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Chu Thu H ư ờ ng ’

1. M ử đầu

Kế tù khi V iệ t Nam tiến hành chính sách Đ ổi mới, làng và sự biến đồi nhiều 
mặt của nó lại càng đuợc các nhà kinh tế học, nhân học, sử học, xã hội học, văn hóa 
đân gian, văn học và nghệ thuật, các nhà quản lý và hoạch dinh chính sách quan lâm 
nghiên cứu. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu hiện nay thường có xu hướng 

dặt sự biến đổi và các vận động tiếp nối hay đứt đoạn cùa làng V iệ t trong bối cảnh 
của các chính sách dồi mởi, công nghiệp, đô thị hóa khu vực nông thôn củng với 
các mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa nông thôn và đô thị.

Một thay đổi dễ nhận thấy nhất là sự biến đổi của không gian làng. Sụ biến 

mất của không gian mang tính biểu tượng của làng quê cũ với "lũy tre, bến nưóc" 

hay một số nghiên cứu văn hóa thường đật sự biến đổi này bảng cụm từ "từ làng lên 

phố" và thường cho rằng, nguyên nhân cùa sụ biến dổi này một cách trực diện là do 
quá trình đô thị hóa sau chính sách Đổi mới.

Những biến đổi này là một quá trình diễn ra trước hết bời các tảc dộng từ 
chính bên trong cộng dồng làng. Chúng cũng được thúc đẩy bởi các tác động từ 
bcn ngoài, nhất là từ các chính sách đổi mới, công nghiệp hóa, đô thị hóa và từ 
nền kinh tế thị trường. Tất cả những lác động ấy làm biến đổi cấu Irúc không 
gian làng truyền thống, những không gian mới được hinh thành. Đang diễn ra sự 
đan xen giữa cái cũ và cái m ói, truyền thống và hiện đại, giữa nông thôn vả dô 
th ị trong không gian làng.

2. Quá Irình  đô t l i ị  hóa ờ làng Đồng K y

Đô Ihị hóa dược hiểu là quá trình biến đổi về hình thái định cư từ nông Ihôn ra 
thành thị, cấu trúc nghề nghiệp, chuyển từ canh tác nông nghiệp sang công nghiệp 
và dịch vụ, thay đổi hệ thống giá trị từ truyền thông đến hiện đại, thay đổi hình thái

* ThS., Viện Bào tồn di tích.
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tiêi: thụ sản phàm, thay dôi vẽ cách sóng vã cuộc sống gia dinh cộng dông sang 
cuộc sông gia đình cá nhân. Các lác nhân dô ihị hóa là nguyên nhân dẫn tới sự biến 
dôi vê câu trúc dân cư, văn hoa và Irực liếp tác flộng tới sự chuyển hiến không gian 
cảnh quan kiến trúc iàng Iruyền thống.

MỘI trong những kết quả quan Irong của đô thị hóa là hình thức chuyển địch 
cơ câu sử đụng đất dai Ràn Ihán Đồng Kỵ vốn từ lằu dã không phải lả một làna 
tliu in nông, cấu trúc dân cư năng dộng với nhiều nghe thù công, buôn bán người 
dâr. Irong làng cũng di cư dến nhiều vùng khác dề làm ăn. Do đặc trưng kinh tế đã 
có >ẵn yêu tô sản xuât hàng hỏa. nên viộc thích ứng với nhùng tác động của đô thị 
hỏa ở người dân làng Đông Kỵ dễ dàng horn vói các làng thuần nông. Chúng tôi 
thấy ràng dô thị hóa ở Đồng K ỵ đã băt đàu lừ trước Đồi mới và gắn liền với sự phát 
triển và chuyển dổi k inh  lố của cộng đồng làng. Như vậy, đô thị hóa ở Đồng Kỵ 
không phải là một quá trình đô thị hóa cường bức.

ít nhất từ cuối những năm 70, đặc biệt là lừ đầu những năm 80 của thế kỷ 

truơc, khu vực sản xuất tư nhân ở Đồng K ỵ dã phát triển, nổi bật nhất là rghề 
thủ công mỹ nghệ chế biến đồ gồ. Khi chính sách đổi mới của Nhà nước dă thổi 

thêm luồng giỏ khích lệ vào nông thôn Việt Nam thì ngành Ihủ công nghiệp này 

lại :àng có điều kiện bung ra, mờ rộng và phát triển ở một trình dộ cao hơn. Tính 

dến nâm 1990, có trên 70% tổng sá hộ gia dinh ở làng tham gia vào nghề chá 
biến, sản xuất đồ gỗ dưới các hinh thức khác nhau. Nghề chế biến sản xuất đồ gỗ 

ngày càng phát triển, (rở thành một mũi nhọn (rong nền kinh tế của địa phương. 
Đ i ;ùng với nó là sự phát triển của các hoạt dộng thương mại, dịch vụ và co sở 
hạ lầng ở địa phương.

