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CHƯƠNG V 

SỐ LƯỢNG, LOẠI, NHÓM TRỐNG ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY  

VÀ KHAI QUẬT Ở VIỆT NAM 
 

1. Số lượng 

Tổng số trống đồng tìm được ở Việt Nam cho đến năm 1980 là 960 chiếc (?), trong đó có 540 (?) 

chiếc thuộc loại trống đồng Đông Sơn 1.  
 
Ngoài ra, trống đồng còn được tìm thấy ở nhiều nước khác như: Indonesia, Thái Lan, Myanma, 

Lào, Campuchia, Malaysia, Philippines và Nhật Bản. Trống đồng được tìm thấy ở nhiều nơi trên đất Việt 

Nam, như Thanh Hóa (Đông Sơn, 24 trống), Hà Đông (9 trống), Bắc Ninh, Cao Bằng (mỗi tỉnh 3 trống), 

Hà Nam, Hà Nội, Hoà Bình, Kiến an (mỗi nơi 2 trống), Nam Định, Lào Cai, Sơn Tây, Yên Bái, Hải 

Dương, Nghệ An, Thủ Dầu Một, Kontum (mỗi nơi một trống). 
-------- 
1 Nguyễn Duy Hinh, "Bronze Drums in Vietnam", The Vietnam Forum 9 (1987):4-5; Phạm Huy Thông, Dong Son Drums in Vietnam, Hà Nội: NXB 

Khoa học Xã Hội (1990), 265. Từ đó, người ta vẫn tiếp tục tìm thấy trống đồng loại Đông Sơn. Ví dụ: năm 1994, một trống đồng Đông Sơn mà sau được đặt 

tên là Ban Khooc đã được tìm thấy ở Sơn La. Phạm Quốc Quân và Nguyễn Văn Đoàn, "Trống đồng Sơn La", Khảo cổ học 1 (1996):10. . 

http://hohovietnam.blogspot.com.au/2012/05/trong-ong-viet-nam.html Sunday, May 13, 2012, lấy xuống: 08/08/2017. 

TS Nguyễn Thị Hậu: “Tôi không có số liệu thống kê mới nhất, nhưng theo quyển Khảo cổ học Việt 

nam thời đại kim khí tập 2 của Viện khảo cổ học thì chúng ta có khoảng 200 trống loại 1 chưa kể các loại 

gọi là minh khí, tức là loại được làm nhỏ đi để chôn trong các ngôi mộ, cũng không kể đến các loại trống 

muộn hơn như của người Mường. Về số lượng thì như vậy chỉ đứng hàng thứ hai sau khu vực Quảng Tây 

của người Choang bên Trung quốc thôi.” (Đài Á Châu Tự Do: Tại sao trống đồng không được sử Việt cổ đề cập 

nhiều? (Nguồn:http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/bronze-drums-in-history-kh-09202013141745.html 2013-09-20, lấy xuống :08-08-2017.)  

Trong phần Lời Giới Thiệu của  tập sưu khảo “DONG SON DRUMS IN VIETNAM”, do nhà Xuất 

Bản Khoa học Xã Hội Việt Nam phát hành (1990), viện sĩ viện Hàn Lâm Việt Nam Phạm Huy Thông 

có đoạn viết: (s.d.d.,tr.tr. 275-276.) 

“Trước mắt, tập Hùng vương dựng nước, chương trình nghiên cứu khoa học tập thể của giới khoa học Việt 

Nam , đã bước đầu khẳng định trống Đông Sơn là một sản phẩm độc đáo và đặc trưng của văn hóa Đông Sơn. Bốn 

phần của sách đã được công bố từ 1969 đến 1971, ngay trong thời gian nghiên cứu thời Đông Sơn, nay trở nên cơ 

sở của mọi công trình nghiên cứu tiếp trống Đông Sơn trong văn hóa Đông Sơn. Trước đó không phải là không có 

những cống hiên quý giá, trong đó phải kể những trang mô tả và sắp xếp trống đồng loại I Heger - khi đó còn chưa 

gọi là trống Đông Sơn – những tác giả Lê Văn Lan, Phạm Văn Kỉnh và Nguyễn Linh, trong sách Những vết tích 

đầu tiên của thời đại đồ đồng thau ở Việt Nam (1963). 

