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HANG THAÉM
MOÄT DI CHÆ VAÊN HOÙA BAÉC SÔN ÔÛ BAÉC KAÏN

 Trình Năng Chung*

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. So với các tỉnh xung quanh như Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, những hoạt động khảo cổ học ở Bắc Kạn diễn 
ra khá muộn và không đồng đều.

Từ năm 2002 đến nay, Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Bắc Kạn đã tiến hành một số 
đợt điều tra, khai quật ở địa phương. Bước đầu đã phát hiện được một số di tích thời Tiền 
sử (Trình Năng Chung 2004: 3-12; Trình Năng Chung, Nguyễn Trường Đông 2016: 3-13). 
Bài viết này giới thiệu địa điểm Hang Thắm - một di chỉ văn hóa Bắc Sơn được phát hiện 
và nghiên cứu trong thời gian gần đây tại Bắc Kạn.

1. Vị trí và quá trình nghiên cứu
Hang Thắm thuộc địa phận thôn Nà Phác, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, Bắc Kạn. Hang có 

vị trí 22010’52” Vĩ độ Bắc, 1060 7’ 11” Kinh độ Đông. Đây là một hang lớn có nhiều cửa thông 
ra bên ngoài, hang cao 
khoảng 10m so với chân 
núi. Cửa hang chính hình 
vòm lớn quay về hướng 
nam chếch đông, trông 
xuống một thung lũng 
rộng lớn. Diện tích mặt 
bằng hang rộng khoảng 
500m2. Trần hang cao 
nhưng ít nhũ rủ. Phần lớn 
diện tích lòng hang nhận 
được ánh sáng tự nhiên, 
thuận lợi cho con người 
cư trú. Phía trước hang là 
con suối nhỏ, thường đầy 

* PGS.TS. Viện Khảo cổ học

Ảnh 1. Bản đồ vị trí Hang Thắm
Nguồn: Google map
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nước vào mùa mưa. Hiện tại một phần bề mặt cửa hang đã bị xáo trộn do nhân dân địa phương 
tiến hành san phẳng làm nơi nuôi nhốt gia súc.

Tháng 7 năm 2016, Viện 
Khảo cổ học và Bảo tàng Bắc 
Kạn đã phát hiện và đào thám 
sát một hố nhỏ (1m2). Kết quả 
khảo sát bước đầu cho thấy, 
dấu tích của người nguyên 
thủy tìm thấy hầu như khắp 
khu vực hang. Hiện, tầng 
văn hóa xuất lộ ngay trên bề 
mặt. Đã phát hiện nhiều di 
vật khảo cổ, chủ yếu là đồ đá 
cùng nhiều vỏ nhuyễn thể và 
xương răng động vật. Trong 
số di vật đá có rìu mài lưỡi 
Bắc Sơn và dấu Bắc Sơn. Dựa vào nghiên cứu tổng thể các di vật, vào kết cấu trầm tích địa 
tầng văn hóa, bước đầu các nhà nghiên cứu cho rằng, Hang Thắm là một di tích cư trú của 
người Tiền sử thời đại Đá mới, thuộc hệ thống văn hóa Bắc Sơn (Trình Năng Chung, Hoàng 
Văn Hạnh 2016: 80-82). 

Tháng 6 năm 2017, Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Bắc Kạn tiến hành đào thám sát với 
diện tích lớn hơn. Hố đào có diện tích rộng 4m2 (2x2m) trải theo chiều dài đông - tây, cách 
hố đào năm 2016 khoảng 10m về phía tây. 

2. Địa tầng 
Tầng văn hóa di chỉ Hang Thắm dày 80cm, chia làm 8 lớp từ trên xuống như sau: 
- Lớp 1: dày trung bình từ 7-10cm, kết cấu bở rời, dễ đào. Trong lớp chứa những mảnh 

đá vôi mới, công cụ cuội ghè, dấu Bắc Sơn, vỏ ốc, càng cua. 
- Lớp 2: dày trung bình từ 10-15cm, đất á sét màu xám nhạt, bở rời xen kẽ dăm đá nhỏ. 

Trong lớp chứa công cụ, xương răng động vật và mảnh tước cùng vỏ ốc núi, ốc suối.
- Lớp 3: đất màu xám nhạt, bở rời dày từ 10-15cm. Phát hiện được công cụ đá ghè 

đẽo, rìu Bắc Sơn và vỏ nhuyễn thể ốc suối có kích thước lớn, ít ốc núi, cùng một ít xương 
động vật. 

- Lớp 4: là lớp đất á sét màu xám nhạt xen màu nâu sẫm dày từ 10-15cm. Phát hiện 
được công cụ đá ghè đẽo, dấu Bắc Sơn, mảnh tước, nhiều vỏ nhuyễn thể ốc suối cùng một 
ít xương động vật. Ở sát vách đông có dấu tích bếp lửa.