Quá Irinh  phát triển nhiều mặt này ở nồng K ỵ tất yéu tạo ra một nhu cầu 
lán về đất đc xây dựng và mở rộng sản xuất, kinh doanh, khiến cho giá dất ở 
làng lăng lên nhanh chóng, nhất là trong nhũng năm gàn dây. Chính sự phái triển 
kinh tế và gia tăng quá trình dô thị hỏa, biến đất ruộng thảnh đất ỏ, đất sản xuất 
và <inh doanh dịch vụ là một trong những nguvên nhân quan trọng làm cho 

khcĩig gian cảnh quan kiến trúc làng biến đổi theo hirớng lừ truyền thống sang 
hiện dại, nông nghiệp sang thủ công nghiệp, công nghiộp và djch vụ, nông thôn 
sanỉ đô thị ở Đồng Kỵ.

Sự phát triên kinh tê này dã chuyên dổi nền kinh tá hộ nông dân thành một nền 

kirứ tế thù công nghiệp, cóng nghiệp va dịch vụ. Chính sự chuyển đồi náy, đến lượt 

nó, lại dặt ra nhu cầu mới về không gian và lính chất khône gian Theo dó, không 

giai sản xuất nông nghiệp ở quy mô hộ gia đình dược chuyển thành không gian sản 
xuâ: thủ công và dịch vụ theo mô hình còng ty.
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Súc ép dân xổ và lối sống mới

Sức ép dân số là một nguyên nhân nội tại khác góp phần tạo ra biến dồi khcng 
gian cảnh quan kiến trúc làng, sự phát triển kinh tế gắn liền với nhu cầu về ao 
động. Ngoài số lao dộng là người làng (khoảng 8.000 người), Đồng K ỵ còn chịu tác 
động từ bộ phận lớn lao dộng nhập cư (hơn 6.000 lao động) tù các cư dân ngoài làng 
Ngoài ra, phần lớn [ao động di cư đến Đồng Kỵ làm việc theo ngày. M ỗi sáng hg di 
chuyển từ nơi ở đến Đồng Kỵ dể lảm thuê và lại rời Đồng K ỵ sau một ngày làm việc. 
Việc tiếp nhận một số lượng lớn lao động đi cư như thế trong một cộng đông với 
không gian cư trú và sản xuât hạn chê làm cho không gian cư trú và sản xuáỉ ở 
Đồng Kỵ dù đã dược mở rộng vẫn ngày càng trở nên chật chội, ngột ngạt hơn.

Có thể nói, đây là một khía cạnh khác góp phần làm cho nhịp sống nông nghiập, 
nông thôn chuyển dịch sang nhịp sống công nghiệp và đô thị.

Những thay đổi về lối sống như thế dã tác động không nhỏ dán nhu cầu và 
việc sử dụng các không gian, hạ tầng cơ sở, không gian giao tiếp, không gian ở, /u i 
chơi giải trí và không gian sản xuất, không gian tôn giáo, tín ngưỡng.

Tác động từ bên ngoài

Những chính sách dất dai, kinh tế và các thay dổi về mặt quản lý hành chính, 
quỵ hoạch đô th ị của chính quyền nhà nước các cấp từ khi Đổi mới cũng dã anh 
hưởng trực tiếp dển việc sử dụng đất, phát triển kinh tế và cuối cùng dẫn đán sự 
thay dổi không gian cảnh quan kiển trúc cùa làng.

Trong suốt thời kỳ hợp tác xã, các chính sách khuyển nông, cải lạo và quy 
hoạch đồng ruộng làm gia tăng diện tích dất canh tác song không tác động mạnh mẽ 
đến không gian cảnh quan kiến trúc của cộng dồng lảng.

Ở Đồng K ỵ, nhiều người dân có nhu cầu tích tụ ruộng đất, có vốn sản xuất 

dã bát đầu mua quyền sừ dụng diện tích dất công ích để xây dựng xưởng ỉản 
xuất và khu buôn bán đồ gồ. Quá trình tích tụ đất, biến dẩt ruộng thành dất ở, .lơi 
sản xuất và kinh doanh hay xây dựng co sở hạ tầng đô thị hóa diễn ra với một tốc 

dộ rât nhanh.

Đến năm 2003, nhận thức được nhu cầu phát triển, chính quyền địa phương đã 
chuycn dồi diện tích đất phàn trăm dể xây dựng khu phố thương mại, góp phần tạo 
Ihuận ]ợi cho pha! triển kinh tế và làm biển đổi mạnh mẽ không gian cảnh quan làng.

Bên cạnh nhu cầu về đất sàn xuất, Đồng Kỵ  còn phải chịu áp lực tù dân số gia 
tăng, nhu càu về đất ở cũng dặt ra bức thiết. Năm 2008, chính quyền dịa phương đã 
dề nghị chính quyền câp huyện và tỉnh cho phép chuyển dối 10,6 ha nông nghicp ờ 
các khu Ba Gò, Rãi N ồi, càu Mới thành dất giàn dàn (dất thổ cư).
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Chỉ sau hom mười năm phát triển trong xư hướng dô th ị hóa và công nghiệp 
hoa mạnh mẽ, cơ câu sử dụng dấl ờ Done Ky có những sự biến đổỉ lớn theo hướng 
thu hựp dât nông nghiệp và mở rộng đất công nghiệp, dịch vụ, dô thị và đất xây 
dựng cơ sờ hạ tàng.

