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Thiên thạch (tektite) đã được phát hiện ở một số
di tích khảo cổ thuộc nhiều thời đại khác nhau ở
trên thế giới và Việt Nam. Tuy vậy, việc sử dụng
niên đại thiên thạch để xác định tuổi cho trầm
tích văn hóa chứa chúng giờ đây gần như không
được khuyến khích trong nghiên cứu khảo cổ học
nói chung (Harrison 1975; Hutterer 1982; Hà Văn
Tấn và nnk. 1998; Langbroek 2015). Trên thế giới,
một vài di chỉ khảo cổ học nổi tiếng thuộc giai
đoạn Sơ kỳ Đá cũ đã sử dụng niên đại của thiên
thạch để quy tuổi cho trầm tích văn hóa chứa
chúng. Tiêu biểu là một số địa điểm ở thung lũng
Bách Sắc (Quảng Tây-Trung Quốc) (Wang et al.
2014; Xie et al. 2021). Ở Việt Nam, gần đây các
kết quả nghiên cứu từ An Khê (Gia Lai) cũng áp
dụng cách thức tương tự để định tuổi niên đại
công cụ cuội ghè đẽo và rìu tay (Derevianko et
al. 2018; Nguyễn Khắc Sử 2019). Tuy nhiên, ngoài
quan điểm của nhóm nghiên cứu đã công bố thì
đa số ý kiến của các nhà nghiên cứu Đệ tứ và Tiền
sử học đều không tán thành. Thậm chí, các nhà
nghiên cứu còn nghiêm túc lưu ý về sự lạc hậu và
thiếu tin cậy của phương pháp xác định niên đại
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dựa vào thiên thạch cho các trầm tích văn hóa vật
chất của cư dân cổ là không có ý nghĩa khoa học
với cộng đồng quốc tế.

Tại Làng Vạc, thiên thạch cũng được phát hiện
cùng với các công cụ cuội ghè nằm dưới lớp Laterite
(lớp 6), cho niên đại dao động từ 1.270.000
BP tới 700.000 BP (The Vietnam-Japan Joint
Archaeological Research Team 2004). Tuy nhiên,
không giống An Khê, tại Làng Vạc khi có niên đại
thiên thạch từ phương pháp lần tìm dấu vết phân
hạch ( ssion track method), nhóm nghiên cứu đã
khẳng định rằng, niên đại của thiên thạch không
phải là niên đại của các công cụ cuội ghè ở đây.
Thay vào đó, tổ hợp công cụ cuội ghè chỉ được
nhận định thuộc giai đoạn hậu kỳ Đá cũ (The
Vietnam-Japan Joint Archaeological Research
Team 2004). Tuy nhiên, mặc dù tư liệu đồ đá ở đây
đã được công bố từ rất lâu, nhưng niên đại thực
tế của nhóm công cụ nằm dưới lớp laterite vẫn
chưa được xác định. Và đây cũng chính là khoảng
trống trong nghiên cứu để tìm hiểu bối cảnh và
thời điểm xuất hiện của các loại hình và phương
pháp chế tác đồ đá tại Làng Vạc trong bối cảnh
các di tích ngoài trời thời đại đá có tầng văn hóa.
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Mục tiêu của bài viết này là cung cấp các bằng
chứng tin cậy về bối cảnh của thiên thạch tại Làng
Vạc. Ngoài ra, bài viết cũng cung cấp những chứng
cứ mới về thiên thạch ở một số di chỉ khảo cổ học
khác được xác định niên đại tuyệt đối và có độ tin
cậy cao. Và nghiên cứu sẽ trả lời câu hỏi liệu có
thể sử dụng niên đại của thiên thạch để gán tuổi của
chúng cho văn hóa vật chất thuộc về cùng một bối
cảnh trong các di chỉ khảo cổ học Làng Vạc nói
riêng và Việt Nam nói chung hay không? Từ đó, bài
viết có thể tham góp một cách nhìn khách quan,
trung thực đối với việc xác định niên đại cho tổ hợp
công cụ đá ghè đẽo tại Làng Vạc nói riêng và một
số địa điểm khảo cổ học đã được nghiên cứu, công
bố ở Việt Nam nói chung.

Để trả lời câu hỏi trên, phương pháp được sử
dụng trong bài viết trước hết là hệ thống hóa tư
liệu về Làng Vạc đã được công bố từ các tạp chí và
các báo cáo khoa học. Ngoài ra, các phát hiện và
công bố vềmột số di chỉ khác có chứa thiên thạch
ở Việt Nam, ở Đông Nam Á, Nam Trung Quốc và
Úc cũng được tham khảo và so sánh.

2.Vài nét về lịch sửnghiên cứu địa điểm
LàngVạc

trong cùng năm (Chử Văn Tần 1992; Hà Văn Tấn
và nnk. 1998; Trình Năng Chung 2006). Đây là
cuộc khai quật hợp tác quốc tế giữa Viện Khảo
học và Đại học Tokyo (Nhật Bản) (The Vietnam
- Japan Joint Archaeological Research Team
2004).

