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ÑOÀ TRANG SÖÙC TAÏI DI TÍCH BAÕI COÏI 
(NGHI XUAÂN, HAØ TÓNH)

Nguyễn Mạnh Thắng, Chu Mạnh Quyền*

 
Bãi Cọi là một di tích khảo cổ học giai đoạn Sơ sử tiêu biểu ở Hà Tĩnh. Di tích thuộc 

xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, được các nhà khảo cổ học của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương khai quật từ năm 2008 đến năm 2012. 
Sau 3 cuộc khai quật với nhiều phát hiện thú vị nhưng cũng gây nhiều tranh cãi về tính chất 
văn hóa của di tích này, hiện nay, phần lớn các nhà khảo cổ học đều đồng ý với quan điểm: 
Bãi Cọi là một di tích mang đậm tính đặc trưng của văn hóa Sa Huỳnh và ảnh hưởng nhiều 
từ văn hóa Đông Sơn.

Kết quả của các cuộc 
khai quật đã đưa lên khỏi 
lòng đất một số lượng lớn 
di vật với nhiều loại hình và 
chất liệu khác nhau. Trong 
đó phải kể đến các loại hình 
đồ gốm rất đa dạng và phong 
phú. Trong số các loại hình di 
vật đó, loại hình đồ trang sức 
phát hiện tại Bãi Cọi chiếm 
số lượng không nhiều, nhưng 
lại đa dạng về chất liệu, bao 
gồm cả chất liệu đá, kim loại 
(đồng, hợp kim), thủy tinh 
thậm chí cả gốm.

Bài viết này xin điểm qua một số đồ trang sức ở di tích Bãi Cọi qua 3 lần khai quật. Từ 
đó có cái nhìn tổng quan về đặc trưng di tích, đời sống và tính thẩm mỹ của cư dân Bãi Cọi. 
Đồng thời thấy được mối tương quan giữa Bãi Cọi với các di tích khác.

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

Di tích Bãi Cọi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
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1. Đồ trang sức bằng đá
Gồm có 5 khuyên tai, 1 hạt chuỗi và 1 mảnh đá trang sức, chủ yếu tìm thấy trong đợt 

khai quật lần 2 và 3.
1.1. Khuyên tai có 5 tiêu bản: 2 khuyên tai ba mấu, 1 khuyên tai hình con đỉa và 2 

khuyên tai hình vành khăn.
- Khuyên tai ba mấu phát hiện 2 tiêu bản (1 cặp) trong mộ đất 09.BLo.TS3.M3 được 

làm từ đá nephrit màu đen. Thân phình hình cầu, mấu ngắn. Chiếc thứ nhất tròn, khá cân 
đối, bề mặt tròn nhẵn, còn nguyên. Kích thước: dài 4,5cm, cao 3,5cm. Chiếc thứ hai nhỏ 
hơn và có phần hơi thô, trên bề mặt có 2 đường gờ nổi tạo thành chữ thập ở giữa. Hiện trạng: 
vỡ mất một ít ở phần đầu nhỏ của khe hở và trên mấu, kích thước: dài 3,5cm, rộng 3,3cm. 
Đây là loại hình khuyên tai phố biến trong văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung. 

- Khuyên tai hình “con đỉa” tìm thấy trong mộ 09.BLo.TS3.M2. Dạng hình cầu dẹt, 
đường kính 2,5cm. Một mặt được mài lệch hình tròn, lõm dần về phía lỗ, giống với phần 
thân của khuyên tai 3 mấu, khe hở có một đầu to và một đầu nhỏ. Theo nhận định của tác 
giả, đây có thể là khuyên tai 3 mấu nhưng trong quá trình chế tác hoặc sử dụng đã bị hỏng, 
người xưa cắt và mài các mấu để tái sử dụng. Chúng tôi tạm gọi đây là khuyên tai hình 
“con đỉa”. Tuy trong thực tế, hình dạng của chiếc khuyên tai này không cân chỉnh như loại 
khuyên tai con đỉa điển hình.

- Khuyên tai hình vành khăn được tìm thấy trong hố 09.BLo.TS2 dưới độ sâu 30cm, 
còn khá nguyên vẹn và được làm bằng đá ngọc màu vàng xám. Tiết diện hình chữ L. Hai 
mặt đều được mài vát dần về phía mép nhưng một mặt được tạo bậc gờ. Đường kính 4,2cm, 
vành rộng 1,2cm, dày 0,4cm. Loại khuyên tai này rất phổ biến trong các di chỉ thuộc văn 
hóa Đông Sơn và Sa Huỳnh. Hiện trạng: có một vết nứt dài trên 2 đầu của khe hở. 

Chiếc thứ hai tìm thấy trong hố khai quật 12.BLo.H2, nằm trong mộ đất. Khuyên tai 
làm bằng đá ngọc màu hơi xám, bị gãy đôi, một đầu tạo khe hở, phần gãy được đục lỗ buộc 
dây để tái sử dụng. Đường kính toàn bộ 6,5cm. 