3. Cấu trú c  khổng gian lảng Đồng Kỵ truyền thống

Gàn với vân đè làng V iệ t vả không gian lảng, một câu hỏi dặt ra rẳng làng là 

mội (hực the khep kín hay mở? Đây là vẩn dề dà gây nhiều tranh luận trong giới 

học thuật. Có quan diểm cho rầng các cộng đồng làng truyền thống của người V iệ t 

the hiện tính hưởng nội, chủ yếu khép kín. mang tính tụ tr ị cao. Không gian làng 

bao gôm không gian trong làng và ngoai làng là cánh dồng, ruộng lúa, không gian 

canh tác dược phân cách với không gian cư trú trong làng băng giới hạn của cổng 

làng. MỘI quan diểm khác lập luận rằng, cung với những biển dổi nhanh chóng và 

mạnh mẽ của xã hội V iệ t Nam trong những thập kỷ qua, niềm tin  về làng V iệ t như 

là một thực thể khép kín và tự trị không còn mấy thuyết phục, nếu không muốn 

nói là bị phàn bác Kéo theo đó là sự mờ di của ranh giới phân biệt giữa trong và 

ngoài làng, giữa nơi cư trú và canh tác. Lũy tre vốn lả hiểu tượng cho sự tự Irị, 

tính khép kín, phản ánh đường biên giữa không gian cư trú với không gian canh 

tác dường như đã mờ di, rồi biến mất dến nay chi còn tồn tại trong ký ức hay trong 
tài liệu nghiên cứu mà thôi.

Năm trong vùng đồng hăng nẩc Bộ - là địa điểm tụ cư sớm của người V iệt với 

một mạng lưỡi các lảng cổ trù phú về kinh tế, cảnh quan kiến trúc của làng Đồng 

K ỵ  vừa mang những nét chung hị chi phối bời đặc diểm tụ nhiên, vân hóa, xã hội 

của vùng quê đồng băng Bắc Bộ, vừa mang nhiều nét đẹp riêng cùa một làng quê 

dâl chật người đông, sởm có sự phát triển năng động, giao lưu mở rộng kinh tế với 
các làng khác.

Địa giới làng dược xác định rõ ràng, ngăn cách với làng Trang L iệt phía nam 

sông ricu  ủng  và làng Hương Mạc ỏ phía Tây sông Ngũ Huyện Khê. Phía bắc và 
phía nam là đông ruộng. Địa phận của làng liền một dải, làng không có công điền 
nàm trong dịa phận làng khác.

Không gian cảnh quan kiến trúc truyền thống của làne Đồng K ỵ dược cấu trúc 
bởi không gian cảnh quan kiến trúc nơi cư trú hao gồm: không gian ở, không gian 
cành quan kiến trúc sinh hoạt công cộng (trong làng), không gian cảnh quan kiến 
Lrúc tôn giáo tín ngưừng (ria làng) và không gian canh tác, không gian kh J nghĩa dịa 

ngoài làng). Các không gian này tạo thành một tổng thể không gian cảnh quan kiến 
trúc truvền thống cùa Đnng Kỵ
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Bâng ỉ :  Cơ cấu các loại đất ở Đồng K y (dầu thế kỷ X IX )

Đơn v ị tính', mẫu. sào. thước tấc phân

STT Loạ i đất Diện tích T ỷ  lệ (% )

1 Công dièn 27.7.13.6 5,72

2 Tư điền 404.8.13.0 84,796

3 Thần từ tế diền 9.7.10.7 2,04

4 Công thổ 0.1 8.0 0,032

5 Thồ trạch viên trì 33.8.0.0 7,09

6 Nghĩa dịa 1.8.0.0 0,32

7 Thổ phụ 0.0.1.1 0,002

Tổng cộng 477.3.0.4 100

Nguồn: Theo thống kê dịa bạ làng Đồng Kỵ nãm Gia Long thử 4 (1805), được sao lại 
vảo năm Minh Mệnh thử 1 1 (1830) [117, tờ 01- 55],

Không g ian cư trú

Ở làng Đồng K ỵ truyền thống, không gian cư trú và không gian canh tác được 
phân biệt một cách rô ràng, dược thể hiện ở nhận thức về trong làng/ngoài đồng, 
vào làng/ra đồng. H iện tượng "hỗn canh hỗn cư" không tồn tại.

Làng Đồng K ỵ bổ cục ngổ xóm Iheo hình tròn, các xóm quy tụ lại vó i nhau, 
dường như không có sụ phân biệt giữa các xóm. Theo phân loại cùa Pierre Gourou thì 
đây là một cẩu trúc thường gặp ở các làng truyền thống có lịch sử phát triển lâu đời, 
dân "tụ" thành mảng lớn, tương đổi đều nhau, tạo thành các xóm trong một làng2

I Quy dổi: 10 sào = ! mẫu

1 ha = 27 sào = 2.7 mẫu 

1 5 thước = 1 sảo 

20 tấc = 1 ihưởc 

10 phân = ! tac.

