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TROáNG ñOàNG TRONG NHOÙm mOä COå ñieàN TRì
(vAÂN NAm, TRuNG quOáC)

Nguyễn Văn Hảo*

lỜi NÓi ĐẦu
Sách Trống đồng cổ Trung Quốc do Hội Nghiên cứu trống đồng cổ Trung Quốc biên 

soạn năm 1988, là một tác phẩm lớn, nghiên cứu toàn diện gần 1.400 chiếc trống đồng đang 
lưu trữ tại Trung Quốc, trong đó có 24 chiếc trống trong 15 ngôi mộ cổ ở Điển Trì. Sách 
Trống đồng cổ Trung Quốc là tài liệu chủ yếu sử dụng trong bài viết này.

Các nhà nghiên cứu trống đồng cổ Trung Quốc đã phân chia gần 1.400 chiếc trống 
thành 8 loại hình, trong đó “Loại hình Thạch Trại Sơn” là loại hình thứ hai. Trống đồng 
thuộc loại hình Trung Quốc, không chỉ có những trống phát hiện ở Trung Quốc, mà ngay 
cả trống Đông Sơn tìm được ở nơi cư trú của người Lạc Việt, Bắc bộ - Việt Nam, ở thời kỳ 
sớm của nó cũng thuộc “Loại hình Thạch Trại Sơn” (Trung Quốc), được truyền bá sang Việt 
Nam. Con đường truyền bá chủ yếu từ Vân Nam, theo sông Hồng đi xuống (Hội nghiên cứu 
trống đồng cổ Trung Quốc 1988). 

Cùng quan điểm với các tác giả Trống đồng cổ Trung Quốc, nhà khảo cổ học Nhật Bản, 
Imamura đã lấy địa bàn phân bố của trống đồng làm căn cứ, phân chia trống đồng loại hình 
Heger I thành hai hệ thống: hệ thống trống Thạch Trại Sơn và hệ thống trống Đông Sơn. 
Thuộc hệ thống Thạch Trại Sơn, thân trống là hình chóp cụt, còn thuộc hệ thống trống Đông 
Sơn, thân trống là hình trụ; hoa văn trang trí trên trống, ở trống Đông Sơn thì “đẹp”, ở trống 
Thạch Trại Sơn “bình thường”, không có hoa văn tiêu biểu riêng cho từng hệ thống. Cũng 
như các tác giả Trống đồng cổ Trung Quốc, Imamura cho rằng trống Thạch Trại Sơn sinh ra 
từ loại hình Vạn Gia Bá, mà Imamura gọi là trống “Tiền Heger I”; trống Đông Sơn là trống 
“phái sinh” ra từ “loại hình Thạch Trại Sơn”, hoặc một loại hình nào đó tương tự như loại 
hình Thạch Trại Sơn. Cuối cùng, Imamura cũng phải thừa nhận một thực trạng là chỉ có trên 
90% trống Heger I hiện biết (trừ trống tiền Heger I) là thuộc hai hệ trống này, còn lại một số 
ít (gần 10%) trống đồng mang tính trung gian, không thể quyết định dứt khoát nên xếp vào 
hệ thống nào! (Keiji Imamura 1993).

* Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học
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Khác với các ý kiến trên, nhà sử học Đào Duy Anh (Việt Nam), từ sớm đã cho rằng: 
“Từ đất Lạc Việt, trống đồng mới lưu truyền ra các xứ khác, ví dụ như sang Quý Huyện ở 
Quảng Tây và sang Tấn Ninh ở Vân Nam” (Đào Duy Anh 2005).

Trống đồng trong nhóm mộ cổ là di vật của văn hóa khảo cổ học nào, do dân tộc nào 
chế tạo ra (?) là vấn đề được đông đảo các nhà nghiên cứu quan tâm!

1. Trống trong nhóm mộ cổ Điền Trì với “loại hình Thạch Trại Sơn”
Tác giả Trống đồng cổ Trung 

Quốc đã chia trống loại hình Thạch 
Trại Sơn: “Trống giai đoạn sớm”, 
“Trống giai đoạn giữa” và “Trống 
giai đoạn muộn”.