- Lớp 5: màu đất chuyển sang màu nâu sẫm, đất kết vón dày 10-15cm. Phát hiện được 
mảnh tước, rìu Bắc Sơn. Số lượng vỏ nhuyễn thể ốc suối giảm so với tầng trên, xương động 
vật ít. Phát hiện được dấu tích bếp lửa ở góc đông bắc hố.

Ảnh 2. Trước cửa Hang Thắm
Nguồn: Trình Năng Chung 
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- Lớp 6: về màu sắc đất giống lớp 5, nhưng độ cứng có phần rắn hơn. Lớp này dày 
5-10cm. Phát hiện được ít di vật cuội ghè, mảnh tước. Số lượng vỏ ốc núi tăng, xương động 
vật ít.

- Lớp 7: đất màu nâu xen kẽ ít dăm đá vôi, gắn kết dẻo quánh, dày 5-10cm. Số lượng vỏ 
ốc suối và di vật ít dần, có rìu và dấu Bắc Sơn. Phát hiện dấu tích một bếp gần trung tâm hố.

- Lớp 8: đất có màu nâu sẫm đậm hơn lớp 7, độ cứng có phần rắn chắc hơn. Lớp này 
dày 5-10cm. Tìm thấy mảnh tước và công cụ mảnh, ít vỏ ốc suối và xương răng động vật.

Phía dưới là lớp đất á sét màu nâu đậm, cứng không chứa di vật khảo cổ và di tích động 
vật. Lớp này dày chừng 20cm, nằm trực tiếp trên đá nền hang. 

3. Di tích và di vật
3.1. Di tích
3.1.1. Di tích bếp
+ Bếp 1: nằm ở độ sâu 35cm so với bề mặt, thuộc lớp 4. Có dấu vết than tro lẫn vỏ 

ốc vụn. Tại đây tìm thấy mảnh tước, cuội nguyên liệu, vỏ nhuyễn thể cùng một vài mảnh 
xương bị đốt cháy.

+ Bếp 2: nằm ở độ sâu 45cm so với bề mặt, thuộc lớp 5, có than tro bị nén chặt, bếp có 
hình bầu dục màu đỏ gạch, kích thước 70cm và 80cm. Tại đây tìm thấy vỏ nhuyễn thể cùng 
một vài mảnh xương bị đốt cháy, có cả mảnh tước, cuội nguyên liệu.

+ Bếp 3: nằm ở độ sâu 65cm so với bề mặt, thuộc lớp 7. Không có than tro, chỉ là 
khoảng đất hình không xác định màu đỏ gạch, kích thước 50-60cm và 90-110cm, kết cấu 
cứng rắn hơn các khu vực khác. Tìm thấy vỏ nhuyễn thể và mảnh tước.

3.1.2. Di tích vỏ nhuyễn thể 
Đây là tàn tích thức ăn của cư dân Hang Thắm. Chủ yếu là loại ốc vặn loài Antimelania 

costula sống ở suối gần hang. Hiện nay, tại khu vực suối trước Hang Thắm, loại ốc này vẫn 
còn tồn tại, tuy số lượng ít. Ngoài ra còn có loài ốc núi miệng tròn Cyclophorus fulgunatus, 
số lượng rất ít. Ngoài vỏ nhuyễn thể, trong hố còn tìm thấy một vài chiếc càng cua, không 
tìm thấy xương cá. Do sử dụng phương pháp sàng, các nhà khảo cổ đã thu được khá đầy 
đủ số vỏ ốc nguyên vẹn và mảnh vỡ vụn. Có sự diễn biến vỏ ốc qua các lớp đào (Bảng 1).

Qua bảng thống kê cho thấy loài ốc suối hầu như có mặt ở khắp các độ sâu, trong khi 
đó loài ốc núi chỉ xuất hiện nhiều từ lớp 5 trở xuống. Đáng chú ý là từ lớp 4 trở lên số lượng 
ốc suối Antimelania tăng nhiều trong khi số lượng ốc núi giảm so với các lớp muộn sau đó. 
Điều này phải chăng có liên quan đến điều kiện khí hậu đương thời ở khu vực này. Có thể 
giả thiết như sau: ở những lớp cư trú đầu tiên, khí hậu ít mưa, sông suối ít nước, các loại 
thủy sinh kém phát triển, con người lượm kiếm cả ốc cạn và ốc suối. Ở giai đoạn tiếp sau (từ 
lớp 4 trở lên), lượng mưa nhiều, sông suối đầy nước, các loại thủy sinh phát triển trong đó 
có loài ốc suối Antimelania và trở thành nguồn thức ăn chủ yếu. Đáng chú ý là đã tìm thấy 
25 vỏ ốc có dấu vết bị nướng cháy. Có thể cư dân Hang Thắm vẫn duy trì cách nướng chín 
thức ăn, chưa biết đến đồ gốm.
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Bảng 1: Số lượng vỏ nhuyễn thể ở Hang Thắm 2017