2. Picrre Gourou, (2003), Người nông dân Cháu thỏ Bắc Kỳ, Hội Khoa học lịch sử V iệi Nam, 
Viện Viễn đông Bác cổ, Nxb. Trẻ, tr. 235.
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I hco người dân ở Đồng Kỵ, vào Lhời ] 1 ồn ti l)ức, không gian cu trú của làng đã tập 
(rung thành năm ngõ: Phía đông hắc là ngờ Tu, phía dông nam !à ngõ Bóng Mát 
(xóm Giêng), phía lây nam là ngữ BSng, phía tây là ngõ Đột và phía tây bắc là ngố 
Nghè nến đầu the kỷ X X , kh i Dồng Ky là một thôn, có dân số tương dương vói 
mộí xã. thì 5 ngõ này được gọi ]à 5 xóm víỉn giữ nguyên lối tổ chức không gian cũ 
quy lu iheo hình tròn.

I ừ sau Cách mạng tháng lám năm 1945. dân sổ trong làng tăng nhanh, dần 
đốn việc hinh thảnh thêm các xóm mới là khu Ba Gò và khu trại, vốn han đầu là khu 
dât một sô người dân làng tách ra ờ đê liẹn chăn nuôi, canh tác. Việc mở rộng 
không gian CƯ Irú cùa làng vảo khoảng thời gian này đã làm mất di sự ngăn cách 

giữa trong làng/ngoài lang Làm xuẩt hiện những không gian cư trú mới bên ngoài 
cổng xóm/làng.

Theo địa bạ năm Gia Long thứ 4 (1805), thì đất thổ trạch viên trì (tức đất ở, 
đất vườn và đất ao) của Đồng Kỵ nảm tại xứ Trung Hậu có diện tích. 33.8.0.0 = 
12.5 ha trong đó đểt thổ cư là 20 7 0.0 = (chiếm 61,2%,) còn lại là đất vườn ao 
13.1.0.0 (38,8%).

Không gian tôn giảo tín ngưởng

Không gian này bao gồm: không gian cảnh quan kiển trúc đình, chùa, đển 
miếu, từ đường dòng họ.

Làng Đồng K ỵ có hai ngôi dinh, thường được gọi theo tên Nôm lả đỉnh Cả và 

đình Con (dinh Xuân Đài), đều nám ừong cùng một khuôn viên di tích dỉnh - chùa. 
Đình Cả vẫn được gọi lả đình Cời năm ở đầu làng phía tây, tại địa phận xóm Đột. Đình 
Đồng Kỵ dã được lựa chọn dảm bảo tát cả các yếu tố phong thủy và cảnh quan.

Đinh nàm ở hưrìmg tây nam. Tnrớc đây, vào mỗi đợt mưa lớn, nưởc sông NgO 
Huyện thường dâng cao, ừản vào tận nẻn đình. Đinh ở Đồng Kỵ có quy mô kiến 

trúc bề thể, với nhiều hạng mục công trình như Nghi môn, Tiền tế, Đại bái, Ống 
muông... Trong dó, Tiền lế và Đại bải có kiến trúc khá tương xứng gồm 5 gian 2 
chái nối với nhau qua ống muống tạo thành bố cục hlnh chữ Công. Đình được dựng 
vào thời Cảnh Hưng (1778). Vào ngày hội làng, không gian đình làng ừờ thành nơi 
diễn ra các nghi lề tế thần thành hoàng làng, với lề rưóc quan đám và hội pháo thẩn. 
Lễ hội làng Đồng K ỵ  là một trong những lễ hội nổi tiếng vùng K inh Bắc

Nãm phía bẽn trái đình la chùa Đồng Kỵ, chùa có một không gian khá rộng, 

thoáng, liên kát với khoảng sân dinh Trong khuôn viên chùa, ngoài các công trình 

kiên trúc: gác chuông, tam bảo, nhà mẫu, nhà g iả i... thỉ hệ thống cây xanh với 

nhiều cây cổ thụ lớn. tạo nên một cành quan rất đẹp
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Đền Đồng Ky nằm rìa làng, với nhiều cây xanh, tạo thành không gian, cảnh 
quan có phàn âm u. K iến trúc đền khá khiêm nhường bao gồm 3 công trình chính: 
Tiền tế, Trung cung vả Hậu cung tạo thành bố cục tổng thề hình chữ Tam. K iến trúc 
đền mang phong cách nghệ thuật thế kỷ X IX .

Ngoài ra, còn có miếu, quán và từ dường là kiến trúc tín ngưỡng công cộng, 
nàm xen lẫn. Trước đây, mỗi xóm đều dụng một quán nhỏ vả một diếm canh, nay 
chỉ còn lại vài miếu xóm.

Không gian canh tác, nghĩa địa

Không gian ngoài làng vốn được coi là không gian mở với cánh dồng ruộng 
lúa, bãi tha ma và những con dường cái kết nối làng với các làng xung quanh mở ra 
mối quan hệ "siêu làng". Không gian canh tác bao gồm hai phần công diền và lư 
điền. Theo nguồn tư liệu địa bạ mà tác giả đã nghiên cứu thì vào thế kỷ X IX , tổng 
diện tích đất canh tác của Đồng K ỵ  là 432.6.11.6 (mẫu.sào.thước.tấc.phân) tương 
dương 160,2 ha được phân bổ tập trung ở 8 xứ đồng.