- “Trống giai đoạn sớm” chỉ có 
4 chiếc, “Hoa văn trang trí trên những 
chiếc trống này tương đối giản đơn, 
bảo lưu đặc trưng của trống giai đoạn 
muộn, giai đoạn giữa của loại hình 
Vạn Gia Bá” (Hội nghiên cứu trống 
đồng cổ Trung Quốc 1988). Nhưng do không có đặc trưng “Trống giai đoạn sớm” của 
“Loại hình Thạch Trại Sơn” nên xếp chúng vào loại hình Vạn Gia Bá thì sẽ thích hợp hơn. 
Về sau Lý Côn Thanh đã xếp 3 trong 4 chiếc trống này vào trống loại hình Vạn Gia Bá (Lý 
Côn Thanh 1998). Rõ ràng nhất, Trương Tăng Kỳ cho rằng: “Trống loại hình Vạn Gia Bá 
và trống loại hình Thạch Trại Sơn là hai hệ thống khác nhau, mỗi loại có phát triển độc lập 
riêng, đại biểu cho hai văn hóa khác nhau của dân tộc khác nhau. Nói cách khác, quan hệ 
giữa chúng là quan hệ phát triển song hành”(Trương Tăng Kỳ 1993).

4 chiếc trống này lại không chôn theo mộ cổ ở Điền Trì, chúng được phát hiện ở vùng 
ngoài khu vực Điền Trì. Giữa chúng và những ngôi mộ cổ ở Điển Trì không có bất kỳ quan 
hệ gì! Trống trong mộ cổ Điền Trì thuộc “trống giai đoạn giữa”. Như vậy, trống loại hình 
Thạch Trại Sơn không trải qua 3 giai đoạn phát triển. Niên đại của nó cũng là niên đại của 
trống trong nhóm mộ cổ Điền Trì, sớm nhất cũng chỉ bắt đầu từ “trống giai đoạn giữa” (Từ 
vãn kỳ Chiến Quốc đến trung kỳ Tây Hán).

- “Trống giai đoạn giữa” có tất cả 23 chiếc, 19 chiếc trong mộ cổ Điền Trì, có thể gọi 
thời kỳ này là thời kỳ của trống “người lông chim”. Niên đại của nó nằm trong khoảng từ 
vãn kỳ Chiến Quốc đến trung kỳ Tây Hán. Điều này, cũng được niên đại C14 của một số mộ 
gợi ý. Ngôi mộ số 21 ở Lý Gia Sơn, Giang Xuyên, từ chuôi gỗ của một vũ khí chôn theo: 
2500 ± 105 năm. Nhưng ngôi mộ này lại không có trống đồng hoặc di vật có quan hệ với 
trống đồng chôn theo. Do vậy, ở thời kỳ này, trống đồng chưa xuất hiện trong vùng (?). Ngôi 
mộ số 41 ở Thiên Tử Miếu, Khởi Cồng có niên đại của quách gỗ (2290 ± 70 năm) và niên 

Biểu đồ sự biến đổi loại hình trống Thạch Trại Sơn
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đại từ chuôi gỗ của một vũ khí chôn theo (2280 ± 120 năm) tương đồng nhau. Trong đồ tùy 
táng, cũng không có trống đồng chôn theo, nhưng có 3 chiếc thạp đồng, cũng như trống 
Đông Sơn, thạp đồng là di vật của văn hóa Đông Sơn, và đồng hành với trống Đông Sơn. 
Hoa văn trang trí trên đó là hoa văn của văn hóa Đông Sơn. Thời kỳ này, trống đồng đã lưu 
hành rộng rãi ở khu vực này!

- “Trống giai đoạn muộn”, gồm 21 chiếc, những chiếc trống tìm được trong nhóm mộ 
cổ Điển Trì chỉ còn 4 chiếc, số lượng trống “người lông chim” đã giảm đi một cách đáng kể, 
nếu không nói là không xuất hiện nữa, niên đại từ Tây Hán vãn kỳ đến Đông Hán sơ kỳ. Số 
lượng trống “người lông chim” đã giảm mạnh, hình dáng, đặc biệt là hoa văn tả thực, cũng 
có biến đổi rõ rệt:

+ Trống số 32A mộ số 1 ở Thạch Trại Sơn, giữa mặt trống đã khoét một lỗ tròn nhỏ, 
tương tự như thùng đựng vỏ ốc hình trống số 1, 2 trong mộ số 12 ở Thạch Trại Sơn để nhét 
vỏ ốc. Trống đồng bị chuyển đổi thành đồ dùng hàng ngày.