Đặc trưng của tổ hợp loại hình hiện vật bằng
đồng cho thấy, đây là một di tích thuộc văn hóa
Đông Sơn, tồn tại vào khoảng thế kỷ II trước công
nguyên (The Vietnam-Japan Joint Archaeological
Research Team 2004: 155). Các công cụ ghè đẽo
thu được ở vị trí hố khai quật ở phía đông và hố
thăm dò TP1 được nhận định thuộc văn hóa Sơn
Vi, niên đại dự đoán giai đoạn hậu kỳ Đá cũ (The
Vietnam-Japan Joint Archaeological Research
Team 2004).

Địa điểm Làng Vạc được phát hiện và nghiên
cứu từ năm 1971. Năm 1973, cuộc khai quật lần
thứ nhất được tiến hành (Trịnh Minh Hiên và nnk.
1973). Năm 1981, di chỉ này được tiến hành khai
quật lần 2 (Phạm Minh Huyền và nnk. 1981). Dữ
liệu khai quật được công bố cho rằng, đây là một
di tích có sự kết hợp giữa cư trú và mộ táng thời
đại Sắt ở lưu vực sông Cả (Hà Văn Tấn và nnk.
1999).

Năm 1990, địa điểm này được khảo sát lại
nhằm kiểm tra và đánh giá tiềm năng khai quật.
Đáng chú ý, cuộc khảo sát này đã thu được một
số công cụ ghè đẽo chế tác từ đá biến chất, bao
gồm chủ yếu là cuội quartz và quartzite. Loại
hình công cụ là các nhóm công cụ rìa dọc, rìa
ngang, rìa cong lồi, mảnh tước và một số hạch
cuội (Chử Văn Tần và nnk. 1991; Phạm Thanh
Sơn 2020c). Dựa trên kết quả của đợt khảo sát
này, cuộc khai quật lần 3 cũng được tiến hành

3. Bối cảnh phát hiện thiên thạch và
công cụ đá ghè đẽo tại Làng Vạc

3.1. Thiên thạch và niên đại của thiên thạch
Tại Làng Vạc, các mảnh thiên thạch được

phát hiện trong lớp 6 cùng với các công cụ cuội
ghè thuộc văn hóa Sơn Vi (The Vietnam - Japan
Joint Archaeological Research Team 2004:
188). Các mẫu này được gửi tới Viện Năng
lượng Hạt nhân, Đại học Rikkyo (IAERU-Japan)
và được áp dụng phương pháp lần tìm dấu vết
phân hạch ( ssion track method). Phương pháp
này dùng để đo thời điểm nhiệt bị nung nóng lần
cuối cùng của thiên thạch hoặc thời điểm chúng
bắn ra, để đi vào bầu khí quyển của trái đất (The
Vietnam-Japan Joint Archaeological Research
Team 2004: 201).

Trong số cácmẫu được đo, từmẫu số 1 tới 4 thu
thập tại Làng Vạc. Mẫu số 5 thu thập tại Đà Lạt để
phục vụ cho nghiên cứu đối sánh (The Vietnam-
Japan Joint Archaeological Research Team 2004:
222 - 223). Các mẫu số 1 tới số 3 đều cho niên
đại khoảng 720.000 – 700.000 BP. Mẫu số 4
được xác định lại, cho tuổi là 1.270.000 BP. Mẫu
số 5 thu tại Đà Lạt cho niên đại tương đương với
mẫu số 1 tới số 3, tức là khoảng 740.000 BP (The
Vietnam-Japan Joint Archaeological Research
Team 2004: 222 - 223).
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Nhóm nghiên cứu cho rằng, niên đại 700.000
BP là tuổi của thiên thạch. Nhưng niên đại của
nhóm thiên thạch này không được các nhà nghiên
cứu thừa nhận là tuổi của lớp chứa công cụ ghè
đẽo (The Vietnam-Japan Joint Archaeological
Research Team 2004: 201; Trình Năng Chung
2006). Thay vào đó, những người khai quật cho
rằng, đó là những sản phẩm được cư dân tiền sử
mang về di chỉ. Một trong số những mảnh thiên
thạch có lẽ đã được sơ chế và thậm chí có thể đã
được sử dụng (The Vietnam-Japan Joint Archae-
ological Research Team 2004: 201; Phạm Thanh
Sơn 2020c).

