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KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT DI TÍCH HANG BOØ
(HUYEÄN ANH SÔN, NGHEÄ AN)

Lê Hải Đăng*

Từ những thông tin 
về việc phát hiện tảng 
đá có nhiều ký tự cổ của 
người Tiền sử ở hang Bò 
xã Hoa Sơn, huyện Anh 
Sơn (Nghệ An) được trình 
bày trong Hội nghị Thông 
báo Những phát hiện mới 
về khảo cổ học tháng 
9/2013 tại Hà Nội (Phan 
Văn Hùng, Hồ Mạnh Hà 
2013), Viện Khảo cổ học 
và Ban Quản lý Di tích và 
Danh thắng Nghệ An đã 
tiến hành khảo sát nghiên 
cứu di tích này. 

Vài nét về tên gọi vị trí và cảnh quan di tích
Hang Bò nằm ở thung Bò, bản Yên Hòa, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ 

An, tọa độ 18o52’53’’ vĩ Bắc và 105o20’47’’ kinh Đông. Hang cách trung tâm huyện Anh 
Sơn khoảng 10km đường chim bay về phía tây nam, nằm ở dãy núi phía sau và cách di 
tích hang Đồng Trương khoảng 3km đường chim bay. Khu vực phân bố di tích gần với 
Lèn Kim Nhan nơi có thung lũng Trà Lân, một địa danh lịch sử nổi tiếng gắn liền với 
chiến thắng quân Minh thời Lê Lợi.

* Ths. Viện Khảo cổ học Việt Nam

Di tích hang Bò (Anh Sơn, Nghệ An)
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Nhìn từ ngoài vào, hang Bò là sự kết hợp giữa một mái đá lớn và các ngách 
hang nhỏ. Mái đá này nằm trong hệ thống nhiều hang động, mái đá phân bố theo 
chiều bắc - nam tại thung Bò. Tên hang Bò có từ những năm 1980, khi đó khu vực 
này vẫn là rừng rậm, có nông trường quốc doanh nuôi thả bò ở đây, nhân dân quen 
gọi mà thành tên.

Kết quả khảo sát di tích
Hang Bò có chiều dài 55m, rộng 25m, chiều cao từ mặt bằng mái đá lên đỉnh 

khoảng trên 20m. Bề mặt mái đá khá bằng phẳng và cao hơn mặt ruộng phía trước 
khoảng 2m. Nằm ở vị trí thuận lợi, mái đá có hướng tây, liền ngay phía trước mái đá có 
một dòng suối nhỏ, khá nhiều nước vào thời điểm tháng 10 và rất sẵn tôm cua. Tiếp đó 
là một thung lũng khá rộng được bao bọc bởi núi cao bốn phía. Phần lớn đất trong thung 
này được bà con trồng mía và sắn. Hiện các hộ đồng bào người Kinh và người Thái ở 
xen kẽ nhau với mật độ khá thưa. 

Hiện tại không còn hoạt động của nông trường bò ở đây nữa nhưng địa điểm chúng 
tôi nghiên cứu lại là nơi nhốt trâu bò và ở theo mùa sản xuất (kéo mật mía) của gia đình 
ông Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1962, trú tại xóm 5 xã Hoa Sơn.

Trên trần và vách mái đá có rất nhiều tảng trầm tích màu vàng thuộc giai đoạn toàn 
tân. Trong các tảng trầm tích này có những viên cuội, trong đó có cả những công cụ lao 
động của người Tiền sử như công cụ cuội ghè đẽo, chày nghiền... Những di vật này sẽ 
được chúng tôi trình bày ở phần sau.

Cận cảnh di tích hang Bò
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Mái đá có nhiều tảng đá lớn bị sập xuống, tập trung nhiều ở phần phía trước và 
phần trung tâm bên trong. Ở phía gần giữa mái đá, giáp với vách trong cùng có một 
khối đá lớn bị sập xuống, phần tách ra của khối đá này có bề mặt khá phẳng. Điều đáng 
nói ở đây là trên bề mặt phẳng này có nhiều vết đục/chạm/khắc với những hình rất khác 
nhau. Bề mặt phẳng có hình gần tứ giác với phần đáy rộng, phần đỉnh thu nhỏ và có kích 
thước: dài 2,83m; rộng bên dưới 2,85m, rộng bên trên 0,84m, dày nhất 0,80m.

