Chương 10
Nguồn gốc người Đông Sơn- văn hóa Đông Sơn
Các giả thuyết đã có

Cho đến nay, các học giả đã đưa ra khá nhiều thuyết, hoặc về nguồn gốc của
văn hóa Đông Sơn, hoặc về nguồn gốc của người Lạc Việt-chủ nhân chính của văn
hóa Đông Sơn. Một số học giả cũng đã gắn nguồn gốc của văn hóa Đông Sơn với
nguồn gốc người Lạc Việt, coi đó là hai mặt của một vấn đề. Ở đây, tôi sẽ điểm lại các
thuyết tiêu biểu nhất theo dòng thời gian cùng một vài nhận xét, đánh giá cá nhân.
1. Giả thuyết của Anrousseau
Leonard Anrousseau là một nhà Hán học người Pháp, từng là Giám đốc của
Trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội. Năm 1923, ông đã đưa ra giả thiết đầu tiên về
nguồn gốc của người Việt Nam 1, nhưng cũng có thể hiểu là người Lạc Việt.
Giả thuyết đó bắt nguồn từ một chú thích của học giả Pháp E. Chavannes (18951905) cho bản dịch tiếng Pháp Sử Ký của Tư Mã Thiên như sau:
Năm 333 TCN, Sở diệt Việt, dẫn đến sự ra đời của nhiều nước Bách Việt. Thời cuối
Tần- đầu Hán, có 3 nước chắc chắn có quan hệ cội nguồn với nước Việt Nam là Nam Việt, Việt
Đông Hải và Mân Việt. Bằng chứng là: 1-Các sử gia Việt Nam (thời phong kiến) coi triều đại
của Triệu Đà nước Nam Việt là một triều đại Việt Nam. 2- Nước Việt Đông Hải có kinh đô là
Đông Âu, trong khi sử Việt Nam nói đến nước Tây Âu có kinh đô ở Cổ Loa, điều đó có nghĩa
người Đông Âu ở Chiết Giang và người Tây Âu ở Bắc Việt Nam là hai nhánh của người Âu
(Việt). 3-Bi ký Chăm ghi tên gọi người Việt Nam là Yavanas, tương ứng tới tên Yu Yue (Vu
Việt) ghi trong Trúc thư. Vì thế, tổ tiên người Yavanas hay Việt Nam phải từng sống ở nước Vu
Việt.

Từ những luận cứ trên, Anrousseau đã phát triển thành một giả thuyết với các
luận cứ và bằng chứng chủ yếu như sau:
-Người Việt Nam vốn không phải là cư dân bản địa ở Việt Nam. Lịch sử của
người Việt Nam là một quá trình Nam tiến của người Việt từ phương Bắc.
-Vào thế kỷ 11 TCN, tổ tiên trực tiếp của người Việt Nam là người Kinh Man
nước Sở ở vùng trung lưu Dương Tử, nơi có Hồ Động Đình.
-Vào thế kỷ 9 TCN, một vua Sở họ Mị chinh phục đất Dương Việt ở hạ lưu
Dương Tử, lập ra nước Ư Việt có cư dân cũng là người Kinh Man. Chắc chắn, Ư Việt
là phiên âm đầy đủ một tên tự gọi và cũng là tên nước của người Việt.
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Nguyên văn Annamites.

1

-Năm 333 TCN, nước Ư Việt bị Sở diệt, người Ư Việt di tản về phía Nam, lập ra
nhiều nước, trong đó có 4 nước quan trọng nhất là: Việt Đông Hải có kinh đô Đông Âu
nằm bên sông Âu ở Nam Triết Giang, dân gọi là Âu hay Âu Việt; Mân Việt ở Phúc Kiến,
dân gọi là Đông Việt; Nam Việt ở Quảng Châu; Lạc Việt ( còn gọi là Tây Âu, Tây Âu
Lạc, Âu Lạc) ở Quảng Tây và Bắc Việt Nam.
- Truyền thuyết Việt Nam nói về Ông Bà Tổ có tên là Lạc Long-Âu Cơ, về nước
Văn Lang có lãnh thổ Tây đến Ba Thục, Bắc đến hồ Động Đình, đó chính là địa bàn của
nước Sở-đất của người Kinh Man xưa.
-Dân Kinh Man nước Sở, dân Ư Việt , Âu Việt, Lạc Việt đều có tục cắt tóc, xăm
mình hình rồng.
