
tự hào với những gì Đang có 

Quan niệm truyền thống cho rằng 
lúc xuất hiện nhà nước đầu tiên 
(thời điểm lập quốc) ở việt nam 

là cách đây chừng bốn ngàn năm. Song 
những nghiên cứu quan trọng, các phát 
hiện mới của ngành khảo cổ, lịch sử và 
khoa học văn hóa gần đây đã xem xét lại 
khoảng cách đó, đưa ra kết luận khác hẳn 
nhưng đầy sức thuyết phục và phù hợp với 
thực tế khách quan.

thời điểm bắt đầu lịch sử văn minh của 
mỗi quốc gia là lúc xuất hiện nhà nước đầu 
tiên. với lịch sử việt nam, đó là thời các vua 
hùng. tuy nhiên, dân tộc ta bước vào thời 
kỳ dựng nước chưa được bao lâu thì mất 
nước. hơn một nghìn năm Bắc thuộc (từ 
năm 179 trước công nguyên (tcn) đến 
năm 938, dưới sức mạnh đô hộ và đồng 
hóa, lịch sử văn hiến của người việt đã gần 
như bị xóa mọi dấu vết, không được ghi 
chép để truyền lại. cái duy nhất mà kẻ thù 
ngoại bang không thể xóa được đó là ký 
ức của nhân dân ta về lịch sử tổ tiên, ông 
cha mình. Bởi vậy, suốt một thời gian dài, 

thời kỳ lập quốc của dân tộc việt nam chỉ 
được phản ánh trong huyền thoại, cổ tích, 
truyền thuyết dân gian. các huyền thoại 
lạc long Quân - âu cơ, Sơn tinh - thủy 
tinh, tiên Dung - chử Đồng tử, thánh 
gióng; những sự tích về trầu cau, bánh 
chưng, bánh dày, dưa hấu… đều liên quan 
đến phong tục, tập quán, cuộc sống của 
người việt xưa, ít nhiều khắc họa hình ảnh 
của thời kỳ lập quốc. các “pho sử” đó có 
sức sống mãnh liệt, bền lâu.

từ khi giành được độc lập quốc gia, ý thức 
tự tôn và nhu cầu nhận thức về nguồn gốc 
dân tộc đã kích thích, thúc đẩy các nhà sử 
học nước ta đi sâu tìm hiểu lịch sử thời đại 
hùng vương. Đến thời trần (1226-1400), 
những huyền thoại, sự tích, truyền thuyết 
- vốn chỉ lưu truyền trong dân gian - lần 
đầu được sưu tầm, tập hợp, biên khảo và 
ghi chép lại trong các tài liệu thành văn, mà 
đáng chú ý nhất là bộ sách việt điện u linh 
(của lý tế Xuyên) và lĩnh nam chích quái 
(của trần thế Pháp). Sang thế kỉ 15, nhà 
sử học nổi tiếng ngô Sĩ liên đã - một cách 

chính thức và có hệ thống - đưa những tư 
liệu dân gian ấy vào bộ chính sử quy mô 
lớn do ông và các sử thần triều lê biên 
soạn. trong bộ Đại việt sử ký toàn thư này, 
ngô Sĩ liên dành riêng một kỉ, đặt tên là 
Kỉ hồng Bàng, để trình bày những truyền 
thuyết mà ông thu thập được với diễn biến 
theo thứ tự thời gian: Kinh Dương vương 
- lạc long Quân - 18 đời hùng vương. 
ngô Sĩ liên cũng là người đầu tiên nêu ra 
những niên đại tuyệt đối cho thời kỳ lập 
quốc. theo ông thì Kinh Dương vương - 
ông nội của vua hùng thứ nhất - lên ngôi 
vào đời Phục hy bên trung Quốc (cụ thể là 
năm 2879 tcn); còn vua hùng cuối cùng 
(thứ 18) chấm dứt sự trị vì của mình vào 
năm chu noãn vương thứ 57 (tức năm 
258 tcn).