+ 2 đồ vật hình trống, số 2, và 120 trong mộ số 6, mộ của vua Điền, ở Thạch Trại Sơn; 
trang 46 của Trống đồng cổ Trung Quốc, các tác giả coi đó là 2 chiếc trống đồng, vậy mà 
trước đó, ở trang 6 của cuốn sách, chúng được xác định là 2 chiếc thùng đựng vỏ ốc hình 
trống. Nhưng cả hai di vật này “giữa mặt trống của chúng không có hoa văn, phía ngoài có 
dải hoa văn hình tròn đồng tâm kẹp văn răng cưa, ở dải hoa văn này nổi lên một ống tròn 
nhỏ” (Hội nghiên cứu trống đồng cổ Trung Quốc 1988). Hai di vật này không phải là trống 
đồng và cũng không phải là thùng đựng vỏ ốc hình trống mà có khả năng là chiếc đôn lớn 
hình trống đồng dùng để đặt tượng.

+ Trống số 58 thuộc mộ số 1 ở Thạch Trại Sơn. Đây là 1 chiếc trống duy nhất trong số 4 
di vật phát hiện trong nhóm mộ cổ Điền Trì thuộc giai đoạn này. Hoa văn trang trí trên trống, 
đặc biệt là hoa văn tả thực không còn là “người lông chim” mà là hoa văn của người Điền!

Đây là thời kỳ suy thoái của trống đồng trong mộ cổ Điền Trì và cũng là thời kỳ trống 
“người lông chim” không tồn tại nữa. Trong mộ cổ của vua Điền đã không có trống đồng 
chôn theo. Đối với người Điền, trống đồng không phải là thứ tượng trưng cho quyền uy, 

Dân tộc chủ thể của nước Điền
Hoa văn trên đồ đồng văn hóa Điền

“Người lông chim”
Hoa văn trên đồ đồng văn hóa Đông Sơn
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không phải là biểu tượng cho sự giàu có. Trống đồng không phải là “quốc bảo” của người 
Điền. Trước hiện tượng này, giới học giả Trung Quốc có người cho rằng, đó là do văn hóa 
Hán thâm nhập vào khu vực tạo ra. Nhưng cùng chịu áp lực thâm nhập của văn hóa Hán, 
một sản vật bản địa, của văn hóa Điền - thùng đựng vỏ ốc vẫn tồn tại và phát triển, thùng 
đựng vỏ ốc vẫn chiếm vị trí nổi bật trong bộ đồ tùy táng của vua Điền. Có thể nói, trống 
đồng hoa văn “người lông chim” vốn không phải là sản phẩm của người Điển, chúng nhất 
thời xuất hiện trong đời sống của người Điền, tình trạng của nó ở thời kỳ này không mấy 
quan hệ với sự thâm nhập của văn hóa Hán!

Vậy, những chiếc trống tìm được trong nhóm mộ cổ Điền Trì, là những chiếc trống như 
thế nào? Do dân tộc nào chế tạo?

Tác giả Trống đồng cổ Trung Quốc cho rằng: “Người Điền chế tạo và sử dụng trống 
đồng, tuy rằng sử sách không ghi chép, nhưng trong nhóm mộ cổ nói trên đã phát hiện một 
số lớn trống đồng cùng những đồ vật có liên quan đến trống đồng, không những đã chứng 
minh người Điền chế tạo, sử dụng trống đồng, mà khu vực người Điền còn là trung tâm phân 
bố của trống loại hình Thạch Trại Sơn”(Hội nghiên cứu trống đồng cổ Trung Quốc 1988).