- Vua các nước Sở, Ư Việt , Mân Việt, Nam Việt, Lạc Việt đều có họ Mị.
- Vua Việt Câu Tiễn và con cháu là các vua Đông Việt, Mân Việt đều có họ Lạc.
- Người nước Đông Việt tự gọi là Đông Âu, trong khi người Lạc Việt ở Bắc Việt
Nam-Quảng Tây được gọi là Tây Âu, Âu Lạc hay Tây Âu Lạc,.
- Chữ Việt chỉ nước Ư Việt và nước Việt Nam cùng là dạng chữ Việt bộ Tẩu 越.
Nhận xét
Về thuyết của Anrousseau, Henry Maspéro (1924), một đồng nghiệp của ông, chỉ
nói gỏn gọn: “Tôi cho rằng, tốt nhất là nên im lặng cho qua”. 1
Nhà nhân chủng học Pháp Claude Madrolle (1937:311), một mặt thừa nhận
thuyết của Anrousseau được nhiều người ủng hộ, mặt khác cho rằng khi đưa ra thuyết
trên, tác giả đã không tính đến những trở ngại địa lý và xã hội đối với các nhóm dân
thiên di bằng đường bộ. Tác giả đã có công khi là người đầu tiên nói về sự xuất hiện
của một tộc người lạ ở Bắc Việt Nam, nhưng đã sai lầm khi mở rộng họ (Lạc) của một
hoàng tộc thành một tên tộc người (Lạc Việt) rồi coi họ là di dân trong khi họ đã có mặt
ở vùng đồng bằng sông Hồng từ trước đó. Và Madrolle đưa ra một thuyết khác về
nguồn gốc của nhóm Lạc trên (xem phần dưới).
Đào Duy Anh, trong các công trình năm 1950, 1957 về nguồn gốc dân tộc đã
không đả động gì đến thuyết của Anrousseau mà chỉ nhắc đến thuyết của Madrolle.
Bình Nguyên Lộc (1971), một mặt chê giả thiết của Anrousseau là đã “sa lầy vào
cái đầm cổ sử Tàu”, coi giả thiết của mình khác với giả thiết của Anrousseau, mặt khác
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Theo K. Taylor (1983): phản ứng trên của H. Maspéro, một mặt do quan điểm có phần khác lạ của
Anrousseau, mặt khác cũng có thể do sự phê phán có phần nặng lời của Anrousseau đối với Maspéro về
vấn đề xác định vị trí của Tượng Quận trong một bài viết trước đó.
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lại coi việc “bảo vệ giả thuyết của Anrousseau là một cách tự bảo vệ giả thiết của
mình”.
Trong cuốn “Sự ra đời của Việt Nam”, nhà sử học Mỹ Keith Taylor (1983:16, 314)
đã có những nhận xét rất đáng chú ý về giả thuyết của Anrousseau như sau:
…Từ những gì được biết về các cuộc thiên di tương tự trong thời lịch sử, chúng ta có
thể cho rằng, khi Sở thôn tính Việt năm 333 TCN, phần lớn người Việt đã ở lại quê hương, chỉ
có tầng lớp thống trị cùng với quân tướng bản bộ chạy về phía Nam, có lẽ là những nhóm tị
nạn có vũ trang hơn là một đội quân đi chinh phục. Những nhóm như vậy có thể áp đặt sự
thống trị và tên gọi của họ lên các tộc phương Nam bởi họ đã từng trải qua chiến chinh và có
được những biểu tượng quyền lực gắn với truyền thống chính trị phương Bắc. Một quá trình
tương tự đã được sử sách ghi nhận vào thế kỷ 7 ở bán đảo Balkan, một vùng có cảnh quan
tương tự vùng Đông Nam Trung Quốc, khi các ông hoàng Serb và Croat từ Iran với các đội
quân riêng đã áp đặt sự thống trị lên người Slave bản địa và buộc đế chế Byzantium phải công
nhận sự thống trị đó ”.1
“…Chúng ta không nhất thiết coi mọi điều Anrousseau viết là vô bổ. Dù khác lạ thế nào,
những kết luận cơ bản của ông cũng đã dựa trên một sự nghiên cứu cẩn trọng các nguồn tư
liệu. Và nếu ông có bị phê phán thì đó chẳng qua là vì ông đã bỏ qua các chi tiết chứ không
phải bỏ qua các bằng chứng….Ông là nhà nghiên cứu duy nhất thử xem xét nguồn gốc của
người Việt Nam trong mối quan hệ với các sự kiện chính trị diễn ra ở vùng Đông Nam Trung
Quốc trước khi có những cuộc xâm lược của nhà Tần. Anrousseau, như các học giả khác cùng
thời, cho rằng việc di tản của một nhóm thống trị ắt phải kéo theo một sự di cư của cư dân bị trị.