3.2. Bối cảnh phát hiện các công cụ cuội
ghè đẽo

Cuộc khai quật di chỉ Làng Vạc năm 1990 thu
được 310 hiện vật đá, bao gồm bao gồm 146 các
công cụ hạch cuội được và không được chế tác
và 164 mảnh tước (The Vietnam-Japan Joint Ar-
chaeological Research Team 2004). Toàn bộ các
hiện vật đều được tìm dưới lớp Laterite tại hố
khai quật. Cho tới năm 2004, kết quả của đợt
khai quật mới được công bố trong tác phẩm “The
Lang Vac site”. Nguyên liệu được lựa chọn để
chế tác các công cụ ở đây là nhóm đá biến chất,
bao gồm chủ yếu là cuội quartz và quartzite có
màu sắc khác nhau. Những nguyên liệu này có
độ cứng cao và rất phù hợp để chế tác công cụ
ghè đẽo. Phần lớn các công cụ được ghè đẽo và
chế tác bằng các kỹ thuật ghè một mặt. Trong
tổng số công cụ ghè đẽo, có một số ít hiện vật
được phát hiện có liên quan tới bối cảnh một số
mộ táng giai đoạn Đông Sơn đào phá vào (The
Vietnam-Japan Joint Archaeological Research
Team 2004).

Dựa vào trọng lượng, các công cụ ghè
đẽo được phân chia thành công cụ nặng trên
300gram và dưới 300gram. Nhóm công cụ nặng
trên 300gram gồmmũi nhọn, rìa ngang, rìa cong
lồi, rìa dọc, hai rìa, rìa hội tụ và công cụ hình dạng
bôn tay. Nhóm công cụ dưới 300gram bao gồm
rìa ngang, rìa cong lồi, rìa dọc, hai rìa và rìa hội
tụ (The Vietnam-Japan Joint Archaeological
Research Team 2004: 162 - 163). Bên cạnh đó,

một số nhóm hiện vật khác bao gồm cuội có vết
ghè, hạch cuội nguyên liệu bị vỡ hoặc chưa qua
gia công (manuports), mảnh tước được tu chỉnh
cũng được phát hiện trong hố khai quật (The
Vietnam-Japan Joint Archaeological Research
Team 2004).

Trongmột nghiên cứu gần đây dưới góc độ loại
hình học kỹ thuật đối với sưu tập công cụ cuội ghè
tại đây, Phạm Thanh Sơn cho rằng, nhóm công cụ
cuội ghè ở đây có thể được phân chia thành nhóm
công cụ hạch cuội có một diện ghè, hai diện ghè,
ba diện ghè và nhóm công cụ được ghè hướng
tâm (Phạm Thanh Sơn 2020c).

Các công cụ một diện ghè bao gồm các công
cụ hạch cuội ghè theo chiều rộng hoặc chiều dài
viên cuội (rìa dọc và ngang). Công cụ rìa ngang
có số nhát ghè dao động từ 4 tới 6 nhát; công cụ
rìa dọc là từ 5 tới 8 nhát. Các công cụ rìa ngang
có chỉ số góc lưỡi trung bình khoảng 60º. Nhóm
công cụ rìa dọc có chỉ số góc lưỡi trung bình là
80º (Phạm Thanh Sơn 2020c).

Các công cụ có hai diện ghè bao gồm các
công cụ dạng mũi nhọn hội tụ và công cụ hai rìa
tác dụng liền kề hoặc độc lập. Số lượng nhát ghè
của nhóm này trung bình là 5.5 nhát. Chỉ số góc
lưỡi của các công cụ mũi nhọn nhỏ nhất, trung
bình chỉ khoảng 35º. Nguyên liệu được sử dụng
không có sự khác biệt lớn so với các công cụ phát
hiện tại di chỉ. Các công cụ hai rìa lưỡi liền kề luôn
có chỉ số góc lưỡi lớn hơn các công cụ mũi nhọn
và dao động từ 80º tới 85º (Phạm Thanh Sơn
2020c).

Số nhát ghè của các công cụ có ba diện ghè
là 8.45 nhát. Cuối cùng là nhóm công cụ ghè
hướng tâm (kỹ thuật sumatralith) có trung bình
nhát ghè lớn nhất, với 13 nhát, dao động từ hai
tới ba lớp ghè (Phạm Thanh Sơn 2020c).

Như vậy, bối cảnh phát hiện và nghiên cứu cho
thấy rằng lớp laterite chứa các công cụ ghè đẽo
được nhận định thuộc văn hóa Sơn Vi tại đây về
cơ bản là lớp văn hóa in situ. Tầng chứa các công
cụ cuội ghè chỉ bị xáo trộn cục bộ với diện tích
nhỏ bởi quá trình đào huyệt mộ giai đoạn Đông
Sơn. Diện mạo của nhóm công cụ cuội ghè đẽo
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cho thấy, tính chất không định hình là rất nổi
bật (Phạm Thanh Sơn 2020c). Và nếu so sánh tỷ
lệ của nhóm công cụ định hình với toàn bộ các
công cụ hạch cuội ghè đẽo thì nhóm công cụ
được ghè tạo bởi kỹ thuật sumatralith như công
cụ dạng hình đĩa, hình bầu dục ở Làng Vạc chỉ
chiếm 3,53% (3/85). Niên đại của nhóm công
cụ ghè đẽo tại di chỉ được nhận định thuộc giai
đoạn hậu kỳ Đá cũ. Và niên đại của thiên thạch từ
1.270.000 - 700.000 BP không được sử dụng để
khẳng định tuổi của lớp chứa công cụ ghè đẽo tại
Làng Vạc (The Vietnam-Japan Joint Archaeologi-
cal Research Team 2004).

