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TÖØ HANG CON MOONG ÑEÁN KYÕ NGHEÄ AN KHEÂ
NHÖÕNG NHAÄN THÖÙC MÔÙI VEÀ TIEÀN SÖÛ VIEÄT NAM VAØ KHU VÖÏC

 
Nguyễn Khắc Sử*

Mở đầu
Từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, các nhà khảo cổ học Nga đã có mặt ở 

Việt Nam, tham gia giảng dạy, đào tạo cán bộ khảo cổ học cho Việt Nam. Ngành khảo cổ học 
Việt Nam không quên công lao của GS.TS. P.I.Boriskovski, người đã có nhiều năm giảng 
dạy, xây dựng đội ngũ các nhà nghiên cứu khảo cổ học đầu tiên của Việt Nam, cũng như 
tham gia khai quật, nghiên cứu và biên soạn công trình chuyên khảo đầu tiên về quá khứ xa 
xưa của Việt Nam (Борисковский П.И., 1966). 

Một số trường Đại học hoặc các Viện nghiên cứu chuyên ngành khảo cổ ở Liên xô trước 
đây đã giúp đào tạo sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh thuộc lĩnh vực khảo cổ học. 
Nhiều nhà khảo cổ đào tạo ở Nga đã trở thành các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực 
khảo cổ học. Các thành tựu nghiên cứu khảo cổ học ở Nga luôn được các nhà khảo cổ học 
Việt Nam quan tâm tìm hiểu (Chử Văn Tần 1982: 3-8; Nguyễn Khắc Sử 1982: 911; Phạm Lý 
Hương 1982: 11-13; Ngô Sĩ Hồng 1982:13-15). Năm 2015, các nhà sử học Nga tập trung 
nhiều công sức biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Việt Nam trọn bộ 6 tập đề tặng nhân 40 
năm, ngày Việt Nam thống nhất. Trong tập 1 có tổng kết tư liệu khảo cổ học Việt Nam từ 
thời đại Đá đến thời kỳ Kim khí (Полная академическая история Вьетнама, в шести 
томах, 2014). 

Một chương trình hợp tác giữa Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam và Viện Khảo cổ học - Dân tộc học Novosibirsk, Viện Hàn lâm khoa học Nga (2010 - 
2019) đã được triển khai. Trong đó thành tựu nổi bật nhất là kết quả khai quật, nghiên cứu 
hang Con Moong (tỉnh Thanh Hóa) và các di tích sơ kỳ Đá cũ An Khê (tỉnh Gia Lai). 

1. Hang Con Moong và các di tích phụ cận
Hang Con Moong ở bản Mọ, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, được 

phát hiện năm 1974 và được khai quật vào các năm 1976 và 2008. Cuộc khai quật dừng lại 
ở địa tầng dày 3,6m, ghi nhận sự diễn biến 2 mức văn hóa từ Hậu kỳ Đá cũ văn hóa Sơn Vi 
(15.600 - 12.000 năm BC) sang Sơ kỳ Đá mới, văn hóa Hòa Bình (12.000 -7.000 năm BC) 

* PGS. TS. Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
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(Nguyen Khac Su 2009: 40-52). 
Trong các năm 2010 - 2014, đoàn 
khảo cổ Nga - Việt tiếp tục khai quật 
hang Con Moong từ độ sâu 3,6m 
đến 10,4m. Tại đây thu được các di 
vật đá, xương với 3 mức văn hóa 
hậu kỳ Đá cũ, diễn biến từ 26.000 
± 1.300 năm đến 73.900 ± 9.900 
năm BC qua 11 niên đại tuyệt đối 
bằng phương pháp OSL (Optically 
Stimulated Luminescence)* (Hình 
1). Diễn biến các mức văn hóa từ 
sớm đến muộn ở địa tầng hang Con 
Moong như sau:

