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DAÁU AÁN VAÊN HOÙA SA HUYØNH ÔÛ HAØ TÓNH
Chu Mạnh Quyền*

Mở đầu
Được phát hiện từ 

năm 1909, đến nay, văn 
hóa Sa Huỳnh đã trải qua 
110 năm nghiên cứu, tìm 
hiểu. Đây là một trong 
những nền văn hóa khảo 
cổ học có lịch sử nghiên 
cứu lâu đời nhất ở Việt 
Nam. Trong 110 năm 
qua, diện mạo văn hóa Sa 
Huỳnh đã từng bước được 
làm rõ qua nhiều phát hiện 
mới, nghiên cứu mới được 
công bố. Một trong những 
thành tựu đó là việc phát 
hiện, khai quật và nghiên cứu di tích Bãi Cọi ở Hà Tĩnh từ năm 2008 của Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 

Di tích khảo cổ học Bãi Cọi thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh nằm trên 
một cồn cát kéo dài và thoải dần theo hướng đông - tây khoảng 1km, rộng khoảng 800m, 
trong thung lũng của hệ thống núi Hồng Lĩnh. Tại đây, vào năm 1974, các nhà khảo cổ đã 
phát hiện và tiến hành đào thám sát, sau đó là khai quật di tích Bãi Phôi Phối. Kết quả xác 
định Bãi Phôi Phối thuộc loại hình cồn sò điệp giai đoạn Hậu kỳ Đá mới thuộc văn hóa Bàu 
Tró. Năm 1977, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam khảo sát và mở một hố thám sát 2m2, phát hiện 
một số mảnh gốm, đặc biệt là 3 vòng thủy tinh màu xanh lục có đường kính khoảng 8 - 9cm. 
Các nhà khảo cổ học cũng có những ghi nhận về giai đoạn đồng thau tại đây, nhưng chưa 
thực sự rõ ràng. 

* Ths. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Di tích Bãi Cọi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
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Trải qua hơn 30 năm, tháng 11/2008 các nhà khảo cổ học của Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia quay trở lại để khảo sát lại di tích. Lúc này, nơi đây được người dân gọi là Bãi Cọi. Từ 
cuối năm 2008 đến năm 2012, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã phối hợp với Bảo tàng Hà Tĩnh 
(sau đó có thêm sự phối hợp của các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc) 
tổ chức khai quật di tích Bãi Cọi. 

Kết quả của cuộc khai quật lần thứ nhất vào cuối năm 2008 đã tạo nên những tranh 
luận về tính chất văn hóa của di tích này. Sau đó, các cuộc khai quật tiếp vào các năm 2009-
2010 và 2012 đã dần làm rõ, Bãi Cọi là một di tích thuộc văn hóa Sa Huỳnh và chịu nhiều 
ảnh hưởng của văn hóa Đông Sơn, đặc biệt là văn hóa Đông Sơn loại hình lưu vực sông Mã 
và sông Cả. Từ đó, ta có thể nhận thấy, đã có một nền văn hóa Sa Huỳnh hiện diện trên đất 
Hà Tĩnh với đại diện là di tích khảo cổ học Bãi Cọi. Đây cũng có thể coi là “điểm cực bắc” 
của giới hạn văn hóa Sa Huỳnh đến thời điểm này. 

Tính chất văn hóa Sa Huỳnh trong di tích Bãi Cọi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Về mặt di tích, Bãi Cọi mang tính chất của một di chỉ mộ táng. Dấu vết cư trú cũng 

xuất hiện nhưng rất mờ nhạt, không tạo thành lớp trong địa tầng và chỉ ghi nhận ở các hố 
khai quật lần thứ 2 vào năm 
2009. Tổ hợp di vật, bao gồm 
chum, vò mai táng, đồ tùy 
táng cho thấy Bãi Cọi khác và 
muộn hơn nhiều so với những 
gì chúng ta từng biết qua khai 
quật Bãi Phôi Phối trước đây. 

Địa điểm khảo cổ học Bãi 
Cọi được nghiên cứu, tổ chức 
khai quật lần đầu tiên vào năm 
1976, khi đó, nơi này được gọi 
là Bãi Phôi Phối. Kết quả khai 
quật Bãi Phôi Phối cho thấy 2 
giai đoạn: lớp trên thuộc văn 
hóa Bàu Tró, còn lớp dưới 
thuộc văn hóa Quỳnh Văn. 
Đây là một phát hiện rất quan 
trọng của ngành khảo cổ học 
thời bấy giờ. Bãi Phôi Phối 
cho thấy sự phát triển nối tiếp 
từ văn hóa Quỳnh Văn lên văn 
hóa Bàu Tró. 

Vị trí di tích Bãi Cọi trên bản đồ phân bố 
các di tích khảo cổ học trong khu vực 
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Khu vực các hố khai quật năm 1976 được xác định là một phần của một cồn cát rộng 
lớn hơn có tên là Bãi Cọi - Bãi Lòi. Những cuộc khai quật từ năm 2008 không chỉ thấy 
những dấu vết của văn hóa Quỳnh Văn - Bàu Tró, mà còn cho thấy có một nền văn hóa 
muộn hơn, phát triển hơn. 