những mốc thời gian trên được nhiều người 
cho là chuẩn xác, là cơ sở để khẳng định 
cách đây chừng bốn nghìn năm, dân tộc ta 
đã bước vào thời kỳ lập quốc (các cụm từ 
“bốn nghìn năm lịch sử”, “bốn nghìn năm 
văn hiến”, “bốn ngàn năm dựng nước và 
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giữ nước”… rất hay gặp trong sách báo và 
cuộc sống hàng ngày của người việt nam). 
thế nhưng, cũng không ít người nghi ngờ 
rằng vua chúa không thể có tuổi thọ của 
thần thánh, vậy mà trong suốt 2621 năm 
(2879 - 258 = 2621), chỉ có 20 đời vua 
(Kinh Dương vương, lạc long Quân và 18 
vua hùng) nối tiếp nhau, trung bình mỗi 
vua trị vì…131 năm! hơn nữa, những điều 
ngô Sĩ liên đưa vào chính sử đều là huyền 
thoại và truyền thuyết. huyền thoại, truyền 
thuyết chỉ mang tính lịch sử, nhưng không 
phải là lịch sử. Do đó, không chỉ dựa vào 
truyền thuyết nói chung để ấn định niên 
đại tuyệt đối cho các sự kiện lịch sử. ngô 
Sĩ liên trình bày về Kỉ hồng Bàng với nhiều 
sự việc, nhiều mốc thời gian khá rõ ràng, 
nhưng lại không đưa được những chứng 
cớ xác đáng, có sức thuyết phục để chứng 
minh. ngay bản thân ông, sau khi nêu 
xong những vấn đề trên, cũng đành viết: 
“hãy tạm thuật lại chuyện cũ để truyền lại 
sự nghi ngờ thôi”!

về mặt lý luận, nhà nước thường chỉ ra đời 
khi cơ sở kinh tế đã phát triển, tạo tiền đề 
cho những chuyển biến xã hội tới mức có 
sự phân hóa về địa vị và quyền lực. thực tế 
cho thấy, hầu hết các nhà nước đầu tiên 
trên thế giới đều xuất hiện vào giai đoạn 
phát triển nhất của thời đại đồ đồng hoặc 
đầu thời đại đồ sắt. ngày nay, qua các phát 
hiện khảo cổ, khoa học lịch sử việt nam đã 
thiết lập được tương đối hoàn chỉnh sơ đồ 
diễn biến văn hóa vật chất của dân tộc ta, 
từ sơ kỳ thời đại đồ đồng đến sơ kỳ thời đại 
đồ sắt, với các giai đoạn phát triển cơ bản 
theo thứ tự: văn hóa Phùng nguyên - văn 
hóa Đồng Đậu - văn hóa gò mun - văn 
hóa Đông Sơn.

theo kết quả xác định niên đại bằng 
phương pháp carbon phóng xạ (c14), 
văn hóa Phùng nguyên - thuộc sơ kỳ thời 
đại đồ đồng - tồn tại cách đây chừng bốn 
nghìn năm. như vậy, nếu theo quan niệm 
phổ biến lâu nay, thì thời điểm nhà nước 
đầu tiên xuất hiện trên đất nước ta (thời 
điểm lập quốc) tương ứng với niên đại 
của văn hóa Phùng nguyên. thế nhưng, 
trong tất cả các hiện vật khảo cổ khai quật 
được thuộc nền văn hóa này, ngoài ít mẩu 
xỉ đồng, chưa hề tìm thấy bất kỳ công cụ 
bằng đồng nào. công cụ bằng đá vẫn còn 

phổ biến và chiếm ưu thế tuyệt đối. các 
nhà sử học đều thống nhất kết luận rằng 
xã hội thời văn hóa Phùng nguyên chưa 
vượt khỏi hình thái công xã nguyên thủy 
và do đó, không thể khẳng định trước đây 
bốn nghìn năm dân tộc ta đã bước vào thời 
đại văn minh, đã có nhà nước!

tiếp sau văn hóa Phùng nguyên là các giai 
đoạn phát triển văn hóa Đồng Đậu và gò 
mun. Dù số lượng, chất lượng của công cụ 
bằng đồng có xu hướng ngày càng tăng, 
nhưng cũng chưa thấy chứng cớ rõ rệt nào 
về sự phân hóa xã hội - động lực cần thiết 
cho sự xuất hiện của nhà nước.