Mức văn hóa 5 (sớm nhất) từ 
6,8m đến 10,4m, có các niên đại từ 
63.000 ± 7.300 năm BC đến 73.900 
± 9.900 năm BC. Đây là giai đoạn 
lạnh nhất so với toàn bộ thời gian 
tồn tại của hang Con Moong. Trong 
địa tầng gặp một vài hiện vật có 
dấu chế tác của con người, được 
làm từ các mảnh đá quartz, kích 
thước nhỏ. Những artifaces này gợi 
lại di vật cùng loại tìm thấy trong 
trầm tích hang Thẩm Ồm, nơi có 
mặt hóa thạch Homo sapiens và 
quần động vật Hậu kỳ Cánh tân, có 
niên đại 60.000 - 70.000 năm BC. Trong mức 5 hang Con Moong hầu như không gặp xương 
cốt động vật và vỏ nhuyễn thể. Con người cư trú ở đây không thường xuyên.

Mức văn hóa 4, ở độ sâu từ 5,1 đến 6,8m, có các niên đại từ 42.000 ± 2.600 năm BC, đến 
55.800 ± 4.800 năm BC. Ở giai đoạn này có một pha khí hậu lạnh đột ngột, khiến trong địa 
tầng hang xuất hiện một lớp dăm kết đá vôi khá dày.

* Các mẫu phân tích niên đại ở hang Con Moong do các đồng nghiệp ở Centre for Archaeological 
Science, School of Earth & Environmental Sciences, University of Wollongong, Australia cùng đoàn 
khảo cổ Việt - Nga thực hiện. Kết quả phân tích niên đại OSL và C14 được thực hiện tại phòng xét 
nghiệm của trung tâm này (McAdams C, Morley MW, Fu X, et al., 2019).

Hình 1. Địa tầng hang Con Moong từ 3,6m đến 10,14m
 (Nguồn: McAdams C, Morley MW, Fu X, et al., 2019)
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Trong mức địa tầng này, con người chủ yếu chế tác và sử dụng công cụ mảnh tước, 
một ít công cụ cuội, hình dáng không ổn định. Vào thời điểm này, con người tiến hành săn 
bắt các động vật có xương sống, hầu như chưa thu lượm các loài nhuyễn thể. Những công cụ 
mảnh tước ở Con Moong khác với kỹ nghệ công cụ mảnh tước nhỏ có dấu tu chỉnh ở Ngườm 
(Thái Nguyên), Bạch Liên Động (Quảng Tây, Trung Quốc), Lang Rongrien (Thái Lan). Niên 
đại C14 kỹ nghệ Ngườm khai quật năm 2017 là từ 23.000 năm đến 41.000 năm BC. 

Mức văn hóa 3, ở độ sâu từ 3,6 - 5,1m, có các niên đại từ 26.000 ± 1300 năm đến 
36.000 ± 1.900 năm BC. Khí hậu giai đoạn này lạnh, hơi khô và ấm dần lên vào giai đoạn 
cuối, con người chế tác công cụ cuội nguyên, công cụ cuội có vết ghè đẽo, kích thước nhỏ 
và một số công cụ mảnh cuội bổ, từ đá diabaz, quartzit và đá vôi (limestone). Con người 
chủ yếu thu lượm các loài ốc núi, chuyển ra cư trú ở phía cửa hang. Có một biến động địa 
chất nào đó, khiến cho nhiều tảng đá vôi ở trên trần rơi xuống lòng hang. Lòng hang bị tụt 
xuống, dấu vết tầng trầm tích còn sót lại in trên vách hang thành một vệt dài. Cư dân giai 
đoạn này có quan hệ chặt chẽ với lớp cư dân sớm nhất vùng di sản văn hóa và thiên nhiên 
thế giới Tràng An (Ninh Bình), tiêu biểu là lớp dưới Mái đá Ông Hay, ở độ sâu 1m có niên 
đại là 30.362 năm BC.

Mức văn hóa 2, ở độ sâu 2,5 - 3,6m, có tuổi từ 15.600 đến 12.000 năm BC; khí hậu 
mang yếu tố nhiệt đới gió mùa rõ nét. Con người chế tác công cụ cuội ghè đẽo mang đặc 
trưng kỹ nghệ văn hóa Sơn Vi, tiến hành săn bắt một số loài động vật lớn như voi, tê giác, 
hươu, nai, lợn và thu lượm các loài ốc núi, ốc suối, các loài trai, hến. Người chết được chôn 
trong hang, với táng thức nằm co, chôn theo công cụ đá. Tương đương với mức văn hóa 
này, xung quanh hang Con Moong là cư dân sống ở hang Diêm (lớp dưới) và hang Mang 
Chiêng (lớp dưới). 