Vấn đề cơ bản được đặt ra ở đây là tính chất văn hóa của giai đoạn muộn hơn đó ở địa 
điểm này là gì? Thuộc cơ tầng văn hóa khảo cổ nào, hay là một văn hóa riêng biệt? 

Sau đợt khai quật Bãi Cọi lần thứ nhất, trong giới khảo cổ học bắt đầu có những tranh 
luận sôi nổi. Hầu hết những chuyên gia nghiên cứu văn hóa Đông Sơn vẫn xếp Bãi Cọi 
thuộc văn hóa Đông Sơn, trong khi đó, những chuyên gia nghiên cứu Sa Huỳnh lại xếp vào 
văn hóa Sa Huỳnh. Cũng có những ý kiến trung gian cho rằng Bãi Cọi vừa là Sa Huỳnh, 
vừa là Đông Sơn. Hoặc cũng có ý kiến cho Bãi Cọi là một nền văn hóa riêng (Nguyễn Mạnh 
Thắng và nnk 2009: 35-36). Để giải quyết vấn đề này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tiếp 
tục tiến hành thêm những đợt thám sát và khai quật nhằm làm sáng rõ hơn những vấn đề 
còn tranh luận. Những kết quả khai quật sau này đã cho thấy rõ hơn diện mạo văn hóa của 
địa điểm này. 

Bản thân tác giả khi lần đầu tiên tiếp xúc với những hiện vật của di tích Bãi Cọi cũng 
không nghĩ đây là một di tích thuộc văn hóa Đông Sơn. Qua việc tham gia khai quật và xử 
lý hiện vật sau khai quật lần thứ 2 và thứ 3, tác giả nhận thấy, đây rõ ràng là một di tích của 
văn hóa Sa Huỳnh với những loại hình mộ chum/vò, nắp nón cụt rất đặc trưng, cùng đồ tùy 
táng bằng gốm như bát bồng, bình con tiện… rất đẹp và tinh tế cùng với kỹ thuật chế tác 
mang đậm dấu ấn Sa Huỳnh hơn cả. Điều này hoàn toàn khác so với đồ gốm văn hóa Đông 
Sơn có phần thô và đơn điệu hơn khi mà cư dân Đông Sơn đã đặt hết sự tinh tế và thẩm mỹ 
lên bộ sưu tập đồng. 

Theo sự phân chia của các nhà khảo cổ học, văn hóa Sa Huỳnh có 2 địa bàn chính là Sa 
huỳnh Bắc và Sa Huỳnh Nam, trong đó Sa Huỳnh Bắc được xác định từ Thừa Thiên - Huế 
đến Quảng Bình. Nay, với những nghiên cứu mới ở Bãi Cọi, không gian Sa Huỳnh Bắc được 
mở rộng đến khu vực Hà Tĩnh (Lâm Thị Mỹ Dung 2018: 60). 

“Sự có mặt của khu mộ táng Sa Huỳnh ở Bãi Cọi làm thay đổi nhận thức về sự phân 
bố di tích của văn hóa Sa Huỳnh. Trước đây, các nhà Sa Huỳnh học cho rằng Thừa Thiên 
là ranh giới của văn hóa Sa Huỳnh và Đông Sơn. Nay ranh giới của hai nền văn hóa này đã 
ra tới tận Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, nơi đất lành chim đậu” (Hoàng Văn Khoán 2018: 88). Để 
thấy được sự nổi trội về đồ gốm Sa Huỳnh trong di tích Bãi Cọi, chúng ta có thể xem xét 
bảng so sánh kiểu dáng một số loại hình gốm của Bãi Cọi và kiểu dáng gốm của một số di 
tích tiêu biểu trong văn hóa Sa Huỳnh (Hoàng Thúy Quỳnh 2011), đặc biệt là các di tích Gò 
Mả Vôi, Cồn Ràng, Bình Yên.
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Bảng so sánh loại hình đồ gốm di tích Bãi Cọi với các di tích văn hóa Sa Huỳnh khác

Như vậy có thể thấy, gần như tất cả các loại hình đồ gốm tìm thấy ở Bãi Cọi đều có 
sự tương đồng với gốm ở các di tích Sa Huỳnh khác. Duy chỉ có điều, tại Bãi Cọi chưa 
tìm được loại hình “đèn Sa Huỳnh” - một trong những di vật đặc trưng nhất của văn hóa 
Sa Huỳnh. 
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Trong bài viết của mình, TS. Phạm Thị Ninh cũng cho rằng, chủ nhân của khu di tích 
mộ táng này là cư dân văn hóa Sa Huỳnh. Họ đã di cư đến chủ yếu bằng con đường biển, 
theo dòng hải lưu và thâm nhập vào khu vực Bãi Cọi. Họ đã giao lưu, tiếp xúc với người cổ 
Đông Sơn và chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa từ họ. Tuy nhiên, người cổ Sa Huỳnh - Bãi Cọi 
có tụ cư lâu dài ở khu vực này hay không còn là câu hỏi cần phải được trả lời trong những 
công trình nghiên cứu tiếp theo (Phạm Thị Ninh 2017). 