Lớp đào
Loài nhuyễn thể (con) nguyên vẹn Mảnh vụn

nhuyễn thể (kg)Ốc núi Ốc suối Vỏ trai
L1 0 1415 2 0,10
L2 2 451 0,20
L3 0 444 4 0,20
L4 0 624 3 0,20
L5 43 276 0,40
L6 23 419 0,45
L7 8 271 0,30
L8 4 134 0,15

Tổng số 80 4.034 9 2,0kg

3.1.3. Di tích xương, răng động vật 
Nhìn chung, xương răng động vật tìm thấy rải rác trong các lớp đào. Hầu hết xương 

răng động vật tìm thấy chưa hóa thạch, chúng bị đập gãy vỡ, nhiều mảnh xương có vết 
nướng cháy, phát hiện được 9 chiếc răng thú thuộc nhiều loài thú khác nhau (Bảng 2). Điểm 
đáng chú ý là tại lớp văn hóa 4, 5 và 7 quanh khu vực bếp, tập trung khá nhiều xương răng 
thú, hầu hết là xương chi thú nhỏ, đã bị đập vỡ và đốt cháy. Qua giám định di tích động vật 
ở Hang Thắm, bước đầu cho thấy có khỉ (Macaca assamensis), nhím (Hyxtrix sp.), lửng 
lợn (Anctonyx collarid), lợn rừng (Sus scrofa), hươu (Cervus sp), nai (Rusa unicolor), nhím 
(Histrix sp.)...

Bảng 2: Số lượng xương răng động vật ở Hang Thắm 2017
Lớp đào Xương động vật vỡ (kg) Răng động vật (tiêu bản)

L1 0, 6 2
L2 0,1
L3 0,2 1
L4 3
L5 0,1 1
L6 0,1
L7 0,05 2
L8 0,05

Tổng số 1,2 kg 9 răng

Căn cứ vào kích thước các mảnh xương, đặc biệt là xương ống cho thấy hầu hết động 
vật săn bắt được đều là loại thú nhỏ. Số xương, răng có kích cỡ lớn rất hiếm. Có thể cho 
rằng, thịt thú rừng là một trong những nguồn dinh dưỡng trong khẩu phần thức ăn của người 
Hang Thắm, song đó không phải là nguồn thực phẩm thường xuyên. Điều cần nói thêm là có 
3 mảnh xương có dấu vết gia công như ghè đẽo, mài ở một đầu. Đây có thể là những dụng 
cụ dùng trong sinh hoạt hằng ngày.
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3.1.4. Di tích thực vật: 
Mới phát hiện được một vài hạt quả. Theo giám định của TS. Nguyễn Mai Hương, 

Viện Khảo cổ học cho biết đó là loại quả trám (Canarium nigrum Engl), quả hồ đào hay quả 
óc chó (Ficus hirta), quả nấc hay sứ quân tử (Quisqualis indicaL.) 

3.2. Di vật
Chỉ tìm thấy đồ đá và đồ xương, không có đồ gốm. Tất cả có 92 di vật, trong đó 85 di 

vật đá, 3 di vật xương và 4 mảnh thổ hoàng. 
3.2.1. Đồ đá: hầu hết được chế tác từ đá cuội. Về chất liệu đá, qua phân loại cho thấy:
a. Nguyên liệu và chất liệu
 Công cụ đá Hang Thắm được làm từ cuội nhặt từ con suối gần hang và có thể từ con 

suối lớn không tên chảy vào sông Na Rì cách hang chừng 1km về phía tây nam. Đá cuội 
làm công cụ có nhiều kích thước và độ mài mòn khác nhau, phần lớn có kích thước trung 
bình vừa tay cầm, độ mài mòn khá tốt thường dùng làm công cụ ghè đẽo và chày nghiền, số 
ít hơn kích thước khá lớn, độ mài mòn kém dùng làm bàn nghiền và chày. Hang Thắm cũng 
tồn tại một số lượng rất ít nguyên liệu đá sa thạch phiến, loại này được sử dụng làm bàn 
mài. Trong số 85 di vật đá được thống kê phân loại về chất liệu có: 29 di vật từ đá basalt, 
27 di vật từ đá rhyolith, 12 chiếc là quartz, 3 di vật từ đá schiste, 2 chiếc là sa thạch phiến, 
còn lại là các loại đá khác.

Về chất liệu đá giữa các nhóm di vật rất khác nhau, nhóm công cụ ghè đẽo và mảnh 
tước phổ biến là basalt và rhyolith. Các mảnh sa thạch phiến được dùng làm bàn mài, loại 
đá schiste sử dụng làm dấu Bắc Sơn. 

b. Loại hình di vật đá
Dựa vào hình dáng, kỹ thuật chế tác và chức năng hiện vật, chúng tôi chia bộ sưu tập 

đá Hang Thắm thành một số nhóm loại như: Nhóm công cụ cuội nguyên; Nhóm công cụ 
mảnh; Nhóm công cụ chưa qua chế tác; Nhóm đá nguyên liệu, mảnh tước và đá có vết ghè 
(Bảng 3).