Cuộc cải cách ruộng đất diễn ra ở làng không làm thay đổi đáng kể quy mô sở 
hửu ruộng dất của các hộ gia đình trong làng như chúng ta thường thấy ở các làng 
V iệ t khác ở đồng bàng sông Hồng. Thêm vào đó, việc sáp nhập rồi lại chia tách 
Đồng K ỵ và Trang L iệ t cũng góp phần gây ra những biển đổi ữong không gian canh 
tác cùa làng Đồng K ỵ, theo chiều hướng mở rộng.

Là một bộ phận trong cấu trúc không gian làng, bãi tha ma và nghĩa dia là nơi 
gẳn thế giới nguời sổng với thế giới người chết. Đây là một không gian vật chất mang 
ý nghĩa tin ngưỡng cùa làng. Đja bạ Gia Long ghi diện tích đất nghĩa địa của làng 
Đồng Kỵ là 1.8.0.0.0 nằm ở xứ Bãi Trong chỉ chiếm 3,7% tổng điện tích cùa làng. Do 
nhu càu cần phải mở rộng không gian canh tác, những khu đất gò bãi, thổ phụ cũng 
được san làm đất canh tác trong khi người chết vẫn cần đất dể chôn, nên đôi khi ta 
thấy ở Đồng K ỵ có một vài ngôi mộ xen lẫn ữong không gian canh tác. Điều này 
cũng khá thường xuyên xảy ra VỚI đa phần các làng dồng bằng sông Hồng.

Như bao làng quê Bắc Rộ khác, làng Đồng K ỵ xua cũng có lũy ưe mọc bốn bề 
bao bọc không gian cư trú của làng. Mở rộng ra bên cạnh làng Đồng K ỵ  là cánh 
rừng Sặt của làng Trang Liệt. Tuy nhiên, hiện nay, thật khó mà tìm  ra được dấu vết 
cùa những bở lũy ừe xưa. Hình ảnh lũy tre bao bọc lấy không gian cư trú của làng 
chỉ còn được nhắc lại trong ký ức của một số người cao tuổi trong làng.

Bên cạnh đó, một phần không gian không thể thiểu dỏ là nhừng không gian 

chung, là điểm’ nổi kết làng Đồng K ỵ vởi các làng xung quanh: hệ thống đường "cái 
quan" con dê và dòng sông Ngũ Huyện. Những cảnh quan này, cho thây một không 
gian mờ của làng, cấu trúc không gian cảnh quan kiển trúc làng Đông Kỵ truyên
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thống chứa dụng trong nó sự hài hòa, gẫn kết giữa các công irình kiến trúc và cảnh 
quan xung quanh. Nó là sự hài hòa giữa không gian tự nhiên và không gian do con 
người tạo ra. Nó phản ánh lịch sử tụ cư, sự ửng phó với tự nhiên, trình dộ phát triển 
k inh  lế và truyền thống văn hóa làng.

4- Sự biến đái cấu trúc  không gian làng Đồng Kỵ

H ình 1: Bản dồ quy hoạch định hưỏng phát triển  khnng gian lảng Đồng K y

Thứ nhắt là sự m<v rộng phạm vi không gian làng và sự xuất hiện các không 
g ian mới. Sự phát triển của cầc hoạt dộng công nghiệp và kinh doanh đồ gỗ dẩn đến 

n.hu cầu mở rộng đìa bàn sản xuất và trao dổi (như dịa diểm mở cửa hàng, mở công 
ty , xưởng sản xuất, V.V.). Trong khi diện lích đất ở iàng không đủ đáp ứng nhu cầu 
ciủa sự phái triển này, nên đã vượt ra khỏi địa phận của làng, lấn sang cả làng Trang 
I iệt ở bcn cạnh. M ột diện tích khá ](Vn dất của Trang L iệ t năm dọc theo tuyến 
d ường số 271 được người dân Đông Kỵ thuê làm nơi mở cửa hàng buôn bản.

Ranh giới hành chính của làng được tính (ừ doạn cầu băc qua sông Tiêu Ung, 
n hưng những cửa hàng đồ gỗ ma chủ sở hữu ià người Đồng K ỵ nằm ngay từ dốc
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Sật kéo dài vào tận làng Đồng K ỵ , khiến cho không gian kinh tế, xã hội của Đồng 
Kỵ được kéo dài và mở rộng vượt ra khỏi không gian hành chinh vốn có của làng. 
Cùng vó i sự mở rộng về không gian cư trú, sự mở rộng không gian kinh tể, xã 
hội... dã đem lại một hình ảnh mới về diện mạo không gian lảng, khiến cho quan 
niệm trong làng/ngoài làng không còn phù hợp nữa. Làng phát triển phá vỡ ranh 
g ió i làng cũ.