Mức văn hóa 1 (trên cùng), ở độ sâu 2,5m, có niên đại từ 12.000 - 7.000 năm BC. Cổ từ 
cảm (Magnetic susceptibility) giai đoạn này cho biết có nhiều pha nóng, lạnh và mát xen kẽ 
nhau; đặc biệt có một thời kỳ lạnh đột ngột (Younger Dryas) vào thời điểm 9.310 năm BP. 
Đây cũng là thời kỳ mưa rất nhiều, khiến cho đa số cư dân thời này ở Bắc Việt Nam vào 
cư trú trong hang động đá vôi (Lưu Thị Phương Lan, Ellwood B. B., Nguyễn Chiến Thắng, 
2009: 410-417). Cư dân thời này chế tác và sử dụng công cụ cuội ghè đẽo, xuất hiện rìu mài 
lưỡi, ở các lớp muộn nhất xuất hiện rìu mài toàn thân và đồ gốm văn thừng. Các di tồn văn 
hóa mức này còn gặp ở xung quanh hang Con Moong, như: Hang Lai, hang Mang Chiêng 
(lớp trên), hang Diêm (lớp trên), hang Mộc Long, mái đá Mộc Long và động Người Xưa. 
Những cư dân này hình thành một cộng đồng cư dân đông đúc nhất, có sự ổn định cao về 
văn hóa, gắn liền với đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Cúc Phương. Sau 7.000 năm BP, 
về cơ bản kết thúc thời kỳ mưa nhiều, con người bắt đầu rời hang chiếm lĩnh các vùng đất 
mới ở đồng bằng ven biển, tạo dựng các văn hóa Trung kỳ Đá mới. Cộng đồng cư dân hang 
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Con Moong là tiền thân của cư dân văn hóa Đa Bút, phân bố ở châu thổ Thanh Hóa và Ninh 
Bình, có niên đại từ 7.000 năm đến 4.500 năm BP. Đồng đại với cư dân văn hóa Đa Bút 
dọc đồng bằng ven biển Việt Nam còn có các cư dân văn hóa Cái Bèo (Quảng Ninh và Hải 
Phòng) và cư dân văn hóa Quỳnh Văn (Nghệ An và Hà Tĩnh).

Kết quả khai quật hang Con Moong đã cho một địa tầng chuẩn về diễn trình văn hóa 
Tiền sử, về sự tương thích của con người và môi trường, về kết cấu cộng đồng cư dân cuối 
Đá cũ sang đầu Đá mới qua hệ thống các hang động xung quanh Con Moong, như: hang Lai, 
Mang Chiêng, hang Đắng, hang Mộc Long, mái đá Mộc Long, hang Diêm và động Người 
Xưa, gắn liền với cảnh quan khu vực karst và sự đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Cúc 
Phương. Đây là nguồn sử liệu hết sức quan trọng cho việc biên soạn lịch sử nguyên thủy 
Việt Nam ở giai đoạn chuyển tiếp từ Pleistocene sang Holocene, từ Đá cũ sang Đá mới, từ 
săn bắt hái lượm sang nông nghiệp sơ khai. Năm 2015, hang Con Moong và các di tích phụ 
cận được Nhà nước xếp hạng Di tích cấp Quốc gia Đặc biệt. 

2. Kỹ nghệ Đá cũ An Khê 
Những di tích Đá cũ đầu tiên của kỹ nghệ An Khê, tỉnh Gia Lai được phát hiện vào 

năm 2014 (Nguyễn Khắc Sử, Nguyễn Gia Đối 2015:47-63). Một năm sau, di tích được đưa 
vào kế hoạch khai quật của đoàn khảo cổ học Việt - Nga (2015-2019). Cho đến nay đã phát 
hiện 23 địa điểm Đá cũ ở An Khê. Trong đó 4 địa điểm đã được khai quật là Gò Đá, Rộc 
Tưng 1, Rộc Tưng 4 và Rộc Tưng 7, thu được hàng nghìn hiện vật đá, hàng trăm mẫu thiên 
thạch (tektite) và là nguồn sử liệu quan trọng xác lập sự hiện diện của kỹ nghệ Sơ kỳ Đá cũ 
An Khê và vị trí của nó trong bối cảnh Tiền sử Việt Nam và khu vực. 