Ảnh 3. Hạt sứ quân tử (Quisqualis indica L.)
Nguồn: Trình Năng Chung 

Ảnh 4. Hạt quả óc chó (Ficus hirta)
Nguồn: Trình Năng Chung
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b.1. Nhóm công cụ cuội nguyên

Nhóm này có 22 tiêu bản, chiếm 25,88% tổng số di vật đá. Đây là nhóm di vật kết hợp 
kiểu truyền thống, có kỹ thuật chế tác và loại hình thô sơ và nhóm công cụ mang phong 
cách kỹ thuật và loại hình kiểu Bắc Sơn. Nhóm công cụ truyền thống là những công cụ kiểu 
chopper ghè đẽo thô sơ từ cuội nguyên, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là công cụ chặt rìa 
lưỡi ngang, tiếp đến là công cụ rìa lưỡi xiên và công cụ rìa lưỡi dọc. Công cụ kiểu chặt thô 
ở Hang Thắm được chế tác khá đơn giản, kỹ thuật mang phong cách truyền thống của Hậu 
kỳ Đá cũ. Nhóm công cụ kiểu Bắc Sơn đóng vai trò chủ đạo, phân bố khá đều trong các lớp 
văn hóa, gồm công cụ rìu Bắc Sơn, dấu Bắc Sơn, công cụ hình bầu dục; công cụ gần hình 
đĩa (ảnh 5, 6). 

Ba rìu mài lưỡi ở Hang Thắm có hình bầu dục và hình chữ nhật, chúng được làm từ 
những viên cuội dẹt, dài và mảnh cuội bổ. Ở phần thân công cụ, trên cả hai mặt cuội còn 
lưu những vết ghè nhỏ nhằm tạo dáng, có vết mài tạo lưỡi từ hai mặt ở một đầu di vật, diện 
mài chỉ hạn chế ở phần lưỡi, chưa lan rộng lên thân công cụ. 

Ba dấu Bắc Sơn được tạo từ 3 thỏi cuội dài đá diệp thạch (schiste). Dài trung bình từ 
8-10cm, hẹp ngang và mỏng, trên một rìa mỏng có hai vết rãnh song song khá đều đặn.

Rìu hình bầu dục và công cụ gần hình đĩa Hang Thắm tương tự như những di vật cùng 
loại trong các di chỉ Bắc Sơn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm di vật này ở tất cả các lớp có sự thống nhất cao cả 
về loại hình và kỹ thuật chế tác. 

b.2. Nhóm công cụ mảnh
Nhóm công cụ mảnh có 10 tiêu bản chiếm 11,76% tổng số di vật đá. Đây là nhóm di 

vật được gia công từ những mảnh cuội bổ có kích cỡ vừa phải và hình dáng không định 

Ảnh 5. Dấu Bắc Sơn
Nguồn: Trình Năng Chung

Ảnh 6. Rìu dài Bắc Sơn
Nguồn: Trình Năng Chung
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hình. Người xưa đã bổ tách đôi hòn cuội, phần lớn những mảnh này có điểm ghè tách ở 
rìa dọc của viên cuội. Việc chế tác công cụ từ những mảnh cuội bổ là một trong những 
đặc trưng cơ bản của kỹ nghệ Bắc Sơn. Tại nhiều di chỉ văn hóa Bắc Sơn, loại công cụ 
này chiếm vị trí chủ đạo. Phần lớn công cụ trong nhóm này không có hình dáng xác định. 
Cùng với những công cụ cuội nguyên, những công cụ mảnh này được thực hiện với chức 
năng như con dao cắt, hoặc nạo. Nhóm này phân bố khá đồng đều ở các lớp văn hóa.

b.3. Nhóm công cụ cuội không qua chế tác
Nhóm này có 6 tiêu bản, bao gồm các loại: chày nghiền, bàn nghiền, bàn mài. Chày 

nghiền và bàn nghiền thường dùng đá rhyolith với các hình dạng khác nhau. Bàn mài được 
sử dụng từ mảnh sa thạch dạng phiến. Nhóm này phân bố chủ yếu ở từ lớp 1 đến lớp 4 của 
di chỉ.

b.4. Nhóm mảnh tước, đá có vết ghè và đá nguyên liệu 
+ Mảnh tước: Tổng số có 18 mảnh tước, đều được tách ra từ việc chế tác công cụ. Do 

không tìm thấy những hạch đá hình lăng trụ và thiếu những phiến tước dài, do vậy có thể nói 
ở Hang Thắm không có kỹ thuật tách mảnh theo kiểu mảnh của kỹ nghệ Ngườm.

Trong số này có: 5 mảnh tước đầu tiên (còn vỏ cuội ở một mặt) và 13 mảnh tước thứ 
sinh (hai mặt đều không còn vỏ cuội).

Về mặt kích thước, mảnh tước Hang Thắm có số đo trung bình : (dài + rộng) có hai tập 
hợp chính: 2-3cm, chiếm 81,05% ; > 4-5cm chiếm 18,95%  tổng số mảnh tước.