Về những hình khắc trên phiến đá: toàn bộ những hình khắc được thể hiện trên 
bề mặt của phiến đá. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy, về cơ bản, những hình khắc 
trên phiến đá gồm 2 nhóm chính:

Các chấm tròn
Hình người
Ngoài ra còn có một số vết chạm/khắc theo đường thẳng dài.
Về các chấm tròn: ở đây có đặc điểm chung nhất về kỹ thuật tạo hình là khá 

đồng đều về hình dáng. Theo kết quả khảo sát thì các chấm tròn này được tạo ra bởi 
kỹ thuật đục/chạm thô. Các chấm tròn có đường kính khá đồng nhất từ 2cm - 2,5cm, 
sâu từ 0,2cm - 0,3cm. Các chấm tròn này có sự phân bố khá quy củ theo đường thẳng 
dọc và ngang. Hiện tại, chưa xác định được trên phiến đã có tổng số bao nhiêu chấm 
tròn vì một phần của phiến đá này vùi lấp trong đất cứng và có khá nhiều vết chấm 
tròn đã bị mờ.

Về các họa tiết khắc hình người: có ít nhất 4 hình khắc hình người có thể quan sát 
được bằng mắt thường trên phiến đá. Các hình khắc này thể hiện hình người ở dạng rất 
tượng hình, có thể nói là sơ khai với những nét khắc biểu trưng chứ không thể hiện được 
hình khối. Hình người ở đây khá sinh động với đầy đủ mắt, tay, chân. Các nét khắc thể 
hiện hình người ở trạng thái vui vẻ, phấn khích như dang tay, dang chân… Khi quan sát 
những hình khắc này, chúng tôi có so sánh và liên hệ đến những hình khắc trên đá ở di 
tích đồi Pa Kan, tỉnh Lam Pang, thuộc Đông Bắc Thái Lan. Kỹ thuật tạo hình khắc ở đây 

Bề mặt phẳng có dấu vết chạm khắc
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vẫn là đục/chạm và có thể được tạo tác bởi các dụng cụ bằng đá chứ không phải bằng 
dụng cụ kim loại. Tuy nhiên, những dấu vết còn lại cho thấy có sự sớm muộn giữa các 
hình khắc ở đây. Cụ thể là hai hình khắc người có kích thước lớn hơn, có cùng kỹ thuật 
chạm/khắc tương đồng với nhóm chấm tròn, với độ mòn nhẵn đều. Hai hình khắc hình 
người còn lại có kích thước nhỏ hơn được khắc bằng một loại dụng cụ có mũi nhọn sắc 
(có thể là bằng kim loại), để lại những vết mẻ nhỏ trên hình khắc, hình dáng thể hiện 
người cũng hiện đại hơn so với hai hình khắc lớn. Đã có ý kiến cho rằng có sự thể hiện 
giới tính giữa những hình khắc. Chúng tôi cho rằng đây là một nhận xét có cơ sở, tuy 
nhiên vấn đề này cần được khảo cứu sâu rộng hơn. 

Về những vết chạm/chém: theo đường thẳng dài có phần trên rộng, phần dưới 
hẹp: rất có thể, đây là những vết chém bằng vật dụng kim loại như dao, kiếm, để lại vết 
âm sắc nét và những vết chém này có niên đại muộn hơn nhiều so với những hình khắc 
khác ở đây.

Các hình chạm khắc hình người có kích thước lớn

Các hình chạm khắc hình người có kích thước nhỏ
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Bề mặt của phiến đá cũng như những họa tiết đã bị bào mòn, vết mòn rất rõ, nhiều 
chỗ mòn bóng lên. Bên cạnh những tác tác động rất lớn của thiên nhiên như: gió, mưa, 
phiến đá này còn chịu sự tác động trực tiếp của các loài động vật và cả con người qua 
nhiều thời đại. Theo ông Nguyễn Văn Lịch thì từ nhiều năm nay, nơi này là chỗ nhốt 
trâu và ở lại vào thời điểm kéo mật mía. Trước đây, gia đình có nuôi nhiều dê và thói 
quen của lũ dê là leo lên rồi trượt từ trên phiến đá xuống. Đây chính là những nguyên 
nhân tạo ra sự bào mòn của bề mặt phiến đá này.

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát toàn bộ hang Bò và phát hiện đây là một địa điểm 
khảo cổ học Tiền sử. Cụ thể, đã phát hiện được 3 hiện vật đá là công cụ của người Tiền 
sử nằm trong khối trầm tích tuổi Holocene. 

Chày cuội: nằm trong khối trầm tích màu vàng nhạt, cứng cách bề mặt hang 0,8m. 
Chày là một viên cuội basalte còn nguyên vỏ cuội màu vàng nhẵn, có một đầu nhỏ là 
chuôi cầm, đầu còn lại đã sử dụng với vết mòn mịn, phẳng. Đây là một chày cuội với 
chức năng nghiền/giã củ quả.