Các di tích kỹ nghệ An Khê phân bố ở các đồi gò cao trung bình 420 - 450m, thuộc 
thung lũng thượng lưu sông Ba. Đây là vùng chuyển tiếp từ cao nguyên Pleiku ở phía tây 
xuống đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ ở phía đông. Tất cả các mẫu tektite đều được tìm 
thấy cùng với các di vật đá trong các lớp thạch học cấu tạo bởi trầm tích laterite kết hợp với 
sản phẩm phong hóa từ vỏ trái đất. Các phức hợp khảo cổ học đã được xác định niên đại 
bằng phương pháp K-Ar đối với các mẫu tektite cho kết quả 806 ± 22 ka và 782 ± 20 ka*. 
Tập hợp công cụ được phát hiện từ các địa điểm Sơ kỳ Đá cũ An Khê bao gồm các công cụ 
ghè hai mặt, mũi nhọn, nạo, công cụ chặt đập thô ghè một mặt và hai mặt biểu hiện một sự 
biến thiên đáng kể của văn cảnh, khi mà phác vật gốc và sự gia công lần thứ hai xác định 
hình dáng của một sản phẩm cuối cùng (Derevianko A.P et all, 2018: 3-21). Tổ hợp công 
cụ tiêu biểu của kỹ nghệ An Khê là rìu tay (handaxe), mũi nhọn tam diện (triangle shaped 
cross-section pick) và công cụ chặt thô (chopper, choping - tool). 

* Два тектита хронологических образцов были проанализированы с использованием метода K - 
Ar в Л а б о р а т о р и я  и з о т о п н о й  г е о х и м и и  и  г е о х р о н о л о г и и  Институт 
геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российская Академия 
Наук, Россия, (И Г Е М  Р А Н )  119017, Москва.
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Rìu tay (handaxe) có mặt trong hầu khắp các địa điểm Đá cũ An Khê, song số lượng 
không nhiều. Tiêu biểu là 4 chiếc tìm thấy ở Rộc Lớn, Rộc Gáo, Rộc Hương và Rộc Tưng 
(hình 2). Rìu tay An Khê được làm từ đá cuội quartzite, kích thước lớn, tiêu biểu là loại 
có thân hình mũi lao với một đầu thuôn nhọn, đốc cầm tròn; vết ghè tập trung ở 2/3 thân 
kể từ đầu nhọn, ghè 2 mặt, vết ghè từ rìa vào trung tâm, tạo ra một đường nổi cao chạy từ 
đầu nhọn đến gần đốc cầm, dày ở giữa và mỏng dần về hai rìa. Các vết ghè nhỏ, đan nhau, 
tạo rìa lưỡi zích zắc, kích thước trung bình: thân dài 20,7cm; rộng 11,9cm; dày 7,4cm và 
nặng 1,9kg. 

Mũi nhọn (pick) chiếm số lượng lớn, đặc trưng nhất là mũi nhọn hình khối tam diện, 
ba mặt phẳng kẹp một đầu nhọn, đầu kia giữ tối đa vỏ cuội làm đốc cầm; mặt cắt ngang thân 
gần tam giác cân; kích thước trung bình: thân dài 19,8cm; rộng ngang 11,9cm; thân dày 
8,07cm và nặng 2,32kg (hình 3).

Công cụ chặt thô (chopper, chopping) được làm từ viên cuội kích thước lớn, thân hình 
bầu dục, vết ghè tập trung ở một đầu, từ mặt cuội này sang mặt kia tạo ra công cụ chặt kiểu 
chopper, hoặc ghè hai mặt tạo ra công cụ chặt kiểu chopping. Loại công cụ này thường có 
một đường rìa cong lồi và một đốc cấm lớn còn vỏ cuội. Kích thước trung bình: thân dài 
19,2cm; rộng 11,7cm; dày 9cm và nặng 2,4kg.