Xét về mặt quản lý hành chinh, việc người dân Đồng K ỵ mua đẩt của Trang 
Liệt xây dựng các cửa hàng, công ty sàn xuất, kinh doanh đổ gỗ không giúp diện 
tích đất của làng tăng lên, nhưng nó đã phản ánh sự phát triển của làng Đồng Kỵ và 
trong sự quan sát cùa mọi người, hỉnh ảnh của làng Đồng K ỵ rõ ràng dã dược mở 
rộng, chiếm lĩnh cả một phần diện tích đất mặt đường của làng Trang Liệt, khién 
cho sự hình dung về không gian làng Đồng K ỵ  ngày cảng được mở rộng theo hướng 
kéo dài về phía quốc ]ộ 1A, con đường vốn được coi lả huyết mạch giao thông ở 
khu vực nảy (không tính trục quốc ]ộ 1B mới xây dựng).

H ình 2: M ộ t số dạng chuyển dịch không giao ở làng Đồng K ỵ

lA> đ ẩ y  CẤ[) tr ú c
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Sự hình (hành không gian da chức năng mói

rù n g  vá i sụ gia tàng dân số, nghê tieu thủ công nehiệp phái triển, cơ cấu 
ngành nghề thay đổi theo hướng thuận lợi cho các hoại động kinh doanh và dịch vụ 
phái triển, thì nhu cầu VC chỗ ở, dịa hàn sàn xuất và kinh doanh của các hộ gia đình 

ờ Dòng Kỵ ngày càng đặt ra hức thiết. Diều này lý giải xu huứng (ập trung về các 
điểm trung tâm cùa làng, nhất là những khu vực nâm trên trục dường giao thông 
chính lừ ngoài dường quốc ]ộ 1A đi váo làng. Khu phố mới ra dời đã hình thành 
một diểm cư trú, dịa hàn sản xuâl và kinh doanh mới ở Dong Kỵ.

Với đặc trung của kiến trúc đồ ihị có quy hoạch, với những dãy nhà chia lô 

bám sát mặt dường, các ngôi nhà ở dây găn liền với chức năng cư trú, sản xuất và 
kinh doanh đồ gỗ, phàn ánh một số đặc điềm của các phố (phường) nghề. Không 
gian cư trú vả không gian sản xuất thú công nghiệp dã tách rời khỏi không gian sản 
xuất nông nghiệp.

Với nhà ờ quy hoạch theo kiểu tuyến phố. tất cả các ngôi nhà dều hưcmg ra 
mặt đuờng. M ột nghiên cứu cho rằng sự hình thành những không gian mới kiểu khu 

phô ờ các làng nghề là do thị trường hàng hóa còn hạn chế (chưa rộng), cộng với 
tâm lý muôn gản bó trọn đời với "quê hương" nên cư dân ở nhiều làng nghề vẫn lấy 
dịa điểm nông thôn làm điếm tựa

Khu phô mới đã làm thay dổi bộ mật không gian làng. Những cư dân ở khu 

phố này đều là người ở "trong làng' chuyển ra, hay nói cách khác dây lả một không 
gian cư trú và sản xuẩt mới của làng. Vi thế, không gian này không tách khỏi không 

gian cư trú truyền thống của làng Đồng Kỵ. Điều này khảng dịnh mối quan hệ giữa 
không gian mới vó i cư dân "Irong làng". Sự hlnh thành không gian cu trú mới bên 

ngoài không gian cư trú truyền thống giúp cho Đồng Kỵ tránh dược những biến dồi 
manh mẽ bên trong cấu trúc không gian cư trú tmyền thống.

Nằm (rong quy hoạch phát triển trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội, từ cuối 
những năm 90, tỉnh Bắc N inh dã có chiến lược phát triển dể chuyển dổi cơ cấu kinh 
tê - xã hội ưỏ thành một tinh công nghiệp và dịch vụ ở phía Bẩc của dẳt nước. 
Chính vì thế, nhiều khu công nghiệp và đô Ihị đã nhanh chóng được xây dựng và 
phái triển. Trong bối cảnh dỏ, ngày 22/9/2008, toàn bộ huyện Từ Sơn được chuyển 
thành thị xã Từ Sơn cùa tinh Bấc Ninh. Theo dó, làng Đồng K ỵ thuộc xã Đồng 
Quang dược chuyển thành phường Đồng Kỵ thuộc thị xã Từ Sơn. Các xóm trong 
làng cũng được chuyển thành "phố".

]. Phí Vãn Ba, (199 ]), Gia đình nóng dán dông bâng fìẳc Bộ, nâng lực thích ứng với điêu kiện 
kinh tể mới, Nxh. Khoa học xẫ hội, Ir ] 52
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Ở Dồng Kỵ, khi thôn chuyển thảnh phường Đồng K ỵ tương dương với một 
đơn v ị hành chính cấp xã, thỉ ủ y  ban nhân dân phường đảm nhiệm chức năng hành 
chính của dinh trước kia chuyển sang đảm nhiệm cảc chức nang hành chính của 
cuộc sống hiện đại

Sự xuất hiện của những không gian kiến trúc mởi có chức năng nghi ngơi, giải 
trí, các dịch vụ khác phù hợp với lố i sổng hiện đại với nhà hàng, khách sạn, quán 
café, quán internet, bãi dồ xe, bưu điện, ngân hàng... và các dịch vụ giải trí Liác. 
Kinh tế phát triển, giao dịch mở rộng, lối sống của người dân trong làng phẩn nhiều 
dã chuyến đổi theo lối sổng dô thị Màu sắc dô thị không chi được thể hiện ở khía 
cạnh không gian cảnh quan kiến trúc và cơ sở hạ tầng, mà nó còn thấm vào và làm 
chuyển đổi lối sổng của người dân.