Ngày nay, các nhà sử học thừa nhận rằng vào thời cổ đại, một nhóm vua quan từ nơi khác đến
có thể áp đặt tên gọi của mình cho một tộc người mà họ chinh phục, bất kể nguồn gốc thực của
tộc người đó ra sao... Một khi chúng ta hiểu điều này, giả thuyết của Anrousseau về nguồn gốc
người Việt Nam sẽ mang một ý nghĩa mới…

Với tôi, thuyết của Anrousseau là rất đáng quan tâm, bởi ông cũng đã dùng tên
gọi tộc người, tên nước, tên gọi dòng họ, tức các từ trong Họ Từ Người như những
“gien ngôn ngữ” để xác định nguồn gốc người Việt. Tất nhiên, với một vấn đề lớn và
phức tạp như vậy, những luận cứ của ông chưa đủ tính thuyết phục, nhất là khi ông đã
không thể đưa ra các bằng chứng khảo cổ. Vào thời điểm đó, dù trống đồng Đông Sơn
đã đã trở nên rất nổi tiếng với công trình của Heger (1912), nhưng nền văn hóa Đông
Sơn coi như vẫn chưa được phát hiện.
Thật kỳ lạ, ngay 1 năm sau bài viết của Anrousseau, năm 1924, một nông dân
làng Đông Sơn tên là Nguyễn Văn Lắm, khi ra bờ sông Mã câu cá đã tình cờ nhìn thấy
sự phát lộ của một số di vật Đông Sơn. Số di vật đó đến tay Pajor, một viên thương
chính Pháp ở Thanh Hóa đồng thời cũng là một nhà khảo cổ học nghiệp dư, một cộng
tác viên nhiệt thành của Bảo tàng Viễn Đông Pháp tại Hà Nội. Ngay trong năm đó,
được sự ủy nhiệm của chính Anrousseau là Giám đốc Bảo tàng, Pajor đã tiến hành một
loạt các cuộc khai quật tại di chỉ Đông Sơn. Đó chính là cơ sở cho một bài viết của nhà
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Ở đây Taylor muốn nhắc tới thuyết về nguồn gốc Iran của người Croats, dựa chủ yếu trên các bi ký và
đặc biệt là sự lan tỏa của tộc danh cổ Croat, những tương đồng giữa trang phục của người Croat hiện
nay và người Iran xưa cũng như giữa lá cờ hình bàn cờ trắng-đỏ ( quốc kỳ Croatia ngày nay) và cờ chiến
của người Iran cổ…
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khảo cổ học Pháp Goloubew vào năm 1929, người đầu tiên đưa ra một giả thuyết về
nguồn gốc của văn hóa Đông Sơn.
2. Giả thuyết của Goloubew
Trong bài viết đó, Goloubew, dựa trên những di vật kiểu Hán và đặc biệt là những
đồng tiền thời Hán có trong các ngôi mộ ở Đông Sơn đã cho rằng: văn hóa Đông Sơn
là văn hóa bản địa, nhưng gắn với những người thợ đúc đồng đến từ Trung Quốc. Văn
hóa Đông Sơn cùng với trống đồng loại Heger I chỉ ra đời vào khoảng giữa thế kỷ 1,
thời nhà Đông Hán chiếm Cửu Chân.
Trong hai bài viết sau đó (1932, 1937), Goloubew vẫn bảo vệ giả thuyết trên, đồng
thời cũng ủng hộ giả thuyết của học giả Áo Heine Heine-Geldern về nguồn gốc phương
Tây của một số hoa văn trên trống đồng Đông Sơn.
Nhận xét
Trong một bài viết năm 1942, học giả Thụy Điển Karlgren đã bác bỏ giả thuyết của
Goloubew và đưa ra một giả thuyết khác về niên đại và nguồn gốc của nghệ thuật đồ
đồng Đông Sơn, thực chất cũng là của văn hóa Đông Sơn (phần dưới).