Sang thời văn hóa Đông Sơn, con người 
đã thành thạo kỹ thuật đúc đồng và bắt 
đầu biết chế tạo công cụ từ quặng sắt. họ 
đã có thể làm ra những đồ dùng tinh xảo, 
đòi hỏi trình độ mỹ thuật và kỹ thuật cao 
như trống đồng, thạp đồng, ấm đồng... 
nền kinh tế thời kì này khá phát triển. 
nhiều tài liệu, hiện vật khảo cổ cho thấy 
sự phân hóa giai cấp cũng đã rõ rệt. ví dụ, 
trong di chỉ mộ táng việt Khê (hải Phòng) - 
được xác định có niên đại tuyệt đối là 2462 
± 100 năm (tính đến năm 1997), thuộc 
thời văn hóa Đông Sơn - các nhà khảo cổ 
phát hiện 4 ngôi mộ chôn quan tài hình 
thuyền. Ba ngôi trong số đó hoàn toàn 
không có hiện vật chôn kèm; còn ngôi thứ 
tư lại chôn theo tới 107 hiện vật với 73 hiện 
vật bằng đồng (có cả những đồ dùng sang 
trọng như khay, ấm, thạp, thố, bình, âu…). 
Sự khác biệt giữa các ngôi mộ thể hiện sự 

phân biệt sâu sắc về địa vị, vai trò, tài sản… 
của chủ nhân chúng khi còn sống.

các nhà sử học ngày càng thống nhất 
chung quan điểm khi cho rằng nhà nước 
đầu tiên tại đất nước ta chỉ có thể xuất hiện 
vào thời văn hóa Đông Sơn - giai đoạn phát 
triển đỉnh cao của thời đại đồ đồng và giai 
đoạn đầu của thời kỳ đồ sắt. Quan điểm 
này được cộng đồng khoa học quốc tế 
thừa nhận - chẳng hạn, trong nhiều công 
trình lịch sử, xã hội học của các tác giả nước 
ngoài, đã dùng từ “văn minh” (civilization) 
thay vì “văn hóa” (culture) khi bàn về văn 
hoá Đông Sơn của việt nam. Do vậy, chỉ 
có thể dùng niên đại của văn hóa Đông 
Sơn làm giới hạn đầu cho thời kỳ lập quốc 
của dân tộc ta, cách đây chừng 26-27 thế 
kỉ. nó cũng phù hợp với ghi chép của việt 
sử lược - bộ sử khuyết danh nhưng có độ 
chính xác cao, được biên soạn sớm nhất 
ở nước ta - theo đó “… Đến thời trang 
vương nhà chu (696-681 tcn), ở bộ gia 
ninh có người lạ, dùng ảo thuật áp phục 
được các bộ lạc, tự xưng là hùng vương, 
đóng đô tại Phong châu, phong tục thuần 
phác, chính sự dùng nối kết nút, truyền 
được 18 đời, đều gọi là hùng vương”.

trong quá trình sửa đổi hiến pháp (đạo 
luật cơ bản, có giá trị pháp lý cao nhất, quy 
định chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, quyền 
và nghĩa vụ công dân, tổ chức bộ máy nhà 
nước) năm 1992, Quốc hội việt nam đã 
tiếp nhận quan điểm trên của các nhà sử 
học để thay cụm từ “trải qua bốn nghìn 
năm lịch sử…” ghi trong lời nói đầu của 
hiến pháp năm 1980 bằng cụm từ “trải 
qua mấy ngàn năm lịch sử…” trong hiến 
pháp 1992. viết như thế vừa tôn trọng 
thực tế lịch sử khách quan, vừa chính xác 
lại vừa tạo điều kiện cho những khẳng định 
mới, phát hiện mới của khoa học. chúng 
ta có quyền và rất nên tự hào về lịch sử lâu 
đời của dân tộc, nhưng cần tự hào đúng 
những gì mình có. hơn nữa, với thời điểm 
lập quốc cách đây hơn 25 thế kỉ, việt nam 
vẫn là một trong những nước nảy nở nền 
văn minh sớm trên thế giới.

Sơn hà
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