 + Đá có vết ghè: tổng số có 12 tiêu bản. Đây là những mảnh hoặc hòn cuội có vết gia 
công nhưng chưa tạo thành rìa lưỡi. Chúng là những phế vật loại bỏ trong quá trình chế tác. 
Số lượng đá có vết ghè ở Hang Thắm khá nhiều chứng tỏ việc chế tác công cụ đá ở đây diễn 
ra thường xuyên. Người Hang Thắm đã tiến hành chế tác công cụ đá ngay tại di chỉ, một số 
phác vật chưa được hoàn thiện. 

+ Đá nguyên liệu: có 17 viên cuội được thu thập từ các lớp văn hóa. Chưa tìm thấy dấu 
vết gia công những viên cuội này. 

Ngoài 85 di vật đá ra, còn có 4 hòn thổ hoàng nhỏ. Thổ hoàng là loại khoáng chất có 
màu đỏ thường thấy trong các di chỉ hang động Tiền sử Hòa Bình, Bắc Sơn, nó thường được 
người nguyên thủy sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Nghiên cứu di vật đá ở Hang Thắm cho thấy loại hình công cụ cuội nguyên, ghè đẽo 
chiếm số lượng nhiều nhất. Trong đó những loại công cụ kiểu đặc trưng Bắc Sơn là nổi bật 
hơn cả. Công cụ mảnh cuội lớn là một trong những thành phần quan trọng của bộ công cụ. 
Đá có vết ghè, phế vật và mảnh tước ở Hang Thắm có số lượng đáng kể, nó minh chứng cho 
quá trình chế tác công cụ tại chỗ, nơi cư trú đồng thời là nơi chế tác công cụ. Số lượng đá 
có vết ghè ở Hang Thắm tìm thấy trong các lớp văn hóa chứng tỏ việc chế tác công cụ đá 
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ở đây diễn ra thường xuyên. Mảnh tước ở Hang Thắm khá nhiều so với tỷ lệ công cụ, kích 
thước mảnh tước thường hơi lớn và nhỏ, ít mảnh tước lớn. Việc tu chỉnh rìa mép mảnh tước 
ít được chú ý. 

3.2.2. Đồ xương
Có 3 mũi nhọn xương. Chủ yếu được chế tác từ xương ống. Người xưa đã gọt đẽo từ 

2 rìa cạnh của mảnh xương, ghè thu nhỏ vào một đầu tạo thành mũi nhọn. Có 1 mảnh ở đầu 
mũi nhọn được mài khá nhẵn. Có thể người xưa đã sử dụng những chiếc mũi nhọn xương 
này trong những công việc như dùi, khắc, xiên lên loại chất liệu mềm hơn để phục vụ cho 
cuộc sống hàng ngày.

4. Một vài nhận xét
4.1. Tính chất di chỉ
Mặc dù trên bề mặt ở một số khu vực trong Hang Thắm đã bị xâm hại do những hoạt 

động của người hiện tại, nhưng qua đợt đào thám sát này cho thấy, đây là di tích Tiền sử có 
giá trị nghiên cứu cao ở Bắc Kạn. 

Căn cứ vào kết cấu tầng trầm tích văn hóa, vào di tích và di vật cho thấy, di tích Hang 
Thắm có tầng văn hóa thuần nhất. Có thể cho rằng hang được sử dụng làm nơi cư trú của cư 
dân thời Đá mới trong một thời gian dài.

Về tính chất của di chỉ: cuộc đào thám sát 2016 đã phát hiện được 1 mảnh sọ người 
(Trình Năng Chung, Hoàng Văn Hạnh 2016: 80-82). Trong hố đào năm 2017, mặc dù 
chưa tìm thấy mộ táng, nhưng kết hợp với kết quả nghiên cứu trước đó, chúng tôi cho 
rằng Hang Thắm là một di chỉ cư trú - mộ táng của người Tiền sử. Vết tích cư trú thể hiện 
rất rõ qua tầng văn hóa chứa công cụ lao động, than tro, bếp. Vết tích chế tác công cụ lao 
động tại nơi cư trú thể hiện qua số lượng khá lớn mảnh tước nhỏ, tách ra từ việc đẽo lại 
rìa lưỡi công cụ, một số hòn ghè. Song rõ ràng đây không phải là công xưởng chuyên chế 
tác đá thực thụ. Hang Thắm cũng như nhiều di tích văn hóa hang động khác là nơi tái chế 
công cụ lao động. 

4.2. Đặc trưng di vật
Tại Hang Thắm đã thu được 85 di vật đá. Qua phân loại và miêu tả 4 nhóm loại hình di 

vật đá ở đây đã thể hiện được diện mạo văn hóa Hang Thắm. Để làm rõ đặc trưng của công 
cụ Hang Thắm, điều cần thiết là so sánh các loại hình kỹ thuật của công cụ ở đây với một số 
kỹ nghệ đá ở xung quanh và trong khu vực. 