Nhà khảo cổ học Trung Quốc, Trương Tăng Kỳ, người trực tiếp và nghiên cứu những 
tư liệu này, đã nhận định: “Trong mộ táng khu vực Điền Trì đã tìm được tương đối nhiều 
trống đồng, trên mặt trống phần lớn được trang trí văn mặt trời và văn chim bay lượn, thân 
trống có văn “người lông chim”, văn đua thuyền và văn trâu bò... Loại trống này chế tạo 
đẹp, hoa văn nhiều. Giới khảo cổ nước ta, đa số gọi đó là “Trống đồng Thạch Trại Sơn”, lấy 
khu mộ Thạch Trại Sơn, nơi phát hiện được nhiều và có niên đại sớm để đặt tên...” (Trương 
Tăng Kỳ 1997).

Như mọi người đã biết, trống đồng là loại nhạc cụ dân tộc, là một loại di vật của văn 
hóa khảo cổ.

Chức năng âm nhạc của trống: mặt trống là nơi phát ra âm thanh khi đánh, thân trống 
là phần cộng hưởng âm. Âm thanh của trống (âm vực và âm sắc) là do hình dáng, kích thước 
to nhỏ của trống, nguyên liệu chế tạo, cũng như kỹ thuật đúc trống... quyết định.

Hoa văn trang trí trên trống không có bất kỳ một quan hệ gì với chức năng âm nhạc của 
trống. Do hình dáng, quy mô của trống, phong cách biểu hiện hoa văn trang trí trên trống, 
nó có nét riêng không giống với các di vật khác. Có thể nói, từ Thời đại Đá mới trở đi, cơ sở 
của hoa văn trang trí trên các di vật của một văn hóa khảo cổ nói chung và trên trống đồng 
nói riêng là sự tái hiện tiêu chí tộc người thuộc văn hóa đó, nó và cộng đồng tộc người là 
một. Do vậy, đối với một chiếc trống thuộc tộc người mà nói, điều cần quan tâm đầu tiên 
không phải nó đã được tìm thấy trong mộ táng của dân tộc nào, mà là hoa văn trang trí trên 
đó là hoa văn của văn hóa khảo cổ nào.

Đối với trống đồng tìm được trong mộ cổ Điền Trì, như Trương Tăng Kỳ đã nói: “Trong 
văn hóa Đông Sơn Việt Nam, cũng có những trống đồng tương tự. Hình dáng, hoa văn trang 
trí của nó tương tự như trống đồng tìm thấy trong nhóm mộ cổ Điền Trì” (Trương Tăng 
Kỳ 1997). Sự giống nhau của chúng đã được đa số học giả nghiên cứu trống đồng khẳng 
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định. Nếu như trống đồng 
tìm được trong nhóm mộ 
cổ Điền Trì là do người 
Điền chế tạo, như tác giả 
Trống đồng cổ Trung Quốc 
đã khẳng định, thì vì sao 
hoa văn trang trí trên đó 
lại không phải là hoa văn 
của văn hóa Điền, nó lại 
không giống hoa văn trang 
trí trên di vật của văn hóa 
Điền, như trên thùng đựng 
vỏ ốc hình trống số 1, số 
2 trong mộ số 12 ở Thạch 
Trại Sơn. Ngược lại, nó 
lại giống hoa văn trang trí 
trên trống Đông Sơn, trên 
di vật bằng đồng khác của 
văn hóa Đông Sơn. Điều 
đó, chứng tỏ trống đồng tìm 
được trong mộ cổ của người Điền chỉ có thể là trống đồng của văn hóa Đông Sơn, do người 
Lạc Việt chế tạo. Trống Đông Sơn cùng các di vật khác của văn hóa Đông Sơn đã thông qua 
sự biến động nào đó về dân tộc mà xuất hiện ở vùng này.