Kỹ nghệ An Khê khác với các kỹ nghệ Sơ kỳ Đá cũ hiện biết ở Việt Nam như Núi 
Đọ (Thanh Hóa) và Xuân Lộc (Đồng Nai). Ở hai nơi này công cụ được làm từ đá basalte, 

Hình 2. Rìu tay ở An Khê (Nguồn: Деревянко А.П.,и другие 2016)

a. Gò Đá b. Rộc Tưng

c. Rộc Gáo d. Rộc Lớn
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thu thập trên mặt. Công cụ Núi Đọ có rìu tay, tiền rìu tay kích thước lớn, ghè thô sơ cùng 
mảnh tước Clacton và hạch đá đa diện. Rìu tay và mũi nhọn tam diện ở Xuân Lộc có kích 
thước nhỏ, vắng mặt hạch đá và mảnh tước. Việc định niên đại cho các kỹ nghệ này đều dựa 
vào hình thái công cụ, chẳng hạn Núi Đọ có tuổi dự đoán 400.000 năm BP (Борисковский 
П.И.,1966), còn Xuân Lộc có tuổi 500.000 năm BP (Saurin, E., 1971: 2-22). 

Kỹ nghệ Acheulean (Pháp) được giới khoa học xem là kỹ nghệ ghè hai mặt với rìu tay 
(handaxe) điển hình cho Sơ kỳ Đá cũ thế giới. Khác với rìu tay Acheulean, rìu tay An Khê 
được làm từ đá cuội, trên thân còn bảo lưu một ít vỏ cuội tự nhiên, đốc cầm to, gần tròn; 
còn rìu tay Acheulean làm từ đá trầm tích, chủ yếu là đá silic, ghè hết vỏ tự nhiên, đốc rìu 
vát mỏng. Thân rìu An Khê còn bảo lưu những vết ghè lớn, hầu như ít dấu tu chỉnh nhỏ; còn 
rìu Acheulean có nhiều vết tu chỉnh nhỏ, đều đặn, cân đối. Rìu tay An Khê có mặt bổ dọc 
hình nêm, mặt cắt ngang gần hình bầu dục, còn rìu Acheulean mặt bổ dọc hình nêm, mặt 
cắt ngang gần hình thấu kính. Nhìn chung, rìu tay An Khê không quy chuẩn, tiến bộ như rìu 
Acheullean điển hình, mà có nhiều nét thô sơ hơn. Trong kỹ nghệ An Khê hoàn toàn vắng 
mặt bôn tay (Cleaver), mảnh tước Clacton, kỹ thuật tách mảnh Levallois như thường gặp 
trong kỹ nghệ Acheulean. 

Ở Đông Nam Á, công cụ ghè hai mặt được tìm thấy ở Indonesia có tuổi khoảng 0,8 
triệu năm BP, gợi lại kỹ nghệ Acheulean điển hình, song kỹ nghệ chopper - chopping tools 
vùng này vẫn là chủ đạo (Simanjuntak, T., 2008). Ở Đông Á, rìu tay đã tìm thấy ở các địa 
điểm Đinh Thôn (Dingcun), Hợp Hà (Hehe), Bình Lương (Pingliang), đặc biệt là Bách Sắc 

Hình 3. Công cụ mũi nhọn An Khê (Nguồn: Derevianko et al. 2018)