Hơn nữa, không phải chỉ đến sau năm 2008, ở Bãi Cọi mới tìm thấy những di vật đặc 
trưng của văn hóa Sa Huỳnh mà trước đó, GS. Hà Văn Tấn đã từng đề cập tới việc phát hiện 
chiếc khuyên tai hai đầu thú - một trong những di vật đặc trưng nhất của văn hóa Sa Huỳnh 
tại Xuân An (Hà Văn Tấn, Trịnh Dương 1977). Hay trong báo cáo của bà Colani cũng thấy 
những di vật Sa Huỳnh ở vùng Cương Hà - Cổ Giang, địa điểm này lại rất gần với Bãi Cọi 
(Colani M. 1936). 

Nói như vậy, tôi không hề có ý phủ định những yếu tố Đông Sơn có mặt trong sưu tập 
hiện vật ở địa điểm Bãi Cọi như rìu đồng, vòng đồng… Là một nền văn hóa có sức lan tỏa 
rộng, khảo cổ học từng ghi nhận không ít hiện vật Đông Sơn, trong đó có cả trống đồng, 
thâm nhập sâu vào những địa bàn trung tâm của văn hóa Sa Huỳnh. Bãi Cọi nằm giáp ranh 
với văn hóa Đông Sơn loại hình sông Cả nên sự ảnh hưởng này càng rõ nét hơn với những 
giao lưu và tiếp xúc văn hóa rất mạnh mẽ ở cả hai chiều. 

Như chúng ta đã biết, việc nhà nước Champa hình thành trên cơ sở văn hóa Sa Huỳnh 
được nhiều nhà khảo cổ học thừa nhận. Và người Champa đã có mặt ở vùng đất Nghi Xuân 
tuy không để lại những công trình kiến trúc đền tháp nhưng cũng đã hình thành nên hệ thống 
giếng Chăm tại đây. Đây cũng là một trong những cơ sở để tham cứu về tính chất văn hóa 
Sa Huỳnh của di tích Bãi Cọi. 

Trong truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy, khi thua trận, An Dương Vương chỉ chạy 
về đến đất Diễn Châu (Nghệ An) mà không thể đi thêm nữa. Có lẽ cương vực của nhà nước 
Văn Lang - Âu Lạc cũng chỉ đến đất Nghệ An? Tuy đây chỉ là câu chuyện truyền thuyết 
nhưng cũng phù hợp với thực tế lịch sử và được minh chứng khoa học qua di tích Bãi Cọi. 

Kết luận
Như vậy, Bãi Cọi là một địa điểm khảo cổ học cực bắc của văn hóa Sa Huỳnh. Tính 

chất văn hóa của di tích này mang trong mình cơ tầng của nền văn hóa mộ chum Sa Huỳnh 
ở miền Trung Việt Nam. Song, với vị trí cực bắc của nó, địa điểm khảo cổ học Bãi Cọi cũng 
lưu giữ nhiều mối giao lưu văn hóa với văn hóa Đông Sơn, đặc biệt là trung tâm văn hóa 
Đông Sơn ở lưu vực sông Cả

Trên cơ tầng của văn hóa Sa Huỳnh, địa điểm khảo cổ học Bãi Cọi được hình thành 
trên một vùng đất đã từng tồn tại trước đó những giai đoạn văn hóa Quỳnh Văn, Bàu Tró, 
Thạch Lạc. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy Bãi Cọi bắt nguồn trực tiếp từ những 
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văn hóa này mà có thể là bước phát triển, lan tỏa của văn hóa Sa Huỳnh ở giai đoạn cực 
điểm. Cư dân cổ Bãi Cọi có một xã hội tương đối phát triển với nhiều ngành nghề thiết yếu 
và phương thức táng tục mang nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, sự phân tầng xã hội chưa thực sự 
cao. Điều này thể hiện qua đồ tùy táng chôn theo mộ. Về niên đại, Bãi Cọi có niên đại trong 
khoảng thời gian 2000 đến 2300 năm cách ngày này. Song những phân tích về niên đại C14 
cho kết quả không đồng nhất và có phần sớm hơn nhiều.
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SA HUYNH CULTURE IN HA TINH PROVINCE

Chu Manh Quyen

The Bai Coi archaeological site in Xuan Vien Township, Nghi Xuan District, Ha 
Tinh Province, has been excavated and investigated since 2008. The results of the first 
excavations triggered a debate about the cultural background of this site. Afterward, the 
excavations in 2009-2010 and 2012 made it clear that Bai Coi is Sa Huynh site bearing 
intensive influences of the Dong Son culture. As a result, we can see that there was a 
presence of Sa Huynh culture in the territory of Ha Tinh province, which is evidenced by the 
numerous archaeological features found at the Bai Coi site. This can also be seen as the 
northern most boundary of the Sa Huynh culture so far.