Tương tự như trường hợp của chiếc trống số “Thổ 1011” tìm được ở trường trung học 
(Quý Cao M8) ở Quý Huyện, Quảng Tây. Chủ mộ là người Hán, không phải là người Lạc 
Việt ở đất Giao Chỉ, chiếc trống tìm được lại là trống “người lông chim”, không phải trống 
đồng do người Điền chế tạo. Trống đã được phân tích đồng vị chì, sau khi phân tích, Vạn 
Phụ Bân cùng các đồng nghiệp ở Học viện Dân tộc Quảng Tây nhận định: “Điều đáng chú 
ý là, năm 1955, trong ngôi mộ Hán số 8 ở trường trung học, Quý Huyện, Quảng Tây, Trung 
Quốc (nay là thành phố Quý Cảng), đã phát hiện một chiếc trống đồng loại hình Thạch Trại 
Sơn (Thổ 1011), kết quả đồng vị chì của nó nằm trong trường I phân bố đồng vị chì của 
trống Đông Sơn Việt Nam, thực nghiệm đã chứng minh chiếc trống này được chế tạo hoàn 
chỉnh ở khu vực văn hóa Đông Sơn, thông qua một hình thức nào đó được đưa đến Quý 
Huyện, Trung Quốc”(Vạn Phụ Bân, Phòng Minh Huệ, Vi Đông Bình 2003). Chủ mộ có thể 
đã có một thời gian làm quan ở đất Giao Chỉ, khi mất đã đem chiếc trống mang về chôn 
trong mộ của bản thân, chủ mộ chỉ là người sử dụng chiếc trống này.

Những chiếc trống tìm được trong nhóm mộ cổ Điền Trì, có cùng một tình huống như 
chiếc trống mộ Hán số 8 ở Quý Huyện.

 Thùng đựng vỏ ốc hình trống (số 2 mộ 12 - Thạch Trại Sơn)
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2. Người Điền với trống đồng
2.1. Trống Điền, những chiếc trống đồng tìm được trong mộ cổ Điền Trì, đa số là trống 

“người lông chim”, do người Lạc Việt chế tạo, số ít là trống Điền do người Điền chế tạo, sự 
phân biệt giữa hai loại trống, chủ yếu được thể hiện qua hoa văn tả thực trang trí trên trống. 
Trên trống Đông Sơn, chủ yếu là văn “người lông chim”, các hoạt động hàng ngày của 
người Lạc Việt và môi trường tự nhiên mà người Lạc Việt sinh sống, còn trên trống Điền, 
chủ yếu là hình tượng dân tộc chủ thể của nước Điền - người mặc áo có hoa văn kẻ sọc, búi 
tóc, mắt tròn to, tai đeo khuyên, lưng thường có đai khóa tròn... cùng các hoạt động thường 
nhật của người Điền và sinh vật sống trong môi trường cư trú của người Điền.

Do phương pháp chế tạo khác nhau, nên trống Điền gồm hai loại: trống hoa văn khắc 
sau và trống hoa văn đúc.

a. Trống hoa văn khắc sau: là trống “người lông chim” được chuyển đổi thành trống 
Điền. Người Điền xóa bỏ hoa văn tả thực trên thân trống, sau đó khắc đè lên loại hoa văn 
mới - hoa văn của văn hóa Điền. Đến nay, đã có ba chiếc trống thuộc loại này:

- Trống số 18 mộ 14 ở Thạch Trại Sơn: trên tang, lưng, thân trống đều khắc hoa văn 
động vật, trống đã bị han gỉ nặng, không rõ hình hài của các loại thú.

- Trống đựng vỏ ốc trong mộ số 1 ở Thạch Trại Sơn: trên thân trống hoa văn gốc bị xóa 
sạch, khắc lên đó một nhóm người Điền ở trần đang đi săn.

- Trống số 3 mộ 13 ở Thạch Trại Sơn: ở phần trên thân trống có văn chấm, văn răng 
cưa, phần dưới có văn thuyền, giữa thuyền khắc thêm người múa, võ sĩ, chim công, cá, 
tôm... Trên lưng trống phân thành 10 ô, giữa ô là văn trâu bò đúc, văn khắc sau là kỵ sĩ, võ 
sĩ, hổ, chim công, khỉ...