1.2. Hạt chuỗi: Được tìm thấy trong hố 09.BCo.H2 có hình trụ ngắn, kích thước rất 
nhỏ, đường kính 0,8cm, vành rộng 0,25cm, độ dày xấp xỉ 0,1cm. Tiết diện hình chữ nhật, 
được làm bằng đá ngọc nephrit màu xám nhạt. Lỗ khoan ở giữa, được khoan từ 1 đầu. Trong 

Cặp khuyên tai ba mấu bằng đá Khuyên tai “con đỉa”



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

20

văn hóa Sa Huỳnh, hạt chuỗi thường được xâu thành chuỗi và tìm thấy rất nhiều ở trong các 
mộ táng. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ tìm thấy được 1 hạt duy nhất ở tầng văn hóa có dấu 
vết cư trú khá mờ nhạt. 

2. Đồ trang sức bằng kim loại
Gồm 1 vòng đồng và 4 khuyên tai hợp kim.
2.1. Vòng đồng
- Vòng ống tay phát hiện trong mộ đất 

12.BLo.H2.M1 hình ống trụ, hai đầu loe bẻ 
ngang, thân trổ thủng các hình tam giác và 
trang trí các đường hoa văn hình học. Kích 
thước: cao 4,5cm, đường kính 6,4-6,5cm. 

2.2. Khuyên tai hợp kim
 Đây là những mảnh hình tròn chủ 

yếu tìm thấy trong các mộ ở các hố khai 
quật tại Bãi Lòi như mộ 12.BLo.H2.M1, 
mộ 12.BLo.H3.M5 và mộ chum 12.BLo.
H3.M1. Chúng có tiết diện hình tròn đường kính khoảng 3-4cm, dày 0,5cm. Với kích 
thước và hình dạng như vậy, chúng tôi nhận định, đây có thể là những chiếc khuyên tai? 
khá mủn và bị gỉ nhiều nên khi mới khai quật không xác định được chất liệu. Quá trình 
xử lý trong phòng thí nghiệm (ở Hàn Quốc) và phân tích thành phần kim loại cho thấy, 
ngoài chì và thiếc, còn có cả chất liệu đồng.

- Cặp khuyên tai ký hiệu 12.BLo.H2.M1 có đường kính 3,4-3,6cm, đường kính tiết 
diện 0,4-0,5cm;

- Cặp khuyên tai ký hiệu 12.BLo.H3.M5 có đường kính 2,7-2,9cm, đường kính tiết 
diện 2 chiếc có sự khác biệt, một chiếc 0,4cm, chiếc kia là 0,7cm.

3. Đồ trang sức thủy tinh
Đồ trang sức thủy tinh gồm 1 khuyên tai ba mấu và 1 khuyên tai hình vành khăn.

Khuyên tai vành khăn 09.BLo.TS2 và 12.BLo.H2 Hạt chuỗi 09.BCo.H2

Vòng tay đồng 12.BLo.H2.M1
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- Khuyên tai 3 mấu mang số ký hiệu 08.BCo.H3.C3 
màu xanh ngọc, dài 3,5cm, dày 2cm. Đây là loại hình 
hiện vật rất đặc trưng của văn hoá Sa Huỳnh. Điểm đặc 
biệt là mấu của khuyên tai rất dài (hơn 1cm) tạo nên 
sự khác biệt so với các tiêu bản cùng loại hình ở các 
di tích văn hoá Sa Huỳnh khác (thường có mấu ngắn 
hơn). Chiếc khuyên tai này rất giống với chiếc khuyên 
tai cùng loại được phát hiện tại di tích Cương Hà, Cổ 
Giang (Quảng Bình).

- Khuyên tai hình vành khăn chất liệu trong suốt, tìm 
được trong mộ chum 09.BPP.TS. Chiếc khuyên tai còn 
nguyên vẹn có tiết diện hình chữ D, lỗ được đục từ 1 phía. 
Đường kính 2,2cm, vành rộng 0,9cm, dày 0,6cm. Ngoài 
ra, bên ngoài mộ chum này, đoàn khai quật cũng tìm thấy 
một mảnh thủy tinh nhỏ, có hình dạng không xác định, 
chiều dài nhất là 2,2cm, rộng nhất là 1,9cm. 

4. Đồ trang sức bằng gốm (đất nung)
Chỉ còn 1 chiếc khuyên tai ba mấu duy nhất có số 

ký hiệu 08BCo.H3.C3. Khuyên tai này được nặn bằng 
tay, màu đỏ gạch, mặt sau phẳng còn rõ dấu vết ấn tay, 
mặt trước hơi lồi, miết láng. Khuyên tai chỉ còn phần thân 
hình quả lê, 3 mấu và móc bị gãy vẫn để lại dấu vết rất 
rõ nét. Kích thước: dài còn lại 3cm, rộng 2,2cm. Có thể 
nói đây là hiện vật khá độc đáo, vì cho đến nay, số lượng 
khuyên tai ba mấu bằng gốm phát hiện được rất hiếm 
trong các di tích văn hóa Sa Huỳnh. 