a. Rộc Gáo b. Rộc Tưng 4

c. Rộc Tưng 10 d. Rộc Hương
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(Baise) (Trung Quốc). Trong thung lũng Bách Sắc, dọc đôi bờ sông Hữu (You river), tỉnh 
Quảng Tây đã phát hiện được 44 địa điểm Sơ kỳ Đá cũ, được xếp vào kỹ nghệ Bách Sắc. Kỹ 
nghệ này gồm những công cụ mũi nhọn, chopper, nạo, công cụ ghè hai mặt và rìu tay được 
làm từ đá cuội, kích thước lớn, ghè trực tiếp trên đe, rất ít mảnh tước. Có hai mẫu thiên thạch 
(tektite) trong kỹ nghệ Bách Sắc được xác định niên đại K-Ar có tuổi là 732.000 ± 39.000 
năm BP và 803.000 ± 33.000 năm BP. Các nhà khảo cổ Trung Quốc cho rằng, Bách Sắc là 
đại diện cho kỹ nghệ ghè hai mặt Sơ kỳ Đá cũ cổ nhất được biết ở vùng Đông Á (Guang 
Mao Xie, Erika, Bodin 2007). Kỹ nghệ Bách Sắc có nhiều nét tương đồng với kỹ nghệ An 
Khê về chất liệu, kỹ thuật chế tác, loại hình học công cụ và niên đại. 

Kỹ nghệ ghè hai mặt ở Việt Nam và Trung Quốc là kết quả của sự đồng quy kỹ thuật, 
tiến triển từ kỹ nghệ cuội ghè của khu vực. Về vấn đề này, trong kết luận Hội thảo quốc tế 
“The An Khe Paleolithic Industry within the context of Bifacial industries from Asia”, Viện 
sĩ A.P. Derevianko cho rằng: “Sự phát hiện các tập hợp công cụ ghè hai mặt Sơ kỳ Đá cũ ở 
Việt Nam và Trung Quốc gợi ý về một sự tiến hóa phi định hướng của những cư dân sớm ở 
các khu vực này với một số sự thay đổi nhỏ trong các kỹ nghệ công cụ đá lúc khởi thủy do 
các đặc thù về điều kiện tự nhiên và khí hậu. Kỹ thuật ghè đá cuội chế tác các công cụ để 
chế tác các dụng cụ bằng tre thịnh hành trong khu vực trải qua hầu như toàn bộ thời kỳ Đá 
cũ, cho thấy một sự khác biệt đáng kể giữa văn hóa của những cư dân bản địa và phần còn 
lại của khu vực Á- Âu” (Proceeding of international conference… 2019).

Việc sử dụng kỹ thuật ghè hai mặt để chế tạo rìu tay ở An Khê cách đây gần một triệu 
năm là một sự cách tân lớn, đóng vai trò then chốt trong sự tiến hóa của con người và năng 
lực nhận thức của con người trong lịch sử. Với kết quả này, kỹ nghệ An Khê (Việt Nam) xứng 
đáng được bổ sung vào bản đồ kỹ nghệ công cụ ghè hai mặt trên thế giới (Деревянко, А.П., 
Н.Х. Шу, А.А. Цыбанков, Н.З. Дой, 2016). 

Những phát hiện kỹ nghệ Đá cũ An Khê đã làm thay đổi nhận thức lâu nay về lịch 
sử Việt Nam. Con người xuất hiện lúc nào, thì lịch sử được bắt đầu từ đó. Trước đây, ở 
Việt Nam lấy thời điểm xuất hiện Người đứng thẳng (Homo erectus) ở Thẩm Khuyên và 
Thẩm Hai (Lạng Sơn) có tuổi 0,5 triệu năm BP làm mốc mở đầu cho lịch sử Việt Nam. 
Với phát hiện di tích Đá cũ An Khê, đã có cơ sở để kéo dài hơn lịch sử Việt Nam về phía 
trước, với niên đại 0,8 triệu năm. Chủ nhân của kỹ nghệ Sơ kỳ Đá cũ An Khê là những 
Homo erectus, tổ tiên trực tiếp của Homo sapiens (Nguyễn Khắc Sử 2017; Деревянко 
А.П., 2018: 194-232).

Năm 1948, H.Movius đề xướng một ranh giới (Movius Line) đối lập văn hóa phương 
Đông và phương Tây từ Sơ kỳ Đá cũ. Theo đó, ở phương Tây phổ biến rìu tay, có hình dáng 
cân đối, ghè đẽo quy chuẩn, thể hiện cho vùng tiến bộ, năng động của loài người, còn 
phương Đông tồn tại kỹ nghệ cuội chopper-chopping, thô sơ, phụ thuộc vào hình dáng tự 
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nhiên của hòn cuội, thể hiện cho khu vực bảo thủ, trì trệ, lạc hậu và hầu như không có đóng 
góp gì cho sự tiến bộ của nhân loại (Movius, H., 1948, 1949). Những phát hiện kỹ nghệ ghè 
hai mặt và những rìu tay sớm ở An Khê (Việt Nam), Bách Sắc (Trung Quốc) và nhiều nơi khác 
ở khu vực châu Á đã bác bỏ quan điểm trên. 