Đối với nhóm I: nhóm công cụ truyền thống tồn tại ở Hang Thắm với số lượng đáng 
kể chiếm 10,58% gồm các loại công cụ rìa ngang, công cụ rìa dọc, công cụ rìa xiên... Nhóm 
di vật này thường được các nhà khảo cổ xếp vào nhóm công cụ truyền thống mang phong 
cách Đá cũ. Tuy nhiên khi xem xét cụ thể, chúng tôi nhận thấy có những điểm khác biệt giữa 
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nhóm công cụ truyền thống ở đây với công cụ Sơn Vi trên địa bàn trung du ven sông Hồng 
vùng Đông Bắc, cũng như ven sông Đà vùng Tây Bắc. 

Sự khác biệt thể hiện ở chỗ trong tổ hợp nhóm công cụ truyền thống ở Hang Thắm 
những công cụ đặc trưng Sơn Vi chiếm tỷ lệ rất nhỏ: Công cụ rìa dọc chỉ có 2,35%, công cụ 
rìa xiên 3,52%… Trong khi đó lại phổ biến loại công cụ chặt thô lưỡi ngang, là những công 
cụ vốn tồn tại rất lâu dài trong thời đại đá, ít mang tính đặc trưng thời đại. Phân tích về mặt 
kỹ thuật chế tác cũng có sự khác biệt giữa nhóm công cụ truyền thống ở Hang Thắm với các 
công cụ Sơn Vi điển hình như về hình dáng thì loại công cụ rìa dọc, rìa xiên ở Hang Thắm 
không thật điển hình và chuẩn xác như ở các di tích văn hóa Sơn Vi. Trong kỹ thuật chế tác 
loại công cụ chặt rìa lưỡi dọc, công cụ rìa xiên ở Hang Thắm không quy chuẩn bằng công 
cụ điển hình của văn hóa Sơn Vi...

Nhóm công cụ II, kiểu Bắc Sơn chiếm tỷ lệ khá lớn: 14,08%. Chúng tiêu biểu cho kỹ 
nghệ Bắc Sơn ở Hang Thắm. Chúng ta biết rằng tổ hợp công cụ đá văn hóa Bắc Sơn phong 
phú và ổn định trong một số loại hình đặc trưng. Đó là công cụ hình bầu dục, hình đĩa, hình 
rìu, rìu ngắn, hình bàn là được làm từ những viên cuội nguyên hoặc cuội bổ và chủ yếu được 
ghè hai mặt hay một mặt bằng kỹ thuật ghè xung quanh hướng tâm. Đặc biệt, phải kể đến 
loại hình rìu mài lưỡi Bắc Sơn và dấu Bắc Sơn. Đó là những loại di vật tạo nên sự khác biệt 
cơ bản giữa văn hóa Hòa Bình và văn hóa Bắc Sơn. 

Dấu Bắc Sơn có mặt phổ biến trong các di tích văn hóa Bắc Sơn, ở mọi độ sâu, với tỷ 
lệ đáng kể trong tổng số di vật. Dấu Bắc Sơn có mặt cả ở trong văn hóa Hòa Bình, nơi có rìu 
mài lưỡi, hay kỹ thuật mài đã ra đời, tuy số lượng còn ít và chưa phổ biến (có 12 tiêu bản 
ở 9 địa điểm). Dấu Bắc Sơn còn phát hiện ở những di chỉ có niên đại muộn hơn nhiều như 
Thạch Lạc, Hoa Lộc, Mả Đống, Núi Xây, Chùa Gio… Dấu Bắc Sơn còn có mặt nhiều nơi 
khác ngoài lãnh thổ Việt Nam như Hồng Kông, Quảng Tây (Trung Quốc). Như vậy dấu Bắc 
Sơn tồn tại khá lâu dài, trên địa bàn rộng hơn nhiều so với diện phân bố văn hóa Bắc Sơn, 
song không đâu có số lượng tập trung như trong văn hóa Bắc Sơn và chúng tập trung cao ở 
những di tích có công cụ mài lưỡi. Điều này xác nhận rằng “Dấu Bắc Sơn là di vật tiêu biểu, 
độc đáo và đặc trưng cho văn hóa Bắc Sơn” (Hà Hữu Nga 2001: 83). 