Công cụ ghè đẽo: cùng nằm trong khối trầm tích với chày cuội kể trên nhưng ở độ 
cao bên trên, chúng tôi đã phát hiện được 1 công cụ ghè đẽo dạng mảnh, chất liệu thạch 
anh màu trắng.

Vết tích chày cuội trên các vách đá
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Hòn ghè: cũng nằm ở khối trầm tích này nhưng ở vị trí bên trên, đã phát hiện một 
công cụ cuội màu xám. Quan sát bằng mắt thường cho thấy đây là một hòn ghè.

Các trầm tích có chứa cả các di vật ở mái đá này phản ánh ở đây đã chịu sự tác động 
rất lớn của các yếu tố thiên nhiên như lũ cuốn, động đất… Các công cụ đá bị gắn chặt 
trong các khối trầm tích tuổi Holocene là bằng chứng rất rõ của nước và lũ, đã cuốn các 
hiện vật này ra khỏi vị trí ban đầu của chúng.

Khảo sát bề mặt di tích và tập trung ở các ngách, hốc đá, chúng tôi phát hiện được 
thêm 3 công cụ đá nữa, gồm có 2 công cụ cuội ghè đẽo và 1 công cụ mảnh.

Kết quả thám sát
Chúng tôi đã tiến hành mở hố thăm dò ở góc trong cùng của mái đá, tính từ vị trí 

trung tâm từ bên ngoài vào. Đây là phần trong cùng của mái đá nơi vẫn có khá nhiều 
ánh sáng, với diện tích rộng khoảng trên 10m2 có bề mặt khá phẳng và thấp hơn phía 
bên ngoài khoảng 0,3m. Bề mặt khu vực này là đất mùn màu nâu, rải rác có những vỏ 
ốc suối, trong đó có cả những con ốc bị gãy/chặt đuôi. Hố thăm dò được mở ở sát vách 
hang, diện tích 0,5m2. 

Kết quả thăm dò: Hố thăm dò cho biết đây là một di tích khảo cổ học Tiền sử, có 
tầng văn hóa dày ít nhất 0,7m (nếu đào ở vị trí trung tâm mái đá chắc chắn địa tầng sẽ 
dày hơn). Cấu tạo tầng văn hóa ở đây là đất mùn màu xám, kết dính yếu, độ ẩm cao, 
chứa nhiều vỏ ốc suối, rất ít ốc núi và có nhiều công cụ đá.

Tổng cộng có 5 lớp đào, mỗi lớp dày từ 10 - 15cm.
Diễn biến về địa tầng và di vật khảo cổ ở từng lớp như sau:
Lớp 1: Đất mùn màu xám, mềm, cấu trúc hạt mịn lẫn một số vỏ ốc suối, trong đó 

có 3 công cụ đá cuội, 1 chày cuội, 2 công cụ ghè đẽo rìa lưỡi ngang.
Lớp 2: Đất mùn tương tự lớp trên, nhưng có số lượng vỏ ốc suối nhiều hơn và có 5 

công cụ đá, 3 công cụ mảnh, 2 công cụ ghè đẽo cuội, 3 mảnh tước.
Lớp 3: Đất mùn màu xám, độ dính cao hơn lớp trên, nhiều vỏ ốc suối hơn. Có 4 

công cụ đá, đều là công cụ ghè đẽo và 7 mảnh tước.
Lớp 4: Đất cùng loại nhưng ẩm hơn, dính hơn, thu được 3 công cụ ghè đẽo cuội và 

6 mảnh tước. Vỏ ốc ít hơn lớp trên.
Lớp 5: Đất cùng loại, ít vỏ ốc, có 2 công cụ cuội, 1 công cụ mảnh. Sinh thổ là đá 

nền hang.
Tổng cộng đã thu được 18 công cụ đá và 16 mảnh tước.
Về loại hình, các công cụ đá ở đây chủ yếu là công cụ ghè đẽo, cùng với một số 

công cụ tham gia chế tác như hòn ghè, chày.
Về chất liệu, qua giám định sơ bộ nhóm hiện vật đá cho thấy sự góp mặt của các 

chất liệu như: basalte, quartz, trầm tích núi lửa. Hầu hết đều là cuội lăn, không thấy các 
công cụ đá gốc ở đây.
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Những mảnh tước ở đây cho thấy chúng đều là những mảnh tước ban đầu còn phần 
vỏ cuội, điều này phản ánh về một hoạt động ghè đẽo chế tác công cụ đá ngay tại chỗ. 
Ở khu vực Khe Sừng có một dòng suối lớn gần hang Bò đã phát hiện được nguồn cuội 
là nguyên liệu chế tác đồ đá ở đây.