“Sau đợt nghiên cứu tập trung văn hóa Đông Sơn, tạp chí Khảo cổ học dành hai số liên tiếp, số 13 và số 14 

cho chuyên đề Trống đồng, công bố những công trình khoa học của nhiều tác giả đã tham gia đợt nghiên cứu tập 

trung nhằm phát huy kết quả đợt nghiên cứu. Những bài viết được hoàn thành trong những năm 1972 – 1973 và 

được công bố năm 1974. Các loại trống đồng đều được nghiên cứu, nhưng trọng tâm nghiên cứu là trống loại I 

Heger, đã được nhận thức trong những năm 1968 – 1971 xứng đáng được coi là biểu trưng của văn minh Việt cổ, 

nên được chính thức đề nghị từ nay được gọi là “trống Đông Sơn” với giá trị tiêu biểu về ý nghĩa văn hóa, về tầm 

vóc lịch sử tự nó hàm súc trong một cách gọi như thế. 

“Lần đầu tiên năm 1975, một công trình chuyên giới thiệu trống Đông Sơn được hai nhà nghiên cứu nguyễn 

văn Huyên và Hoàng Vinh biên soạn. Chỉ những trống Đông Sơn tìm thấy ở Việt Nam được liệt kê, sách mang tên 

Những trống Đông Sơn đã phát hiện ở Việt Nam và biết đến 52 trống, không kể 13 trống thất lạc hoặc chưa xác 

minh được, cùng 53 trống nhỏ và được gọi là “trống minh khí”. Mỗi trống Đông Sơn được khảo tả và 50 trên 52 

trống được minh họa. Minh họa có phần tùy hứng: có khi bằng ảnh chụp, phần lớn bằng hình vẽ, thuận lợi hơn 

trong điểu kiện in ấn của ta hiện nay; khi thì trình bày chỉ mặt trống, khi lại trình bày chỉ thân trống, khi cả mặt cả 

thân. Những trống có cảnh hiện thực thường được kèm đặc tả. 

http://hohovietnam.blogspot.com.au/2012/05/trong-ong-viet-nam.html
http://hohovietnam.blogspot.com.au/2012/05/trong-ong-viet-nam.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/bronze-drums-in-history-kh-09202013141745.html%202013-09-20
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“Danh vọng của trống Đông Sơn đã khơi nên một phong trào sưu tầm sôi động. Chưa đầy mười năm qua (kể 

từ 1990) mà số trống biết được tăng vọt lên hơn gắp đôi: từ 65 đến năm 1975 lên 144 năm 1985 (trong đó số có hồ 

sơ đầy đủ và đã được kiểm tra lại là 52, rồi 115).” 

Cũng theo viện sĩ Phạm Huy Thông (và nhiều người khác được nêu tên) thì tập sưu khảo nầy bao 

gồm toàn bộ trống Đông Sơn (Heger I) còn lại ở trên đất nước Việt Nam ngày nay. Nếu đếm theo số 

trống đồng được khảo tả và minh họa trên tập sưu khảo thì có tất cả là 115 chiếc , chia thành 5 nhóm A, 

B, C, D, Đ. Hai nhóm trống đồng loại Heger I (trồng Đông Sơn) A và B đã được tập sưu khảo nầy mô tả 

và minh họa cũng thấy xuất hiện trên một tập sưu khảo khác ở Trung Quốc có tựa đề là The Ancient 

Bronze Drums in China and South East Asia của hai tác giả Li Kunshen và Huang Derong, do nhà xuất 

bản Yunnan Fine Arts phát hành vào năm 2009.  
 