Học giả Pháp Bezacier (1972: 230) đã tán thành các luận cứ của Karlgren và chỉ ra
thêm sự mâu thuẫn trong luận cứ của Goloubew. Đó là, dù coi văn hóa Đông Sơn khởi
đầu vào thời Đông Hán và là một nhánh của nghề đúc đồng Trung Hoa, nhưng có lúc
Goloubew lại thừa nhận, nghề đúc đồng đã xuất hiện ở Bắc Bộ trước đó. Một số thư
tịch Trung Quốc cũng khẳng định, ngay từ thế kỷ 3 TCN, người Bách Việt ở Lĩnh Nam
đã giỏi nghề đúc đồng.
3. Giả thuyết của Heine Geldern
Trong một loạt bài viết từ 1934 đến 1968, nhà dân tộc học, khảo cổ học, cổ sử
học Áo Robert Von Heine Geldern (1885-1968) 1, người đầu tiên đưa ra khái niệm văn
hóa Đông Sơn, lại cố đi tìm nguồn gốc phương Tây cho nền văn hóa này. Ông xác định
nhiều mô típ trên cả đồ đồng Đông Sơn và đồ đồng sông Hoài như vòng xoáy ốc kép,
vòng tròn có tiếp tuyến, đàn hươu đi… cùng với một loạt các công cụ và vũ khí Đông
Sơn như kiếm, rìu có họng tra cán, dao găm có cán hình người …đều có gốc châu Âu.
Ông lý giải điều đó bằng các cuộc thiên di của người Scyth từ vùng phía Đông nước
Nga tới Nam Trung Quốc vào thế kỷ 8 TCN, sau phân thành ba nhánh: nhánh thứ nhất
tới vùng sông Hoài, tạo ra văn hóa sông Hoài, nhánh thứ hai tới Vân Nam tạo ra văn
hóa Điền, từ đó lan tỏa tới Bắc Việt Nam vào khoảng thế kỷ 4-3 TCN tạo thành văn hóa
Đông Sơn, nhánh thứ ba tới vùng ven biển Nam Trung Quốc.
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Ông là cháu nội của nhà thơ Đức Heinrich Heine vốn rất quen thuộc với người Việt Nam trong những năm chiến
tranh.

4

Nhận xét
Các học giả phương Tây cùng thời với Heine-Geldern như Przyluski, Goloubew,
Janse đã đồng thanh nhất trí ủng hộ giả thuyết của ông và đưa ra thêm nhiều ví dụ về
ảnh hưởng của nghệ thuật phương Tây đối với nghệ thuật Chu và nghệ thuật Đông
Sơn.
Kempers (1988: 315) một mặt ủng hộ giả thuyết của Heine-Geldern về các cuộc
thiên di của người Scyth tới Nam Trung Quốc, thậm chí coi hoa văn gốm Phùng
Nguyên có liên quan tới cuộc thiên di của người Scyth ngay từ thời Đá Mới, mặt khác
lại phản bác quan điểm của Heine-Geldern về nguồn gốc Vân Nam của văn hóa Đông
Sơn nói chung và trống đồng Đông Sơn nói riêng.
Tuy nhiên, do có màu sắc đậm đặc của thuyết truyền bá –thiên di, giả thuyết của
Heine-Geldern đã bị phê phán và bác bỏ mạnh mẽ, nhất là từ phía các học giả Việt
Nam.
Hà Văn Tấn (1996) đã chứng minh rất thuyết phục một số hoa văn Đông Sơn mà
Heine-Geldern coi có gốc phương Tây thực ra đã có trong hoa văn gốm Phùng
Nguyên.
Dù vậy, Heine-Geldern là một nhà bác học lớn với các nghiên cứu so sánh rất hệ
thống và công phu, vì thế, giả thuyết của ông cũng có những cơ sở nhất định. Chúng ta
đã thấy, sự có mặt của người Scyth và các yếu tố văn hóa Scyth trong văn hóa Điền là
điều chắc chắn và không thể phủ nhận (Phụ lục 6 C).