Về hình thái, các thiên thạch ở Úc được phân
chia thành 3 dạng, bao gồm hình chày, dạng hình
đĩa/cầu và tektite dạng Mường Nông (Tada et al.
2020; Nguyễn Anh Tuấn và nnk. 2010). Theo Tada
và cộng sự dạng thiên thạch Mường Nông cũng
tồn tại phổ biến ở Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan,
Việt Nam, Campuchia và đảo Hải Nam (Trung
Quốc) (Tada et al. 2020).

Đối với các di chỉ khảo cổ học Đá cũ ở Đông
Nam Á và Nam Trung Quốc, cho đến nay những
niên đại của thiên thạch cũng đã được công bố,
có tuổi khoảng 800.000 BP. Di chỉ Bách Sắc ở
Quảng Tây (Trung Quốc) bên cạnh một số rìu tay
thìmột số lượngđáng kểcácmảnh tektite đã được
phát hiện. Niên đại thu được từ các mẫu thiên
thạch này từ phương pháp lần tìm dấu vết phân
hạch ( ssion track method) là 732.000 ± 39.000
BP (Guo et al. 1997). Các kết quả này sau đó cũng
được công bố trongmột số công trình nghiên cứu
khác của Bae và cộng sự (Bae et al. 2014). Gần
đây nhất, công bố của Xie (Xie et al. 2021) tại di
chỉ Gaolingpo trong thung lũng Bách Sắc (Quảng
Tây) cũng dựa vào các niên đại thiên thạch có tuổi
800.000 BP được công bố bởi Hou và Yanmei
trước đó (Xie et al., 2021; Yanmei et al. 2000)
dựa trên phương pháp phân tích 40Ar/39Ar. Tuy
nhiên, sau khi có những công bố về niên đại của
thiên thạch tại Bách Sắc, niên đại trực tiếp từ các
mẫu này cũng bị phản đối mạnh mẽ mà tiêu biểu
là công bố của M. Langbroek (2015). Tác giả cho
rằng, kết quả trình bày về niên đại tại Bách Sắc
của Wang (2014) là không rõ ràng và thiếu độ tin
cậy.

Tại hang Sangiran, miền trung Java (Indonesia)
đã phát hiện khoảng 80 hóa thạch thuộc di cốt
của H.erectus. Niên đại của Sangiran 17 trải dài từ
2.000.000 - 1.000.000BP (Herrera et al. 2018).
Và niên đại về quá trình chiếm cư tại đây thuộc
về H.erectus ở thời điểm sớm nhất có thể lên đến
1.600.000 BP (Herrera et al. 2018; Zanolli 2013).
Như đã đề cập, trong quá khứ mảnh thiên thạch
thu được ở địa điểm này cũng đã được xác định
niên đại khoảng 700.000 BP (Hutterrer 1982;
Van Heteren et al. 2012). Và niên đại này cho đến

4. Niên đại của thiên thạch phát hiện ở
Đông Nam Á, Nam Trung Quốc và Úc
với niên đại các di chỉ khảo cổ học

Trong nghiên cứu khảo cổ học thời đại đá
ở Đông Nam Á, niên đại của thiên thạch trong
những thập niên 1960 - 1980 thường được lấy
làm cơ sở để xác định niên đại cho các di tích đá
cũ ở khu vực này (Harrisson 1975; Hà Văn Tấn và
nnk. 1998). Tiêu biểu cho các công bố nghiên
cứu dựa trên việc xác định niên đại thiên thạch
để xác định niên đại cho di tồn văn hóa ở Đông
Nam Á bao gồm các phát hiện và côngbố ởBrunei,
Indonesia và Malaysia (Harrisson 1975). Bên cạnh
đó, các phát hiện và công bố ở Úc, ở Trung Quốc
cũng cho thấy, chúng có niên đại tương tương với
các niên đại ở Đông Nam Á, tồn tại từ 1.000.000
- 600.000 BP (Hutterer 1982).

