hình ngói lợp mái kiến trúc thời Đại La được triển khai nghiên cứu tổng thể. Kết quả nghiên cứu, phân
loại chỉnh lý các loại gạch, ngói thời Đại La thu được nhiều kết quả khoa học quan trọng, góp phần giải mã kỹ
thuật xây dựng và hình thái bộ mái của các công trình kiến trúc thời Đại La trong lịch sử.
Dựa trên kết quả nghiên cứu, phân loại chỉnh lý trong nhiều năm qua, bài viết này bước đầu sẽ tập
trung phân tích làm rõ đặc trưng cơ bản của từng loại ngói, đồng thời xác định vị trí và chức năng của các loại
ngói trên bộ mái kiến trúc gỗ thời Đại La.

I. KHÁI QUÁT VỀ NGÓI THỜI ĐẠI LA
Ngoài các loại ngói vỡ nhỏ được xếp thành đống lớn tại di tích 18 Hoàng Diệu, khối lượng ngói thời Đại
La đưa về kho bảo quản trong khu Thành cổ Hà Nội để nghiên cứu và đã thống kê được tổng cộng 125.296
hiện vật, trong đó có 124 hiện vật đủ dáng, còn lại đều là mảnh vỡ. Ngói thời Đại La rất phong phú, đa dạng với
nhiều loại hình và về cơ bản có những đặc điểm sau đây:
1. Chất liệu, màu sắc: Ngói được làm từ đất sét bùn lẫn cát mịn, thành phần chứa nhiều chì và sắt, tính
chất mịn và đanh chắc. Ngói chủ yếu có màu xám xanh hoặc xám nhạt, một số rất ít có màu hung đỏ.
2. Loại hình: Căn cứ vào tiêu chí hình dáng và chức năng, ngói thời Đại La chia thành 3 nhóm loại hình:
ngói ống, ngói cong và ngói trang trí. Trong từng loại hình, dựa vào đặc điểm cấu tạo, chức năng cụ thể chia
thành: ngói lợp diềm mái, ngói lợp thân mái, ngói lợp góc mái và ngói lợp bờ dải, bờ nóc mái.
(1) Ngói ống: Là loại ngói hình bán viên, thân thuôn đều, mặt ngoài được vuốt hoặc xoa nhẵn, một số có
dấu văn thừng, mặt trong có dấu vải. Phần đầu cắt bằng đối với ngói ống lợp thân mái, gắn thêm đầu ngói hình
tròn có trang trí hoa văn đối với ngói ống lợp diềm mái. Đuôi ngói liền thân, tạo giật cấp thu nhỏ lại so với thân.
(2) Ngói cong: Là loại ngói có dạng hình chữ nhật hoặc hình thang, tiết diện mỏng, đầu dày hơn đuôi,
thân ngói tạo cong lòng máng, mặt lưng xoa nhẵn, một số còn dấu văn thừng, mặt dưới có dấu vải, hai đầu
cắt bằng, riêng với ngói lợp diềm mái phần đầu được trang trí văn sóng nước hoặc gắn thêm phần diềm ngói
hình elip trang trí hoa sen.
(3) Ngói trang trí: Có chức năng trang trí trên mái kiến trúc, ngói có nhiều dạng khác nhau, loại in khuôn
hoặc đắp nổi mặt quỷ trên một mặt phẳng hoặc mặt cong lồi, loại tạo khối nổi hình đầu linh thú ở mặt trước,
mặt sau nhẵn tạo cong lòng máng.
3. Hoa văn: Xuất hiện trên tất cả các loại ngói ở vị trí lợp diềm mái, góc mái, đầu bờ dải, bờ nóc. Chủ đề
trang trí bao gồm hoa sen, mặt quỷ, mặt linh thú với nhiều cách thể hiện khác nhau.
4. Kỹ thuật sản xuất: Thân ngói ống và ngói cong được làm bằng kỹ thuật dải cuộn, tạo hình trên khuôn
tre, gỗ, chống dính bằng vải, rìa cạnh cắt bẻ từ trong ra ngoài. Với ngói ống lợp diềm mái, đầu ngói được bằng
khuôn, tách rời với thân sau đó dán vào đầu viên ngói trước khi nung; với ngói cong lợp diềm mái, phần diềm
được tạo bằng 2 cách, thứ nhất: trực tiếp bằng kỹ thuật khắc vạch và ấn vào phần đầu to của viên ngói, thứ
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1. Dấu kiến trúc thời Đại La phát hiện tại khu E,
khu vực xây dựng Nhà Quốc hội
Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh Thành
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