4. Giả thuyết của Madrolle
Bác bỏ thuyết của Anrousseau, Madrolle (1937) đưa ra một thuyết khác: người
Lạc Việt gốc là người Hoklo, một nhóm Mân Phúc Kiến đã di cư đến Bắc Việt Nam
bằng đường biển vào thế kỷ 6 TCN và một Lạc vương đến từ một trong bảy nước Mân
đã lập vương triều họ Lạc ở Việt Nam. Ông nêu các bằng chứng sau:
- Chiều cao trung bình của người Việt Nam ở đồng bằng Bắc Bộ là 1,59 m,
nhưng có nơi là 1,55 m (bằng chiều cao đặc trưng của cư dân bản địa phương Nam nói
chung), có nơi lại là 1,64m (bằng chiều cao đặc trưng của di dân phương Bắc). Cư dân
có chiều cao nhỉnh hơn là ở vùng Cổ Loa và Bắc Ninh, hai trung tâm hành chính thời
Bắc thuộc, nơi có nhiều di dân phương Bắc. Như vậy, do sự tác động về di truyền của
di dân phương Bắc, chiều cao của cư dân Bắc Bộ đã tăng lên.
- Trong khi người các nơi khác ở Bắc Bộ có chiều cao trung bình là 1,59 m thì
người các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường ở Nam Định lại có chiều cao trung
bình là 1,64 m, đúng bằng chiều cao trung bình của người Hoklo ở Phúc Kiến. Điều đó
chứng tỏ họ là con cháu của di dân Hoklo.
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-Hoklo là một nhóm dân nổi tiếng về nghề đi biển, từng di cư tới Đài Loan, Hải
Nam, Lôi Châu, vùng cửa biển sông Hồng và vùng ven biển Việt Nam. Một cuốn sách
thời Nguyên viết: người xứ Mân thường hay đi thuyền xuống xứ Lê (đảo Hải Nam) rồi ở
lại làm ruộng không về nữa. Thời Chu, người Hoklo đã lập ra một trong 7 nước Mân ở
Phúc Kiến.
- Tên gọi Lạc hay Lạc Việt có liên quan đến họ Lạc của vua Mân Việt.
- Tên Hải Hậu bắt nguồn từ tên gọi “Hải hậu nhân” nghĩa là “con cháu người
đến từ biển” hay “con của biển”, một tên gọi rất thích hợp với người Hoklo. Tại Hải Hậu
có địa danh Lạc Quần có nghĩa là nơi quần cư của người Lạc (!).
Nhận xét
Về bài viết của Madrolle, nhà Hán học người Pháp E. Gaspardone (1955) cho
rằng ” Có thể dùng nhưng ít độ tin cậy”.
Thực vậy, Đào Duy Anh lúc đầu đã dùng một luận cứ trong giả thuyết của
Madrolle cho giả thuyết của mình, nhưng sau đó lại bỏ (xem phần dưới).
Keith Taylor (1983: 314) thì nhận xét: “Thuyết của Madrolle, trong khi chắc chắn
đáng được quan tâm, nhưng đã không dựa trên những bằng chứng chắc chắn mà chỉ
dựa trên các đoạn thư tịch, tên gọi và những phỏng đoán khiên cưỡng, rõ ràng chỉ để
nhằm cứu vớt một cái gì đó từ giả thuyết của Anrousseau”.
Với tôi, dù bằng chứng của Madrolle chưa thật chắc chắn, nhưng kết luận của
ông lại khá vững vàng bởi nó phản ánh một hiện tượng phổ biến trong lịch sử, đó là
các cuộc thiên di bằng đường biển của cư dân từ Phúc Kiến tới Việt Nam, khởi đầu từ
thời Phùng Nguyên và đã diễn ra liên tục ở các thời sau Đông Sơn (Chương 3, Phụ
lục 3B, 3C). Thời Đông Sơn không thể là một ngoại lệ.
Cần nói thêm, Hoklo (tên tự gọi Hoklo lang) với các biến thể Hok-ló=Phúc Lão=
Hokkien=Người Phúc Kiến, Hô-lók=Hà Lạc, Hóh-ló=Hạc Lão là tên gọi của người Mân
Phúc Kiến. Hoklo theo nghĩa rộng bao gồm những người nói các phương ngữ Mân
Nam như Mân Trung Sơn (Quảng Đông), Mân Triều Châu (Đông Quảng Đông) và
tiếng Hải Nam, theo nghĩa hẹp chỉ những người nói phương ngữ Hokkien trong tiếng
Mân Nam ở Nam Phúc Kiến, Đài Loan và nhiều nước ĐNA. Người Hoklo chiếm 70%
dân số Đài Loan và cũng là một trong hai nhóm “ hải du” bên cạnh người Đản ở vùng
quanh Quảng Châu và Hồng Kông. Đó là một tộc người có truyền thống thiên di,
không chỉ tới Việt Nam mà còn tới ĐNA và nhiều nơi trên thế giới.