Tại Đông Nam Á, trong một số công bố
về mẫu thiên thạch thu được ở khu vực này có
tuổi 610.000 ± 91.000 BP (15%) tới 720.000 ±
60.000 BP (Zahringer 1963; Koenigswald 1968:
199 - 200; Hutterer 1982). Đáng chú ý, có mẫu
thiên thạch được lấy từ di chỉ Sangiran (Indonesia),
cho niên đại 730.000 ± 30.000BP (Zahringer
1963; Koenigswald 1968: 199 - 200; Hutterer
1982; van Heteren et al. 2012). Gần đây một
số nghiên cứu về niên đại của thiên thạch ở Úc
và Thái Lan đều cho tuổi trung bình khoảng
800.000 BP (Folco et al. 2016; Pillans et al. 2012;
Tada et al. 2020).
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nay không được sử dụng trong bất kể nghiên
cứu nào gắn với các phát hiện và nghiên cứu
về H.erectus tại Sangiran, đảo Java.

Như vậy, niên đại của các thiên thạch được
xác định ở Đông Nam Á, Nam Trung Quốc
và Úc đều nằm trong khung từ 1.000.000
- 700.000 BP. Tất cả các niên đại của thiên
thạch tìm thấy từ một số di chỉ thời đại Đá
cũ như Sangiran không đại diện cho niên đại
của di cốt người Homo erectus tại đó. Bằng
các phương pháp xác định niên đại tiên tiến,
các niên đại xác định tại đây đều cổ hơn rất
nhiều niên đại của thiên thạch thu được trong
quá khứ, dao động từ 1.600.000 - 1.000.000
BP (Herrera et al. 2018; Zanolli 2013). Và
ngay từ những năm 1975, Harrisson (1975) đã
khuyến cáo không thể tin tưởng vào niên đại
của thiên thạch để gán niên đại đối với các di
chỉ thời đại đá ở Đông Nam Á (Hà Văn Tấn và
nnk. 1998).

5. Thiên thạch phát hiện từ các di
chỉ khảo cổ học ở Việt Nam và vấn
đề niên đại của sưu tập công cụ cuội
ghè đẽo tại di chỉ LàngVạc

Tại Việt Nam, các thiên thạch đã từng
được phát hiện trong các di chỉ khảo cổ học
thuộc thời đại Đá tiêu biểu như Làng Vạc
(The Vietnam-Japan Joint Archaeological
Research Team 2004), Trình Năng Chung
2006), hang Thẩm Vài (Tuyên Quang) (Phạm
Thanh Sơn 2015); thôn Sáu (Yên Bái) (Phạm
Thanh Sơn 2017a), bến Cống Cái (Quảng
Ninh) (Lê Thị Liên và nnk 2017), Đồng Chổi
(White et al. 2019), Tuần Quán 1 (Yên Bái)
(Phạm Thanh Sơn 2020a), An Khê (Gia Lai)
(Derevianko et al. 2018; Nguyễn Khắc Sử
2019). Đặc điểm nổi bật của các phát hiện
thiên thạch từ các khu vực nói trên là chúng
đều nằm cùng với các di vật khảo cổ học, có
bối cảnh và niên đại đã được xác định tin cậy.

Tại Yên Bái, trong hố thám sát 1 của phế
tích kiến trúc tôn giáo giai đoạn phong kiến
đã phát hiện các mảnh thiên thạch cùng với
phần lớn các đồ gốm men có niên đại thế kỷ
XV (Phạm Thanh Sơn và nnk. 2017a) (Hình 1
- 2). Ở di chỉ Tuần Quán (thành phố Yên Bái)
trong cuộc khai quật khẩn cấp năm 2020
cũng đã phát hiện nhiều mảnh tektite được
sử dụng như một loại nguyên liệu. Bên cạnh
đó, những viên thiên thạch còn nguyên vẹn
cũng được phát hiện cùng với các công cụ
cuội ghè đẽo thuộc kỹ nghệ Hòa Bình. Niên
đại lớp chứa công cụ bước đầu thu được từ
mẫu hạt trám khoảng 10.000 BP (Phạm
Thanh Sơn 2020a) (Hình 3).

Tại Quảng Ninh, trong một di chỉ thuộc
giai đoạn phong kiến mang tên Bến Cống
Cái, thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn của huyện
Vân Đồn đã phát hiện các mảnh tektite
nằm cùng với hiện vật đồ gốm men, sành
sứ có niên đại thời Trần (Lê Thị Liên và nnk.
2017) (Hình 4a - d). Gần đây, trong chương
trình nghiên cứu khảo cổ học dưới nước ở

Hình 1. Thiên thach phát hiện tại di tích thôn Sáu (xã
Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) năm 2016
(Nguồn: PhạmThanh Sơn và nnk 2017)
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Hình 2.Gốmmen và đồ sành niên đại thế kỷ 14 - 15 phát hiện cùng thiên thạch
tại hố TS1, di tích thôn Sáu (xã VânHội, huyệnTrấn Yên, tỉnh YênBái) năm2016
(Nguồn: Phạm Thanh Sơn và nnk 2017)