Những chiếc trống trên, một lần nữa xác nhận trống “người lông chim” không phải 
trống của người Điền chế tạo, mà do người Lạc Việt chế tạo, nếu không, người Điền hà tất 

Hoa văn khắc sau trên trống đựng vỏ ốc trong mộ số 1 ở Thạch Trại Sơn

Hoa văn khắc sau trên trống số 3 mộ 13 ở Thạch Trại Sơn
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phải chuyển đối như vậy? Quan hệ giữa người Điền và người Lạc Việt thể hiện trên những 
chiếc trống này là quan hệ “đả phá lẫn nhau”(Nguyễn Văn Hảo 1997). Trong 3 chiếc trống 
này, có 2 chiếc (Thạch M14: 18, và Thạch M13: 3) thuộc “trống trung kỳ”, trống đựng vỏ 
ốc trong mộ số 1 ở Thạch Trại Sơn thuộc “trống vãn kỳ”. Người Điền chế tạo trống đồng 
bắt đầu từ “trống trung kỳ”, những chiếc trống này là tiêu bản trống đồng đầu tiên của 
người Điền.

b. Trống hoa văn đúc: hoa văn trang trí trên trống được đúc cùng với trống. Cũng như 
“trống hoa văn khắc sau”, hình dáng trống và hoa văn hình học trên trống “người lông chim” 
được bảo lưu, không thay đổi; còn hoa văn tả thực là hoa văn của văn hóa Điền. Đến nay, 
có 3 chiếc trống thuộc loại trống này, trong đó có 1 chiếc được phát hiện trong một cổ Điền 
Trì, 2 chiếc còn lại được phát hiện ở những nơi ngoài khu vực Điền Trì.

- Trống số 58 mộ số 1 ở Thạch Trại Sơn, phần dưới của tang trống trang trí 6 nhóm văn 
thuyền, đầu và đuôi thuyền cong vút lên, mỗi thuyền có một con chim, mỗi thuyền ngồi từ 
2 đến 4 người, là người 
Điền búi tóc, ở trần. 
Lưng trống phân thành 2 
bộ phận, mỗi bộ phận 2 
tổ hoa văn thuyền, giữa 
thuyền có văn trâu, chim 
và người múa.

- Trống số 3 Hội 
Lý, phát hiện ở huyện 
Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên, 
Trung Quốc, phía đưới 
tang trống trang trí 06 
thuyền, mỗi thuyền chỉ 
ngồi từ 2 đến 4 người, 
người Điền búi tóc đuôi 
chim, dải khăn bay, thân 
mặc áo kẻ sọc, có đai 
lưng... phần lưng trống 
phân 8 ô, giữa các ô là 
văn trâu bò, uyên ương.

- Trống Động Xá, phát hiện ở tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (Bảo tàng khu tự trị dân tộc 
Choang - Quảng Tây, Sở nghiên cứu Khảo cổ - Văn vật Quảng Tây, Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia Việt Nam 2011): Hình dáng, quy mô và hoa văn trang trí, về cơ bản tương tự như trống 
số 3 Hội Lý. Trên trống Động Xá đã xuất hiện tượng cóc. Trống Động Xá muộn hơn trống 
số 3 Hội Lý.

Trống số 58 trong mộ 1 ở Thạch Trại Sơn

Trống số 3 ở Hội Lý
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Niên đại của những chiếc trống trên tương đối muộn, muộn hơn “trống hoa văn khắc 
sau”, từ Tây Hán vãn kỳ đến Đông Hán sơ kỳ. Chúng đại diện cho giai đoạn cuối của quá 
trình chế tạo trống đồng của người Điền.

Từ “trống hoa văn khắc sau” đến “trống hoa văn đúc” thể hiện rõ trống Điền là loại 
trống phái sinh từ trống “người lông chim”, trống do người Lạc Việt chế tạo!

2. Văn hóa trống đồng của người Điền
Trống “người lông chim” trở thành trống tiền thân của trống Điền, nó là hình dáng của 

thùng đựng vỏ ốc hình trống, những chiếc đôn lớn, nhỏ hình trống... Là một nhạc cụ, trống 
đã xuất hiện trong hoạt động thường ngày của người Điền, như trong lễ hội, chiến tranh, 
nhảy múa... của người Điền.