Như chúng ta đã thấy, các tư liệu nhân chủng (số đo sọ người, răng, chiều cao)
đã có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nguồn gốc của người Mán Bạc-Phùng
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Nguyên (Chương 3). Vì thế, tư liệu nhân chủng về người Bắc Bộ của Madrolle, dù quá
đơn sơ (chỉ có chiều cao) nhưng vẫn có ý nghĩa nhất định.
5. Giả thuyết của Karlgren
Trong một bài viết năm 1942, nhà Trung Hoa học và ngôn ngữ học người Thụy Điển
Berhard Karlgren (1889-1978), trong khi đồng ý với Goloubew rằng nghệ thuật đồ đồng
Đông Sơn có liên hệ cội nguồn với nghệ thuật đồ đồng Trung Quốc, nhưng xác định đó
không phải là nghệ thuật đồ đồng thời Hán mà là nghệ thuật đồ đồng mang “phong
cách sông Hoài” trước thời Hán. Các bằng chứng của Karlgren gồm:
-Các di vật trong các ngôi mộ Đông Sơn có tiền đồng thời Vương Mãng (9-23) chỉ
phản ánh giai đoạn cuối của văn hóa Đông Sơn, một văn hóa vốn đã phát triển sớm ở
Đông Sơn ngay từ thế kỷ 4-3 TCN.
- 11 hoa văn trên đồ đồng Đông Sơn (gồm mô típ mặt trời, đường chấm dải, thừng
tết đôi, răng cưa, đường tròn tiếp tuyến, đường xoáy ốc kép hình chữ S, các mô típ
chim bay, hươu chạy, người-chim, người-hươu) là những mô típ quen thuộc trên các
đồ đồng vùng sông Hoài có niên đại tương đương, tức thế kỷ 4-3 TCN.
-Các trống đồng Đông Sơn sớm (Ngọc Lũ, Hoàng Hạ) không phải là sản phẩm trực
tiếp của văn hóa sông Hoài vì nền văn hóa đó không có các hoa văn thuyền, nhà và
một số hoa văn hình học khác, ngược lại, trống đồng Đông Sơn không hề có các mô típ
cơ bản của văn hóa sông Hoài như mô típ rồng bện, hoa văn dấu phẩy.v.v.
-Tóm lại, văn hóa Đông Sơn ra đời vào thế kỷ 4-3 TCN ở Việt Nam là văn hóa láng

giềng, có họ hàng gần gũi và chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa sông Hoài ở Trung
Quốc. Trước thời Hán, hai văn hóa trên đã có sự giao lưu trong một thời gian dài.
Nhận xét
Trước hết, cần thấy rằng, khái niệm “phong cách sông Hoài” của Kargren tương
đương với các khái niệm “nghệ thuật sông Hoài” hay “văn hóa sông Hoài”, đã được
dùng để chỉ văn hóa đồ đồng phổ biến ở vùng sông Hoài từ thế kỷ 6-3 TCN.
Sông Hoài là con sông nằm giữa hai sông Hoàng Hà và Dương Tử, bắt nguồn từ
Hà Nam và chảy qua Nam Hà Nam, Bắc An Huy và Bắc Giang Tô. Cùng với dẫy Tần
Lĩnh, nó được coi như đường biên tự nhiên giữa văn hóa Bắc và Nam Trung Quốc (dân
Bắc sông Hoài ăn mỳ, dân Nam sông Hoài ăn gạo).
Vì thế, khái niệm phong cách sông Hoài thời đầu cũng đã được dùng như một khái
niệm chỉ phong cách của đồ đồng vùng Dương Tử nói chung. Nhưng sau đó, nó lại
được dùng để chỉ phong cách của toàn bộ nghệ thuật đồ đồng ở Trung Quốc thời kỳ
650-200 TCN, tương đương với các khái niệm “phong cách Chiến Quốc” hay “phong
cách cuối Chu” của các học giả khác.
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Trước Karlgren, Janse (1936), người từng trực tiếp chỉ đạo các cuộc khai quật một
số di chỉ Đông Sơn ở Thanh Hóa cũng đã nêu ra những tương đồng giữa các di vật
Đông Sơn với các di vật mang phong cách sông Hoài được phát hiện ở Thọ Xuân (An
Huy) và Trường Sa (Hồ Nam).