Hình 3. Thiên thạch phát hiện trong tầng văn hóa chứa các công cụ đá kỹ nghệ
Hòa Bình ở di chỉ Tuần Quán 1 (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) năm 2020
(Ảnh: PhạmThanh Sơn 2020)
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thạch cùng với các công cụ cuội ghè đẽo (Derevi-
anko et al. 2018; Nguyễn Khắc Sử 2019). Hai mẫu
thiên thạch đã được xác định có tuổi từ 806.000
± 22.000 BP và mẫu ký hiệu 16.RT1. H1.F6.L2.2
Rộc Tưng là 782.000 ± 20.000 BP (Nguyễn Khắc
Sử 2019). Mặc dù nhóm nghiên cứu cho rằng, đây
là niên đại tin cậy đối với sưu tập công cụ cuội có
chứa rìu tay nhưng đa phần các cuộc thảo luận
trên các diễn đàn khoa học mở đều không đồng
tình với nhận định này. Các nhà khảo cổ học Tiền
sử và Địa chất Đệ tứ cho rằng, không thể sử dụng
thiên thạch để định niên đại cho các di tồn văn
hóa vật chất ở An Khê. Vì bản thân tuổi của thiên
thạch khi xác định đã vào khoảng hàng triệu năm
cách ngày nay. Do đó, để xác định tuổi của sưu
tập công cụ cuội ghè đẽo chứa rìu tay tại An Khê
phải cần tới các phương pháp khoa học tự nhiên
mới, liên kết với các viện nghiên cứu quốc tế có
uy tín trên thế giới.

Vân Đồn, một số mảnh thiên thạch cũng được
phát hiện tại địa điểm Đồng Chổi có niên đại dự
đoán từ 5.000 - 3.000 BP (Whitley et al. 2019)
(Hình 5).

Tại An Khê, các kết quả nghiên cứu cho thấy,
một số rìu tay và các công cụ ghè đẽomặt cắt tam
diện được phát hiện với số lượng đáng kể. Kích
thước công cụ khá lớn và thô nặng. Đáng chú
ý, trong các hố khai quật ở Rộc Tưng và Gò Đá
phát hiện một số lượng đáng kể các mảnh thiên

Hình 4. Thiên thạch và các hiện vật gốm men, sành
thời Trần phát hiện trong hố khai quật bến Cống Cái
(Nguồn: Lê Thị Liên và nnk. 2017)a

d

b

c
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Tại Làng Vạc, nếu theo logic, niên đại của một
sốmảnh thiên thạch ở đây dao động từ 1.270.000
- 700.000 BP có thể được gán cho tuổi của các
công cụ cuội ghè đẽo tại đây. Và như vậy, đây sẽ
là địa điểm có niên đại sơ kỳ Đá cũ đầu tiên ở Việt
Nam (?). Và nếu Làng Vạc áp dụng theo cách thức
nhận định của An Khê và Bách Sắc thì niên đại
cho sưu tập công cụ đá Làng Vạc cũng chính là
sản phẩm của H.erectus (?). Nhưng vì sao các nhà
nghiên cứu Việt-Nhật lại cho rằng, thiên thạch ở
Làng Vạc chỉ là sản phẩm thứ sinh, được cư dân cổ
ở đây mang về di chỉ (?) Nguyên nhân này có thể
giải thích ở một số khía cạnh sau.

Như chúng ta đã biết, Việt Nam, Lào,
Campuchia và Thái Lan là khu vực thuộc về
trường tektite Á - Úc (Nguyễn Anh Tuấn và nnk.
2010), có tuổi khoảng 800.000 - 700.000 BP

(Pillans et al. 2012; Tada et al. 2020). Hầu hết
các mẫu niên đại từ thiên thạch ở khu vực này
đều có niên đại tương đương nhau, trong khoảng
trên/dưới 1 triệu năm.

Các kết quả phân tích niên đại các mẫu thiên
thạch từ Làng Vạc đều nằm trùng và cơ bản đồng
nhất với khung niên đại của các mảnh thiên thạch
đã được công bố trong nhiều công trình ở Đông
Nam Á, Nam Trung Quốc và Úc (Harrisson 1975;
Hutterer 1982; Langbroek 2015; Pillans et al.,
2012; Tada et al., 2020; Wang et al., 2014; Xie et
al. 2021; Nguyễn Anh Tuấn và nnk. 2010). Đáng
chú ý, trong 5 mẫu thiên thạch phân tích tại Nhật
Bản, mẫu số 5 thu nhặt ở Đà Lạt có tuổi 740.000
BP và tương đương với mẫu số 1 tới 3 ở Làng Vạc
(The Vietnam-Japan Joint Archaeological Research
Team 2004: 222 - 223). Và đây là một gợi ý cho

Hình 5.Mảnh thiên thạch phát hiện cùng với hiện vật của văn hóa Hạ Long
ở di chỉ Đồng Chổi (huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) năm 2019
(Nguồn: Whitley et al. 2019)
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thấy rằng, không thể sử dụng niên đại thiên thạch
của Làng Vạc cho các di tích khảo cổ học nói
chung ở Việt Nam.