Qua thống kê cho thấy, nhóm công cụ đặc trưng Bắc Sơn ở Hang Thắm có tỷ lệ tương 
tự như các di tích Bắc Sơn đặc trưng khác như Nà Cà, Nghinh Tắc, Khắc Kiệm, Nà Con… 

Nghiên cứu kỹ thuật chế tác đá cho thấy kỹ thuật chủ đạo trong chế tác công cụ của 
người Hang Thắm là ghè đẽo trực tiếp. Đối với nhóm công cụ truyền thống chủ yếu ghè hạn 
chế ở rìa cạnh của cuội, trên một mặt, theo một hướng. Đối với nhóm loại công cụ Bắc Sơn 
(công cụ hình bầu dục, gần hình đĩa, rìu Bắc Sơn) chủ yếu ghè hai mặt. Trong văn hóa Sơn 
Vi và văn hóa Hòa Bình, kỹ thuật ghè một mặt chiếm vai trò chủ đạo, trong văn hóa Bắc 
Sơn kỹ thuật này chiếm tỷ lệ thấp, kỹ thuật ghè hai mặt cuội chiếm vị trí chủ thể. Tại Hang 
Thắm, cả hai kỹ thuật nói trên cùng song song tồn tại với tỷ lệ gần tương đương nhau. Về 
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mặt loại hình, những công cụ hình bầu dục và gần hình đĩa ở Hang Thắm không phân biệt 
lắm so với công cụ cùng loại trong văn hóa Hòa Bình, nhưng về kỹ thuật chế tác có sự khác 
biệt nhất định, thể hiện rõ nét ở sự có mặt chủ yếu của kỹ thuật ghè nhỏ, ghè hai mặt cuội. 

Một kỹ thuật ghè đẽo đặc trưng khác ở Hang Thắm là ghè bổ cuội. Nhờ có thủ pháp 
này đã tạo nên nhóm loại hình công cụ mảnh đá. Những mảnh đá tách ra được người xưa 
ghè nhỏ phần mép cuội tạo rìa lưỡi. 

Đặc biệt, đáng ghi nhận là kỹ thuật mài ở Hang Thắm được sử dụng khá phổ biến. 
Trong đợt đào thám sát năm 2016 đã phát hiện được 1 rìu mài lưỡi và 1 bàn mài. Đợt đào 
2017 phát hiện 3 rìu mài lưỡi Bắc Sơn và 2 bàn mài. Sự có mặt của bàn mài và rìu mài lưỡi 
cho thấy cư dân Hang Thắm xưa đã làm quen với kỹ thuật mài. Bàn mài Hang Thắm có dấu 
mài lõm sâu, chứng tỏ chúng được sử dụng nhiều lần và rất lâu dài. 

Năm 2013, hang Nà Mò - một địa điểm Bắc Sơn đầu tiên được phát hiện và khai quật 
tại huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn. Cuộc khai quật đã phát hiện nhiều hiện vật quan trọng như 
dấu Bắc Sơn, rìu mài Bắc Sơn và nhiều gốm thô. Các niên đại C14 đã giúp chúng ta xác định 
Nà Mò thuộc hệ thống văn hóa Bắc Sơn, nhưng có tuổi thuộc về Trung kỳ Đá mới (Trình 
Năng Chung, Nguyễn Trường Đông 2016: 3-13). 

Khi so sánh Hang Thắm và hang Nà Mò, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự phát triển ở 
mức cao hơn của bộ sưu tập Nà Mò so với Hang Thắm, thể hiện sự có mặt của rìu mài nhẵn 
lan thân, đồ trang sức, đồ gốm thô mà ở Hang Thắm không có.

Qua phân tích những đặc trưng về loại hình và kỹ thuật chế tác công cụ cũng như so 
sánh với các di tích khác trong khu vực, chúng tôi cho rằng di chỉ Hang Thắm là một di chỉ 
thuộc văn hóa Bắc Sơn. Đây là địa điểm Bắc Sơn thứ hai tìm thấy trên đất Bắc Kạn. 

Mặc dù thuộc hệ thống văn hóa Bắc Sơn, nhưng Hang Thắm cũng có những đặc thù 
riêng. Công cụ đá ghè đẽo truyền thống ở đây phần lớn là công cụ ghè đẽo thô sơ dạng 
chopper khá gần với đồ đá của giai đoạn Hậu kỳ Đá cũ. Sự tương đồng trên có lẽ mang tính 
chất bảo lưu truyền thống kỹ thuật. Vấn đề được lý giải ở đây chính là sự thích ứng kỹ thuật 
với môi trường sống. Trong điều kiện hệ sinh thái đa dạng, nguồn thức ăn phong phú cư dân 
cổ Hang Thắm có nhiều thuận lợi trong hoạt động hái lượm, săn bắt khai thác nguồn thức 
ăn, có nhiều hoạt động không cần đến công cụ. Nhu cầu cách tân kỹ thuật không bức xúc, do 
vậy những loại công cụ truyền thống vẫn được duy trì khá lâu dài. Về kỹ thuật, cư dân Hang 
Thắm, duy trì cả hai kỹ thuật ghè một mặt và ghè hai mặt với tỷ lệ gần tương đương nhau, đây 
cũng là một đặc thù riêng của cư dân Hang Thắm so với cư dân Bắc Sơn ở những nơi khác.