Điều nổi bật nhất trong văn hóa 
trống đồng của người Điền là rất nhiều 
trống “người lông chim” đã bị người 
Điền chuyển đổi thành thùng đựng vỏ 
ốc - thành trống đựng vỏ ốc, có mấy loại 
dưới đây:

- Trống đồng đựng vỏ ốc không 
nắp: Hình dáng trống được giữ nguyên, 
giữa mặt trống, nơi trang trí văn mặt 
trời, đục một lỗ tròn nhỏ, để nhét vỏ ốc 
vào trong. 

Chúng tương tự như thùng đựng 
vỏ ốc hình trống số 1, 2 trong mộ 12 
ở Thạch Trại Sơn. Đến nay, có 8 chiếc 
trống, trong đó có một chiếc trống 
minh khí (số 12, trong mộ 24 ở Thạch 
Trại Sơn).

Trống đồng được chuyển đổi thành 
thùng đựng vỏ ốc có nắp

Trống Động Xá
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- Thùng đựng vỏ ốc có nắp, bỏ mặt trống cũ, thay 
vào đó là nắp mới, trên nắp thường là cảnh hoạt động 
trong đời sống hàng ngày của người Điền, gắn thêm 
đáy và chân. Đến nay, đã có 10 chiếc trống chuyển đổi 
thành trống đồng đựng vỏ ốc có nắp.

Ngoại trừ những chiếc trống đồng chuyển đổi 
thành một thứ để đựng vỏ ốc đã đề cập đến ở trên, 
người Điền còn sử dụng một lúc hai chiếc trống 
đồng không có thay đổi hình dáng lồng vào nhau để 
đựng vỏ ốc.

Rất nhiều trống đồng bị chuyển đổi thành trống 
đồng đựng vỏ ốc là một nét đặc thù trong văn hóa 
trống đồng của người Điền. Giới học giả Trung Quốc, có người cho rằng: Đây là hiện 
tượng “tái sử dụng” những chiếc trống đồng đã bị hỏng. Nhưng trong số trống đồng bị 
chuyển đổi có cả trống minh khí, dùng để chôn theo người đã mất, không có việc do sử 
dụng mà trống bị hỏng! Sự biến đổi trên mặt trống được tạo ra là có chủ định! Một số 
lớn trống “người lông chim” bị thay đổi chức năng sử dụng, một lần nữa chứng tỏ những 
chiếc trống này không do người Điền chế tạo, nhu cầu đối với chức năng âm nhạc của 
chúng không cao, chúng có thể tùy ý bị chuyển đổi. Điều này, tương tự như câu chuyện 
của Mã Viện được chép trong Hậu Hán Thư: Năm 41, Mã Viện lãnh quân tiến vào đất 
Giao Chỉ để trấn áp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, lấy trống đồng Lạc Việt, đem về 
đúc tượng ngựa, thứ mà Mã Viện rất ưa thích. Trống đồng Lạc Việt không do Mã Viện chế 
tạo, không do dân tộc của Mã Viện chế tạo, đối với Mã Viện mà nói, trống đồng là một 
thứ xa lạ, có thể sử dụng theo ý muốn của mình, trống đồng cũng như các kim loại khác, 
trở thành nguyên liệu đúc tượng!
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BRONzE DRUMS FROM THE DīaN CHí (滇池) 
ANCIENT TOMB GROUP (YúNNáN, CHINA)

Nguyễn Văn Hảo

The purpose of this article is to discuss the Dīan Chí bronze drums that have 
been studied in the book Ancient Chinese Bronze Drums published in 1988. 
Basing mainly on this book, the author makes some notes on the following issues:

- Bronze drums from the Dīan Chí in relation with those of “Shí Zhài Shan” 
(石寨山) type. Basing on the analyses of decorative style and form, the author 
thinks that the bronze drums found in the Dīan Chí ancient tombs are likely to be 
of Dongsonian Culture. These drums, because of some reasons, appeared in the 
Dīan region.

- The Dīan people and bronze drums: Examining decorative technique on 
Dīan Chí drums, the author has realized that the Dīan Chí drums consist of two 
types, based on decorative technique. The first type had been carved after the 
originally cast decoration was erased. The second type involves those that have 
cast decoration, and were made by Dīan people. The author affirms that drums of 
the first type have earlier date and were manufactured by Dongsonian people. 