Giống như Bách Sắc, An Khê, và Sangiran
thì tính chất của thiên thạch tại Làng Vạc cũng
không có sự khác biệt. Do đó, nếu áp dụng một
cách rập khuôn vàmáymóc các niên đại của Bách
Sắc (Quảng Tây - Trung Quốc), An Khê (Gia Lai -
Việt Nam) và Tuần Quán (Yên Bái - Việt Nam) thì
có thể nhận định rằng các di tích này sẽ có niên
đại từ 800.000 - 700.000 BP là một điều hiển
nhiên. Tuy nhiên, gần đây trong cuộc khai quật di
chỉ Tuần Quán 1 (phường YênNinh, thành phố Yên
Bái) ngoài một số lượng lớn công cụ cuội ghè đẽo
đặc trưng cho kỹ nghệ Hòa Bình bao gồm công
cụ hình bầu dục, hình đĩa, rìu ngắn thì thiên thạch
cũng được phát hiện trong tầng chứa các công
cụ. Và niên đại khoảng 10.000 BP từ các mẫu hạt
trám là tương đối phù hợp với sự tồn tại của di
tích trong giai đoạn Holocence sớm (PhạmThanh
Sơn 2020a).

Một trường hợp khác là hang Thẩm Vài khi
niên đại của các công cụ đá thu được trong lớp
chứa thiên thạch được xác định khoảng trên
dưới 7.000 BP. Thiên thạch ở đây được cư dân
cổ mang về di chỉ và được xem xét như một hành
vi thu lượm nguyên liệu, phục vụ cho hoạt động
chế tác đá. Và ở Thẩm Vài, thiên thạch không
có ý nghĩa xác định niên đại cho di tồn văn hóa
vật chất tại di tích (Phạm Thanh Sơn 2015) (Hình
6a - b).

Tựu chung lại, trong gần 20 năm trở lại đây,
trường hợp sử dụng niên đại thiên thạch để gán tuổi
cho sưu tập công cụ đá phát hiện cùng trong địa
tầng chỉ xảy ra ở Bách Sắc (Trung Quốc) và An Khê
(ViệtNam). Trong khi tại Sangiran (Java-Indonesia),
niên đại thiên thạch không được sử dụng để “ốp”
niên đại cho các di cốt của H.erectus và các công
cụ đá đi kèm trong bất kỳ trong các công trình
nào. Thay vào đó, các công bố ưu tiên áp dụng các
phương pháp xác định niên đại tiên tiến, có độ tin
cậy và được cộng đồng khoa học quốc tế thừa nhận
rộng rãi (Zanolli 2013; Herrera et al., 2018). Vậy thì
tại sao nhận định về niên đại của sưu tập công cụ

Hình 6. Thiên thạch phát hiện cùng với các công cụ đá ghè đẽo có
niên đại tuyệt đối trên dưới 7.000 BP tại hang Thẩm Vài (xã Phúc
Sơn, huyệnChiêm Hóa, Tuyên Quang) năm 2014
(Nguồn: PhạmThanh Sơn 2015)

a

b
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cuội ghè đẽo tại LàngVạc thuộc giai đoạn hậu kỳĐá
cũ của nhóm hợp tác nghiên cứu Việt-Nhật lại trở
nên hợp lý và có sức thuyết phục?

Hiện tại, do chưa có các niên đại thu được từ các
mẫu than hoặc mẫu đất nên dưới góc độ của các
tiếp cận loại hình học và kỹ thuật học đối với sưu tập
công cụ Làng Vạc cho thấy, các công cụ nhóm một
diện ghè, hai diện ghè, ba diện ghè và ghè hướng
tâm (kỹ thuật sumatralith) là loại hình phổ biến cho
các di tích thời đại Đá ngoài trời ở miền Bắc Việt
Nam (Phạm Thanh Sơn 2020b). Và từ các kết quả
nghiên cứu mới công bố gần đây cho thấy, có một
sự dịch chuyển về không gian cư trú của cư dânHòa
Bình từ hang động tiến ra các khu vực đồi gò cao/
thềmbậc II của sông/suối giai đoạn cuối Pleistocene
đầuHolocence (PhamThanh Son 2020b).