3. Kết luận
Trong 10 năm hợp tác khai quật, nghiên cứu khảo cổ hang Con Moong và các di tích 

Đá cũ An Khê, các nhà khảo cổ học Việt - Nga đã mang lại một khối lượng tư liệu mới, góp 
phần nhận thức mới về Tiền sử Việt Nam và khu vực. 

Kết quả khai quật hang Con Moong đã cung cấp cho chúng ta một địa tầng chuẩn về 
diễn trình văn hóa Tiền sử từ cuối Đá cũ sang đầu Đá mới ở Việt Nam, về sự tương thích 
của con người và môi trường, về hệ thống kết cấu cộng đồng cư dân qua hệ thống các di tích 
hang động xung quanh Con Moong, gắn liền với cảnh quan khu vực karst và sự đa dạng sinh 
học của Vườn Quốc gia Cúc Phương. 

Với phát hiện kỹ nghệ Đá cũ An Khê, chúng ta đã bổ sung kỹ nghệ ghè hai mặt Việt 
Nam vào bản đồ Sơ kỳ Đá cũ thế giới. Ở đó, những công cụ ghè hai mặt cũng như các di 
vật đá khác của kỹ nghệ An Khê rất khác so với Acheulean châu Âu. Sự vắng mặt của bôn 
tay (Cleaver) hoặc kỹ thuật Levallois trong các địa điểm An Khê đã cung cấp mọi lý do 
để tin rằng, kỹ thuật ghè hai mặt xuất hiện ở Việt Nam và Trung Quốc là do tiến hóa hội 
tụ (сходящаяся эволюция). Ở Việt Nam, kỹ thuật ghè hai mặt phát triển từ truyền thống 
mảnh tước đá cuội địa phương, bằng chứng là chúng được làm khá nhiều từ những mảnh 
tước đầu tiên; còn những mảnh tước thứ là không nhiều, chúng hợp thành một phức hợp kỹ 
thuật và loại hình học công cụ của Sơ kỳ Đá cũ An Khê (Derevianko A.P. et all, 2018: 19). 
Những phát hiện Sơ kỳ Đá cũ An Khê là cơ sở để xác nhận giai đoạn mở đầu lịch sử Việt 
Nam cách đây 0,8 triệu năm, và để tìm hiểu con đường tiến hóa nhân loại từ Homo erectus 
sang Homo sapiens, cũng như thảo luận giả thiết về Movius Line trong bản đồ khảo cổ học 
Sơ kỳ Đá cũ thế giới.
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FROM CON MOONG CAVE TO AN KHE INDUSTRY
NEW PERCEPTIONS ABOUT VIETNAMESE AND REGIONAL PREHISTORY

Nguyen Khac Su

For nearly a decade (2010-2019), the Institute of Archaeology of the Vietnam 
Academy of Social Sciences has been conducting a cooperation program with 
the Novosibirsk Institute of Archaeology and Ethnology of the Russian Academy 
of Sciences, and has obtained many outstanding achievements. One of the most 
remarkable achievements of the cooperation program was the finding of the 
excavations in Con Moong cave (Thanh Hoa province) and the Palaeolithic sites 
in An Khe (Gia Lai province). A geological stratum over 10.14 m thick, which has 
remained intact in Con Moong cave, consists of many successive cultural layers and 
reflects changes in the paleoenvironment and cultural evolution of the prehistoric 
inhabitants in northern Vietnam from 73,000 BC to 7,000 BC.

At An Khe, 4 of the 23 sites were excavated, demonstrating the presence 
of a bifacial Industry of Early Paleolithic, dating to 800,000 years BP by the 
Argonpotassium isotope method. These findings contribute to a change in the 
perception of the beginning of Vietnamese history and some issues of the ancient 
historical period of mankind


