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MỞ ĐẦU
Cuộc khai quật khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu năm 2002-2004 và khu vực xây dựng
Nhà Quốc hội năm 2008-2009 đã phát hiện được nhiều dấu tích của các công trình kiến trúc cung điện, lầu
gác, tường bao, sân gạch... cùng vô số các loại hình di vật với nhiều chất liệu, nguồn gốc và niên đại khác nhau,
phản ánh sinh động lịch sử phát triển liên tục, lâu dài của Kinh đô Thăng Long qua hơn 1.000 năm lịch sử.
Tuy nhiên, kể từ khi phát hiện, giới nghiên cứu mới dành sự quan tâm nhiều hơn đến dấu tích các công
trình kiến trúc, một số loại hình vật liệu lợp mái tiêu biểu, đặc sắc và các loại đồ dùng vật dụng trong đời sống
Hoàng cung, dường như chưa có những khảo cứu chuyên sâu về chức năng của một số các loại hình di vật vật
liệu kiến trúc đặc biệt như ngói hộp lợp mái hay trang trí trên mái.
Phát hiện khảo cổ học đã chứng minh thuyết phục rằng, các công trình kiến trúc cung điện trong Hoàng
cung Thăng Long xưa, từ thời Lý, Trần, Lê sơ, Mạc đến Lê Trung hưng đều là những công trình kiến trúc gỗ,
trên mái lợp ngói với nhiều kiểu loại, có chất liệu và màu sắc khác nhau (Bùi Minh Trí, 2016; 2019). Tại khu
di tích đã tìm thấy nhiều loại ngói cong, ngói phẳng, một số có dạng đặc biệt… được sử dụng với nhiều chức
năng như lợp bờ nóc, bờ dải, thân mái, diềm mái, góc mái… có số lượng vô cùng lớn, hàng ngàn di vật. Trong
số các loại ngói đó, có loại ngói rất đặc biệt, đó là Ngói hộp. Đây là loại ngói chuyên dụng để lợp trên bờ nóc
và bờ dải của các công trình kiến trúc gỗ. Thuật ngữ tên gọi loại ngói này mới được xác định vào những năm
gần đây khi Viện Nghiên cứu Kinh thành triển khai công tác nghiên cứu so sánh và phân loại chi tiết các loại
gạch, ngói thời Lê sơ, Mạc và Lê Trung hưng của khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Trước đó, loại ngói này
thường được xếp vào hệ thống gạch và gọi là “gạch khối hộp”, “gạch thông gió”, “gạch thống phong” hay “gạch
hoa”… Nhưng chức năng của các loại gạch này là gì trong các công trình kiến trúc gỗ đương thời dường như
vẫn chưa có cơ sở khoa học để khẳng định.
Sau nhiều năm nghiên cứu về chức năng, tên gọi các loại gạch, ngói, đặc biệt là nghiên cứu so sánh với
các loại ngói lợp mái trên các công trình kiến trúc cung điện thời Minh - Thanh ở Cố cung Bắc Kinh và kiến trúc
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