Tư liệu địa tầng và di vật ở hang Bò cho chúng ta nhận định bước đầu: đây là một 
địa điểm cư trú của cư dân Tiền sử chịu sự tác động của thời kỳ biển tiến, giai đoạn Đá 
mới niên đại ước đoán khoảng 7.000 - 6.000 năm BP thuộc văn hóa Hòa Bình. Những 
di vật đá ở đây có nhiều nét gần gũi với nhóm di vật lớp dưới hang Đồng Trương cách 
đó vài cây số đường chim bay đã được Viện Khảo cổ học khai quật năm 2004. 

Quay trở lại với những hình khắc trên vách đá ở di tích hang Bò với nội dung chủ 
đạo là các đồ án Tiền sử sơ khai như: Các đường chấm tròn, hình người cách điệu… 
Niên đại của những hình khắc này còn là một bí ẩn. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể đưa 
ra giả thuyết rằng chúng có tuổi tương đương, hoặc chí ít là sau giai đoạn 6.000 năm BP. 
Cũng cần lưu ý thêm, qua tư liệu đồ đá, đồ gốm và đồ đồng... cho chúng ta biết, các đồ 
án Tiền sử thường được sử dụng qua nhiều giai đoạn mang tính bảo lưu truyền thống. 

Hang Bò và những mối liên hệ 
Theo tư liệu đã công bố cho biết, trước khi phát hiện hang Bò, cũng trên địa bàn 

huyện Anh Sơn (Nghệ An) giới nghiên cứu khảo cổ đã biết đến hang Đồng Trương - một 
di tích khảo cổ học hang động với tính chất cư trú kết hợp mộ táng của cư dân thời đại 
Đá mới, thuộc văn hóa Hòa Bình (Bùi Vinh 2005). Kết quả thu được qua địa tầng và di 
vật đá ở hang Bò có cùng tính chất về thành phần tích tụ tầng văn hóa, chất liệu kỹ thuật 
và loại hình công cụ đá với di tích hang Đồng Trương. 

Chúng ta cũng biết rằng, ngay từ những năm 1936, E. Saurin phát hiện và công bố 
năm 1940 về hang Bản Dom cách huyện lỵ Quỳ Châu 15km về phía nam đã tìm thấy 
nạo hình đĩa và gốm văn đan. Trên vách hang này hiện còn bức hoạ phụ nữ trong tư thế 
múa (?) (Saurin E.1940: 71). Đây là lớp cư dân Đá mới cư trú trong các hang động đá 
vôi miền Tây Nghệ An còn bảo lưu đậm nét truyền thống Hòa Bình. Nhà khảo cổ học 
người Pháp Colani thì phát hiện trên vách hang Đồng Nội, xã Đồng Tâm, huyện Lạc 
Thủy, tỉnh Hòa Bình những hình khắc mang tính nghệ thuật cao như: hình mặt người và 
mặt thú (Hà Văn Tấn 1998).

 Phát hiện hang Bò (Anh Sơn, Nghệ An) rất có giá trị trong công tác nghiên cứu 
khảo cổ học thời đại Đá nói chung và nghệ thuật trên đá của cư dân Tiền sử nói riêng.

Công tác khai quật và nghiên cứu di tích hang Bò đang được đặt ra cấp thiết, rất cần 
sự quan tâm của các cơ quan hữu quan từ trung ương đến địa phương.
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THE RESULTS OF THE INVESTIGATION OF BÒ CAVE 
(ANH SƠN DISTRICT, NGHỆ AN PROVINCE)

Lê Hải Đăng

This article aims to present the results of the investigation of Bò cave carried 
out by the Vietnam Institute of Archaelogy and the Nghệ An Relics and Landscape 
Management Board. The Bò cave locates in Thung Bò, Yên Hòa village, Hoa Sơn 
commune, Anh Sơn district, Nghệ AN province, about 10km from Anh Sơn center 
to the southwest. The investigation conducted there has recorded the status of 
the cave walls, documented the images carved on the cave, especially 4 human 
carvings, which are thought to be composed in different times. The results from the 
test pit expose the stratum of at least 0.7m depth, containing remains of shells and 
stone tools. Stone tools include flakes, flaking tools, pestles... which are involved 
in the Holocene sediment layer The archaeologists think that Bò cave is a location 
for settlement of ancient people, dating to around 6.000 - 7.000 BP, and involved in 
Hoabinhian Culture sphere. Materials from Bò cave also present the relationship of 
the cave with some other Early Neolithic sites. The cave is therefore very important 
to the study of the Neolithic, as well as prehistoric rock art in particular.