Một vài nhận xét
Như vậy, tổng số đồ trang sức phát hiện tại di tích Bãi Cọi là 15 tiêu bản (trên tổng số 

hơn 200 hiện vật) chiếm tỉ lệ 7,5%. Trong đó, trang sức bằng đá chiếm số lượng lớn nhất 
với 7 tiêu bản. Đồ gốm chỉ có 1 tiêu bản.

Tuy có số lượng không nhiều, nhưng đồ trang sức tại di tích Bãi Cọi lại khá đa dạng 
về loại hình và chất liệu, chỉ có đồ trang sức bằng xương là không tìm thấy. Có một điều 
thú vị là trong đợt khai quật lần thứ nhất (năm 2008), các nhà khảo cổ đã tìm thấy 1 khuyên 
tai ba mấu bằng đất nung. Đây là chất liệu trang sức hiếm gặp trong các di tích khảo cổ học 
Tiền - Sơ sử bởi tính thẩm mỹ không cao. Việc tìm thấy đồ trang sức bằng đất nung ở di 
tích Bãi Cọi cho thấy đời sống của cư dân cổ Bãi Cọi không thật “giàu có” như các di tích 

Khuyên tai ba mấu thủy tinh

Khuyên tai vành khăn thủy tinh

Khuyên tai ba mấu bằng đất nung
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Sa Huỳnh khác. Song, để thỏa mãn nhu cầu làm đẹp, họ đã tận dụng chất liệu đất nung vào 
chế tạo đồ trang sức. 

Bên cạnh sự thiếu thốn về chất liệu quý trong chế tác đồ trang sức, sự xuất hiện của 
khuyên tai đất nung tại Bãi Cọi có thể còn gợi mở khả năng các cư dân Bãi Cọi chịu ảnh 
hưởng truyền thống của cư dân Thạch Lạc (Hà Tĩnh). Tại di chỉ Thạch Lạc, các nhà khảo cổ 
học đã phát hiện rất nhiều khuyên tai hình con đỉa bằng đất nung - một loại hình di vật tiêu 
biểu của văn hóa Thạch Lạc.

Trong số các khuyên tai bằng đá nói trên, có một tiêu bản có hình dạng tương đối đặc 
biệt. Đó là chiếc khuyên tai mà tác giả tạm gọi là khuyên tai hình con đỉa. Điểm đặc biệt nhất 
là chất liệu đá của chiếc khuyên tai này đã được GS.TS. Hung Hsiao-chun (Đại học Quốc 
gia Canbenrra Úc) xác định được làm từ chất liệu đá địa phương.

Trong số những loại hình đồ trang sức bằng kim loại, đáng chú ý là chiếc vòng đồng 
12.BLo.H2.M1. Đây là loại hình di vật đặc trưng của văn hóa Đông Sơn. Điều này thể 
hiện sự ảnh hưởng mạnh từ văn hóa Đông Sơn đến di tích Bãi Cọi. Tuy nhiên, những chiếc 
khuyên tai thủy tinh vẫn là di vật tiêu biểu của văn hóa Sa Huỳnh, trong đó chiếc khuyên tai 
ba mấu bằng thủy tinh ký hiệu 08.BCo.H3.C3 được chế tác rất đẹp, rất tinh xảo.

Nghiên cứu tìm hiểu về các loại hình đồ trang sức tại di tích Bãi Cọi, chúng ta có cơ 
hội tiếp cận những điều mới mẻ và thú vị. Ngoài giá trị thẩm mỹ và lưu giữ tài sản, chúng 
còn là bằng chứng của việc giao thương với bên ngoài của cư dân Bãi Cọi.

Trên đây chỉ là bài viết ngắn, khái quát về đồ trang sức của di tích Bãi Cọi. Để có được 
cái nhìn tổng quan về di tích Bãi Cọi cần có sự nghiên cứu, tìm hiểu theo chiều sâu.

ANCIENT JEWELRIES UNEARTHED AT BÃI CỌI SITE

Nguyễn Mạnh Thắng, Chu Mạnh Quyền

Bãi Cọi site locates in Xuân Viên Commune, Nghi Xuân district, Hà Tĩnh province. The 
site has been three times excavated in 2008, 2009 and 2012. The excavations have produced 
a lot of artifacts, including 15 ornaments made of stone, metal, glass and pottery. Studying 
the jewelries of Bãi Cọi helps us understand the social ranks, and aesthetic concepts of the 
Bãi Cõi ancient habitants. Besides, the relationship between Bãi Cọi and the other Sa Huỳnh 
sites that were also influenced by Dongsonian cultural factors is also an important goal of 
the study.