Tiêu biểu cho các di tích này chính là Mậu A
(Văn Yên-Yên Bái) và Tuần Quán (thành phố Yên
Bái) (Phạm Thanh Sơn và nnk. 2018; Phạm Thanh
Sơn 2020a). Niên đại từ các mẫu than của hai di
chỉ này tồn tại trong khoảng 13.000 - 10.000 BP
(Phạm Thanh Sơn và nnk. 2018; Phạm Thanh Sơn
2020b). Các loại hình công cụ xuất hiện và được
nghiên cứu ở Làng Vạc đều có sự tương đồng
không chỉ với hai địa điểm này mà còn chia sẻ
nhiều nét giống nhau với các di tích thời đại đá
ngoài trời ở Tây Bắc về loại hình học và kỹ thuật
chế tác (Phạm Thanh Sơn và nnk. 2017b). Mặt
khác, khi so sánh sưu tập công cụ đá ghè đẽo ở
Làng Vạc với các các di chỉ Hòa Bình ngoài trời
gần đây được nghiên cứu ở Đông Nam Á lục địa
cũng chia sẻ nhiều nét tương đồng về loại hình
học công cụ và kỹ thuật chế tác. Tiêu biểu cho các
di tích này là địa điểmHuai Hin ởThái Lan (Forestier
et al. 2013) và Houay Pano ở Lào (Zeitoun et al.
2019; Phạm Thanh Sơn 2020b).

Rõ ràng là, khi chưa có các mẫu phân tích niên
đại tuyệt đối tin cậy tại Làng Vạc, thì cách tiếp cận
loại hình học và kỹ thuật học để nhận định thời
điểm xuất hiện của sưu tập công cụ cuội ghè đẽo
ở dưới lớp latertie thuộc giai đoạn hậu kỳ Đá cũ là
hoàn toàn có cơ sở. Hơn thế nữa, khi nghiên cứu
so sánh giữa Làng Vạc với nhiều di tích ngoài trời
thuộc giai đoạn hậu kỳ Đá cũ đã được xác định
niên đại tin cậy ở Bắc Việt Nam và trong khu vực
đều chia sẻ nhiều điểm tương đồng. Do đó, những
tiếp cận thông qua các nghiên cứu so sánh càng
củng cố dự đoán giai đoạn hậu kỳ Đá cũ cho công
cụ đá ghè đẽo ở Làng Vạc là có thể tạm thời được
chấp nhận và có cơ sở khoa học (Phạm Thanh Sơn
2020c).

Kết luận
Niên đại của thiên thạch ở Làng Vạc cho thấy

đó không phải là tuổi của các công cụ được phát
hiện cùng trong bối cảnh. Thiên thạch ở đây có thể
bị tái trầm tích hoặc được cư dân cổ mang từ nơi
khác về di chỉ trong giai đoạn hậu kỳ Đá cũ (The
Vietnam-Japan Joint Archaeological Research
Team 2004). Bên cạnh đó, các kết quả công bố
về niên đại của thiên thạch từ một số di chỉ khảo
cổ học ở Việt Nam và Đông Nam Á đều cho thấy,
thiên thạch ở khu vực này có tuổi trong khoảng
1.000.000 - 600.000 BP. Do đó, để xác định
niên đại cho các di tồn văn hóa vật chất trong các
di chỉ khảo cổ học không nên sử dụng niên đại
của thiên thạch. Cách tiếp cận như vậy không phù
hợp trong xác định tuổi cho các di chỉ khảo cổ
học và không có ý nghĩa với cộng đồng khoa học
trong nước và quốc tế.
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TEKTITES AND SOME ISSUES IN
IDENTIFYING CHRONOLOGY OFWORKED
STONE TOOLS AT THE LANG VAC SITE
(NGHE AN PRO.)

( FDYDWLRQV DW DQJ 9DF UHFRYHUHG WHNWLWHV LQ D OD HU FRQWDLQLQJ RUNHG VWRQH

WRROV 7KH WHNWLWHV HUH GLUHFWO GDWHG WR 3 DQG 3 7KH

H FDYDWRUV FRQFO GH WKLV LV QRW WKH DJH RI DVVRFLDWHG DUWHIDFWV ,Q WKLV SDSHU WKH

author investigates the dates of tektites at the Lang Vạc site, and the details of
WKH VWRQH DUWLIDFWV IR QG LQ WKH VDPH FRQWH W H DOVR FRPSDUHV WKH DQJ 9DF VLWH

LWK RWKHU DUFKDHRORJLFDO VLWHV FRQWDLQLQJ WHNWLWHV DV LQ 9LHWQDP DQG 6R WKHDVW

VLD 7KH WHNWLWHV DW WKH DQJ 9DF VLWH DQG RWKHU VLWHV LQ 6R WKHDVW VLD DUH

JHRORJLFDOO VLPLODU R HYHU UDGLRFDUERQ DJHV IURP RWKHU VLWHV FRQWDLQLQJ

WHNWLWHV GR QRW V SSRUW VWUDWLJUDSKLF DJHV RI 3 DQG 3 REWDLQHG

E GLUHFW GDWLQJ RI WHNWLWHV HQFH WKH VDJH RI WHNWLWHV WR GDWH VWRQH WRROV DW WKH

DQJ 9DF VLWH SDUWLF ODUO DQG RWKHU DUFKDHRORJLFDO VLWHV LQ JHQHUDO LV QRW UHOLDEOH


