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Gạch thời Lê sơ có chữ Hán “Hùng hổ”
䧺 虎, “Chiêu thắng quân” 昭 勝 軍
Ảnh: Bùi Minh Trí

Những phát hiện khảo cổ học tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long bao gồm khu vực 18 Hoàng Diệu (Khu
ABCD) và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội (Khu E) đã tìm thấy một quần thể kiến trúc cung điện, lầu gác thời
Lý, Trần và nhiều loại hình di tích kiến trúc thời Đại La, Đinh - Tiền Lê, minh chứng lịch sử của Kinh đô Thăng
Long qua 1.300 năm.
Đáng lưu ý là tại khu vực này, dấu tích cung điện thời Lê sơ dường như chưa được tìm thấy hoặc chưa
được xác định một cách rõ ràng. Tại khu di tích mới tìm thấy dấu tích dòng sông, hồ nước, giếng nước, cống
nước thời Lê sơ và nhiều loại hình vật liệu xây dựng các công trình kiến trúc như gạch, ngói lợp mái... Đặc biệt,
khu di tích đã tìm thấy hàng ngàn viên gạch các loại gồm gạch vồ và gạch chữ nhật, trong đó có nhiều viên
gạch có chữ Hán, cho thấy mật độ xây dựng các công trình kiến trúc xưa trong khu vực này vào thời Lê sơ là
rất lớn. Đáng lưu ý là trong thời gian này, sử cũ có ghi chép về các đội quân tham gia xây dựng Kinh đô Thăng
Long. Khu di tích đã tìm thấy nhiều loại gạch ghi rõ phiên hiệu của các đội quân như gạch “Võ Kỵ quân”, “Tráng
Phong quân”, “Trung Nghĩa quân”, “Huyền Qua quân”, “Thần Hổ” (Bùi Minh Trí, 2016: 202).
Nghiên cứu giải mã chữ Hán khắc ghi trên các loại gạch thời Lê sơ là vấn đề rất thú vị, rất có giá trị
nghiên cứu về Kinh đô Thăng Long và đã từng thu hút sự quan tâm của một số nhà nghiên cứu (Đỗ Văn Ninh,
2006; Ngô Thị Lan, 2019). Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trước, chủ yếu mới tiếp cận nghiên cứu một
số loại hình di vật tiêu biểu được tìm thấy trong quá trình khai quật, chưa có điều kiện tiếp xúc, nghiên cứu
tổng thể, chuyên sâu về toàn bộ các loại hình gạch có chữ Hán thời Lê sơ đào được tại khu di tích. Do đó, công
việc nghiên cứu về các loại gạch có chữ Hán thời Lê sơ cần được tiếp tục đầu tư nghiên cứu tổng thể và toàn
diện hơn mới có thể góp phần giải mã sâu hơn về lịch sử xây dựng Kinh đô Thăng Long.
Dựa trên kết quả nghiên cứu, phân loại chỉnh lý chi tiết các loại hình gạch khai quật được tại khu di tích
Hoàng thành Thăng Long năm 2019-2020, bài viết này sẽ trình bày những kết quả nghiên cứu về các loại gạch
có chữ Hán thời Lê sơ ở khu ABCD. Chữ Hán trên gạch triều Lê sơ (1428 - 1527) có nội dung phong phú, đa
dạng, vì vậy thông qua việc mô tả kiểu dáng, kỹ thuật sản xuất gạch kết hợp chiết tự, giải thích nội dung của
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