Những quan sát hời hợt về những biến đổi ở Đồng K ỵ có thể dề đi đến kết 
luận cho răng việc quy hoạch khu phố mới nằm ngoài không gian cư trú cũ giúp cho 
Đồng K ỵ tránh được những biển đổi làm phá vỡ cấu trúc không gian cư trú trLyền 
thổng. Không gian cư trú cũ vẫn phẩn nào giữ được các đặc tnm g về bô cục ngõ 
xóm cổ truyền, khỏng gian tôn giáo tín ngưỡng, không gian cư trú truyền thống với 
lối sống láng giềng. Song bên cạnh những đặc điểm ấy, khu phố mới với đặc tnmg 
của phổ phường đô thị với nhà chia ]ô cỏ quy hoạch, cảc dịch vụ hiện đại và trung 
tâm hành chính cùa phường dã tô Ihêm những yểu tổ hiện dại vảo bức tranh ỉdông 
gian cảnh quan kiến trúc ở Đồng Kỵ.

- Thứ hai ỉ à sự chưyến đổi chức năng không gian: Sự chuyển đổi này phần nào 
dược thể hiện ở việc thay dổi mục đích sử dụng đất. Thu hẹp không gian canh lác, 
đồng ruộng và mở rộng không gian cư trú, không gian công cộng, cơ sỏ hạ tầng. Ở 
Đồng Kỵ sự chuyển đổi này diễn ra khả sớm do sức ép dân số. Diện tích đất gò bai, 
ao đầm và cả đất di tích xưa kia bị thu hẹp dàn nhường chỗ cho đất ở, sản xuẾt và 
gàn đây là đất chuyển đổi sang xây đựng khu công nghiệp. Sự chuyển đổi này đã 
làm phá võ ranh giới trong làng và ngoài làng xưa kia vốn được phân tách kh i rõ 
ràng. Không gian cư trú được mở rộng thành 7 xóm. Hai xóm mới được hình thành 
là xóm Tân Thành và xóm Đồng Tiến mà trước đây người dân vẫn gọi là kh i Ba 
Gò, khu xóm trại. Dù vậy, không gian cư trú ấy vẫn không giải quyểt được sứ; ép 

dân số và nhu càu phát triển kinh tế cùa làng.

Kc t"ừ cuối những năm 90 cùa thế kỷ X X , cảnh quan kiến trúc trong làng rgày 
càng bicn đổi mạnh mổ. Khi làng chuyển thành phường, xóm chuyển thành phò 

cũng là lủc những dịnh tính không gian bẳl dầu thay đổi. Nếu như không gian íóm 
vốn dược dặc trưng bởi quan hệ láng giềng, dịa vục và huyểt thống, như m iêu 

nghiên cửu về làng V iệ t vẫn thường khẩng định, thì phố lại thiên về một đơn M có 
chức nãng hành chính. Neu như xóm chứa đựng những khuôn mẫu cư trú của n>ười
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nóng dân, ihì phổ ]à không gian sống của những cư dân đô Ihị. Trong thực tế ở 
Dông Ky, những quan sál cùa tác giả trong khi diền dã cho thày người dân có lẽ vẫn 
chưa quen với cách gọi xóm cùa hạ là phô.

1 rong tổng thề không gian cành quan kiến trúc, không gian công cộng là khu 
vực có nhiều biến dổi, do tính chất cộng đồng của đời sống làng xã bị suy giảm. Các 
công trình cũng như diện tích công cộng của lảng bị sử dụng với các mục dích khác 
nhau, hoặc các chức năng sứ dụng truyền thống cùa nó không còn nữa. Nhờ ý thức duy 
tri và phát huy văn hóa truyền thống của dân làng, những phân còn lại cùa không gian 
này được gìn giữ như là không gian lưu giữ những hình ành truyền thống.

Do sức ép dân số, phát triển kinh tể, đỏ thị hỏa, mụi khoảng đất trong làng đều 
được tận dụng á mức độ tối đa. Chính vì thế quan niệm về những khu đất thiêng 
trong làng vốn được cho là huyệt đất, là "sống long mạch' cùa làng, không được 
phép xây dựng nhà nay dã thay đổi, v ì hầu hcl các khu dất này đã được sử dụng làm 
đất ờ, đất phục vụ sản xuất hoặc xây dựng các công trình công cộng.

Quan niệm định tính về sự thiêng liêng của mảnh đất giờ đây dược thay thế 
băng những đánh giá mới: khu dất đát và khu dất rẻ. Neu như trước kia, đất rìa làng 
không mấy giá tr ị, thường là chỗ ở của dân ngụ cư, thì nay, đất rìa làng, mặt dường 

lại là chỗ đát giá trị nhất

Sự phát triển dân số khiến cho các gia dinh luôn đối mặt với nguy cơ phải xé 
nhỏ không gian ở cùa hộ gia đình nếu xét dưới góc độ sử dụng dất đai, quy hoạch 

và cư trú. Trong cái giới hạn về mặt băng ở khu cư trú truyền thống, một giải pháp 
hợp lý dối với các hộ gia đình là xây đựng nhà hiện dại cao tầng để tàng diện tích sử 
dụng càng nhiều càng tốt. Phương thức sử dụng không gian dàn trải trên mặí bằng 
nền trong kiến trúc truyền thống dược đầy lên sử dụng không gian theo chiều cao 
của kiến trúc hiện dại. H iện nay, quan niệm nhà phải luôn hướng ra mặt dường, tạo 
thuận lợi cho kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt lại trở thành yếu tố quan tâm hàng đầu 
về v ị tri cùa nhà.