4.3. Xác định niên đại 

Cư dân cổ Hang Thắm sống trong hang động, tiến hành các hoạt động như khai thác 
nguồn thức ăn từ động thực vật, chế tác công cụ về cơ bản giống với cư dân hệ thống văn 
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hóa Bắc Sơn. Những công cụ như hình bầu dục, gần hình đĩa, rìu mài lưỡi Bắc Sơn, dấu Bắc 
Sơn mặc dù số lượng không chiếm ưu thế nhưng nó hoàn toàn mang đặc trưng loại hình và 
kỹ thuật Bắc Sơn. Hơn nữa, những di vật như bàn mài, bàn nghiền, chày nghiền, thổ hoàng 
ở Hang Thắm luôn hiện diện trong các di tích Bắc Sơn. Điều này cho thấy, Hang Thắm là 
một di chỉ thuộc hệ thống văn hóa Bắc Sơn. Hang Thắm có tầng văn hóa thuần nhất, là nơi 
cư trú lâu dài của cư dân thời đại đá. 

Hiện tại, Hang Thắm đã có 1 niên đại C14 ở lớp 7 hố đào (mẫu vỏ ốc): HNK -1280: 
10.570 ± 315yr.BP. (Tuổi C14 theo mẫu chuẩn 0.95NBS Ox. Ac. Std).

Theo các tác giả công trình nghiên cứu “Khảo cổ học Việt Nam, tập I - Thời đại đá 
Việt Nam” cho biết: “Văn hóa Bắc Sơn có các niên đại C14 sớm nhất là 10.295±100 năm 
BP (mẫu từ di chỉ Bó Lúm) và 11.000±200 năm BP (mẫu lấy từ Hang Dơi). Vậy có thể dự 
đoán, niên đại tuyệt đối của văn hóa Bắc Sơn trong khung từ 11.000 đến 7.000 BP” (Hà Văn 
Tấn chủ biên 1998: 179-180). 

Căn cứ niên đại trên, chúng tôi cho rằng, di chỉ Hang Thắm nằm trọn vẹn trong giai 
đoạn sớm của văn hóa Bắc Sơn.

5. Cư dân Hang Thắm và các mối quan hệ

Hang Thắm là một di chỉ Tiền sử thuộc hệ thống văn hóa Bắc Sơn. Cư dân Tiền sử 
Hang Thắm có chung phương thức cư trú, phương thức kiếm sống cũng như hành vi chế tác 
công cụ giống như các cư dân Bắc Sơn khác ở vùng Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên…
Trước đây, nhận thức của chúng ta về phạm vi phân bố của văn hóa Bắc Sơn chỉ ở hai tỉnh 
Lạng Sơn và Thái Nguyên. Trong những năm gần đây, nhiều di tích Bắc Sơn được tìm thấy 
ở các tỉnh Cao Bằng (Nguyễn Trường Đông, Trình Năng Chung 2016: 29-51), Thái Nguyên 
(Nguyễn Đức Thắng 2016), Hà Giang (Nguyễn Trường Đông và nnk 2014: 59-60). Với sự 
hiện diện của di chỉ Hang Thắm và Nà Mò, bản đồ phân bố văn hóa Bắc Sơn đã mở rộng 
đến tỉnh Bắc Kạn.

Trong bối cảnh khu vực, bộ sưu tập Hang Thắm có nhiều điểm tuơng đồng với các di 
chỉ hang động Bắc Sơn ở khu vực huyện Võ Nhai, Thái Nguyên như hang Kim Sơn, Nà Cà, 
Nghinh Tắc, Khắc Kiệm và các di chỉ Con Ké, Nà Ché, Cò Kho trong sơn khối đá vôi Lạng 
Sơn. Công cụ đá ở các địa điểm trên cũng đều phổ biến những công cụ cuội ghè đẽo thô sơ 
kiểu chopper, chỉ ghè chút ít ở đầu cuội để làm rìa lưỡi, ít ghè tu chỉnh, cùng tồn tại song 
song với những công cụ đặc trưng kỹ nghệ Bắc Sơn. Ngoài ra, ở các di chỉ trên cũng giống 
như Hang Thắm khá phổ biến những công cụ dạng mảnh đá, sản phẩm của kỹ thuật bổ cuội. 

Việc phát hiện và nghiên cứu Hang Thắm đã góp phần làm phong phú thêm nhận thức 
của chúng ta về một nền văn hóa Tiền sử rất nổi tiếng ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam: Văn 
hóa Bắc Sơn.
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THẮM CAVE - A SETTLEMENT OF BAC SON CULTURE 
IN BẮC KẠN PROVINCE

Trình Năng Chung

Since 2002, the Institute of Archaeology and Bắc Kạn Museum have conducted several 
investigations and excavations at Bắc Kạn province. During the period, archaeologists have 
discovered some prehistorical sites, particularly Thắm cave - a Bacsonian site located in Nà 
Phác hamlet, Đổng Xá commune, Na Rì district.

The excavation at Thắm cave has provided information on stratification, features 
and artefacts as well as the dwellers of the site. The archaeological materials from the 
Thắm cave have enriched our understandings of the well-known prehistorical culture in the 
Northeastern Vietnam - the Bắc Sơn culture.