Không thấy hai nhà khảo cứu Trung Quốc nầy mô tả và minh họa 3 loại trống đồng C, D, Đ 

như trong tập sưu khảo của viện sĩ Phạm Huy Thông. Bù vào đó họ lại liệt kê với hình vẽ 19 trống 

đồng đã được khai quật ở tỉnh Lào Cai /Việt Nam mà theo tin tức truyền thông của Việt Nam cho 

đến năm 2003 thì đã có 28 chiếc trống đồng được tìm thấy ở Lào Cai. Vào tháng 05 năm 2003, một 

chiếc trống đồng cổ còn khá nguyên vẹn, trên mặt trang trí 8 vành hoa văn xen kẽ hình chim bao quanh 

ngôi sao 12 cánh, vừa được một nông dân phát hiện tại thôn Ngầu, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai. Chiếc trống cao 34cm, có mặt đúc liền hình khung với đường kính 42cm, đường kính đáy rộng 

52cm.Theo nhận định của Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lào Cai, đây là chiếc trống cổ thuộc hệ Đông Sơn, có 

niên đại từ 2.000 đến 2.500 năm. (http://vietbao.vn/Van-hoa/Lao-Cai-phat-hien-them-mot-trong-dong-

co/20010763/181/). Ngoài ra, hai tác giả của Trung Quốc còn đề cặp đến những trống đồng được tìm thấy 

trên lãnh thổ nước Việt Nam trong khoảng thời gian 1990-2004 ở Gió Sơn, Trà Lộc, Bầu Lạt, Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Hiệp, Tây Giang, Kim Châu, Hòa Hiệp Trung, Đà Lạt, Lang Hưng, Phú Chánh (The Ancient Bronze Drums 

in China and South-East Asia, s.đ.d., tr.tr.231-233).  
 
2. Loại-Nhóm 

 
2.1 Những trống đồng Heger I thuộc NHÓM [A] ở Việt Nam: 
 
Nhóm A, thân trống chia 3 phần, dáng cân đối, hoa văn trang trí phong phú, có các vành chính ở 

mặt, lưng tả cảnh người, vật, động vật theo lối tả thực. Kiểu A1 là những trống đẹp nhất .  (Nguồn: Phạm 

Minh Huyền: Trống Đông Sơn ở Thanh Hóa, http://baotang.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2015-2-10/TRONG-DONG-SON-O-THANH-

HOA6jd70l.aspx). 

[A – I] 
 

1. NGỌC LŨ 
2. HOÀNG HẠ 

3. CỔ LOA I 

4. SÔNG ĐÀ 
 

[A – II] 
  

1. MIẾU MÔN I 

2. PHA LONG 
3. BẢN THÔM 

 
[A – III] 

 
1. MIẾU MÔN II 

2. VŨ BỊ 
 

  [A – IV] 
 

1. HÒA BÌNH 
2. PHÚ XUYÊN 

3. QUẢNG CHÍNH 

4. ĐỒI RO 
5. LÀNG VẠC I 

6. ĐỒNG CẨU 

7. LÀNG VẠC II 
8. ĐÀO THỊNH 

9. SƠN TÂY 

10. PĂC TÀ 
11. VIỆT KHÊ 

 
  [A – V] 

 

http://vietbao.vn/Van-hoa/Lao-Cai-phat-hien-them-mot-trong-dong-co/20010763/181/).%20Ngoài
http://vietbao.vn/Van-hoa/Lao-Cai-phat-hien-them-mot-trong-dong-co/20010763/181/).%20Ngoài
http://baotang.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2015-2-10/TRONG-DONG-SON-O-THANH-HOA6jd70l.aspx
http://baotang.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2015-2-10/TRONG-DONG-SON-O-THANH-HOA6jd70l.aspx
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1. QUẢNG XƯƠNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn :Phạm Huy Thông et all..., 1990: Geographical Distribution of Dong Son Drums in Viet Nam) 