Nhu vậy, ở một góc dộ, chủng ta thấy kiến trúc nhà ở trong khu vực cư trú 
truyền thống của làng Đồng K ỵ đã có những thay đổi rất lỏn. Với những ngôi nhà 
hiện dại thay thế nhửng ngôi nhà truyền thống Diều này dẫn đến nguy cơ phá vỡ 
khnng gian khuôn viên nhà truyền thống, vốn là đơn v ị cư trú cơ sở, là đặc trưng 
cùa cấu trúc lổ  chức không gian làng truyền thống.

Tuy nhiên, trong quá trình phá! triển và dô thị hóa, những ngôi nhà hiện đại 
kicn cố đang thay Ihế dần nhữne ngôi nhà gỗ truyền thống, xen lẫn trong đó lại là 
một sự duy trì của một số không gian nhà cũ. Những ngôi nhà gỗ có giá trị cao về 
nghệ thuậl kiến trúc này vẫn được dùng dc ờ hoặc cho thuc.
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Hức tranh không gian làng cũ đã và đang biển đổi theo nhiều chiều cấu trúc, 
bố cục không gian trong từng gia đỉnh trở nên da dạng, nhiều màu sẳc hơn. Khi 
không gian bề mặt bị giới hạn, thỉ sự tính toán hợp lý của người dân là mở rộng 
không gian theo chiều cao. Đây là một sự ứng phó với quá ữlnh dô thị hóa, với sự 
gia tăng dân số, với sự mở rộng và phát triển sản xuất và kinh doanh trong cộng 
đồng làng trong hrm một thập kỷ vừa qua, nhàm tăng và tận dụng một cách triệí dể 

không gian họ có để sổng, sản xuất và kinh doanh.

5. Kết luận

Là một làng cổ trong cái nôi vân hóa của xứ K inh Bẳc xưa, Đồng K ỵ với mức 
tụ cư rất lớn từ lâu dã có kết cấu kinh tá nãng động kết hợp: làng buôn - thù công 
nghiệp - nông nghiệp, cấu trúc không gian cảnh quan kiến trúc làng Đồng Kỵ 
truyền thống chứa đựng trong nó sự hài hòa, gắn kết giữa các công trình kiến trúc 
và cảnh quan xung quanh Nó lả sự hài hòa giữa không gian tự nhiên và không gian 
do con nguời tạo ra. N ó phản ánh lịch sử tụ cư, sự ứng phó với tự nhiên, trỉnh độ 
phát triển kinh tế và truyền thống văn hóa riêng có cùa làng.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hỏa diễn ra từ khá sớm với những tác động bién
dổi từ bẽn trong dă lảm thay đổi không ngừng cấu trúc không gian làng theo hướng 
nổi bật, nhất là mở rộng không gian cư trú, thu hẹp không gian canh tác và hỉnh 

thành những không gian mới.

Trong tổng thể không gian mới này, những giới hạn không gian cũ bị thay đổi, 

xóa nhòa. Những kiển trúc mới đang dần thay thế kiến trúc truyền thống. Nhũmg 
cảnh quan vốn được coi là những "chi định'1 về làng gần như biến mất. Nhũng kiến 
trúc mới ngày càng cổ xu hướng lấp đầy không gian cảnh quan tự nhiên.

Trong mỗi không gian chúng ta cũng thấy có sụ biến đổi lớn và sự chuyển 
đối chức năng không gian. Trong một số không gian cảnh quan kiến trúc cũ th ỉ 
chức năng ban đầu của chủng có thể mất đi và thay vào đó là chức năng mới, 
hoặc bên cạnh chức năng cũ có thêm chức năng mới. Sự biến đổi còn được thể 

hiện ờ chỗ không gian làng được mở rộng hơn, ranh giớ i giữa ngoài làng và 

trong làng mất di.

Sự hiến đổi cấu trúc không gian làng Đồng K ỵ là một kết quả tất yếu, chịu sự 

tác động của nhiều yếu tố. Tất cả các yếu tố này không chi thể hiện nội lực của làng 
mà còn phản ánh sự ứng phó nhanh nhạy của làng trước quá trình đô thị hóa, công

nghiệp hóa trong bối cảnh đổi mới.

Sự biến đổi không gian cảnh quan kiến trúc ở Đồng K ỵ cho thấy trong bối 

canh đất nước đang dẳy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, thỉ việc
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giữ  gìn các di sản không gian, cành quan kicn trúc làng có lẽ cũng dã, dang và sẽ 
dược dặt ra dôi với nhiều cộng dồng lảng khác
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