Theo Bezacier (1972:234) các luận cứ của Karlgren về hoa văn hình học và niên đại
của văn hóa Đông Sơn là hoàn toàn thuyết phục.
Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh ở đây là vùng sông Hoài từ thế kỷ 6 đến 4 TCN
chính là vùng đất của hai nước Ngô Việt. Từ năm 508 TCN, nước Ngô đã thống trị
vùng trung và hạ lưu sông Hoài, bao gồm phần lớn hai tỉnh An Huy và Giang Tô ngày
nay. Từ năm 473 đến 333 TCN, đất Ngô thuộc về nước Việt. Chính vì thế, Đào Duy
Anh (1957/2010:77) đã có lý khi cho rằng: nghệ thuật sông Hoài có nguồn gốc từ nghệ
thuật Ngô-Việt, đất Ngô-Việt thời Xuân Thu là nơi có văn hóa đồ đồng phát triển cực
thịnh, từ đó truyền lên phương Bắc, ảnh hưởng đến nghệ thuật đồ đồng sông Hoài. Với
sự Nam tiến của người Việt, nghệ thuật Ngô-Việt, từ nửa sau thiên niên kỷ TCN, đã lan
tỏa xuống vùng ĐNA và nguồn gốc trực tiếp của văn hóa Đông Sơn là văn hóa NgôViệt. Quan điểm trên của Đào Duy Anh cũng chính là cơ sở cho một giả thuyết của ông
về nguồn gốc của người Lạc Việt thời Đông Sơn dưới đây.
6. Giả thuyết của Đào Duy Anh
Trong cuốn “Nguồn gốc dân tộc Việt Nam” (1950), dựa trên câu “người Mân Việt
họ Lạc” trong Từ Quảng và giả thuyết của Madrolle, Đào Duy Anh cũng cho rằng: người
Lạc Việt thời Đông Sơn có nguồn gốc từ người Mân Việt ở Phúc Kiến chuyên làm nghề
đánh cá và đi biển.
Tuy nhiên, trong cuốn “Lịch sử cổ đại Việt Nam sau đó (1957/2010: 70-78, 261264), ông lại cho rằng lời chú giải của Từ Quảng là “không hẳn đúng”, chưa có đủ bằng
chứng để khẳng định người Lạc Việt đến từ Phúc Kiến mà chỉ có thể nói chung chung
là đến từ Giang Nam. Từ đó, ông đưa ra một giả thiết khác với các luận cứ sau:
-Tại một nơi nào đó ở miền ven biển Giang Nam (Nam Dương Tử), trước khi
nước Việt (tức Ư Việt) suy vong, có một nhóm Việt làm nghề đánh cá và đi biển hàng
năm theo gió mùa Đông Bắc đi tới các vùng ven biển phía Nam, trong đó có vùng trung
lưu sông Hồng và sông Mã. Đến mùa gió Nam thổi, họ lại trở về đất cũ.
-Trong những cuộc vượt biển hàng năm ấy, họ thường tự ví mình với chim Lạc,
loài chim di trú hàng năm cùng đi về với họ. Mối quan hệ mật thiết đó khiến họ nhận
chim Lạc làm vật tổ, lấy Lạc làm tên thị tộc, từ đó có tên gọi Lạc Việt. Khi vượt biển, họ
thường hóa trang thành chim Lạc để cầu vật tổ phù hộ. Các hình thuyền trên trống
Ngọc Lũ thể hiện những con thuyền đã từng chở tổ tiên họ từ quê cũ đến quê mới, và
hình chim bay chim đậu trên mặt trống cũng là hình chim Lạc.
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-Sau đó, nhiều nhóm Lạc (Việt) đã ở lại Bắc Việt Nam và dần ngày càng đông
đúc. Sau khi nước Việt bị Sở diệt, thủ lĩnh nhiều bộ lạc đã đưa người của mình xuống tị
nạn ở vùng sông Hồng phì nhiêu và rộng rãi. Họ vẫn giữ tên cũ là Lạc (Việt). Họ chính
là chủ nhân của văn hóa Đông Sơn.

Nhận xét
Có thể thấy, giả thuyết của Đào Duy Anh đã dựa trên sự chọn lọc và tổng hợp
các luận cứ của Anrousseau về người Lạc Việt, của Madrolle về người Hoklo, của Finot
và Goloubew về vật tổ chim và của bản thân ông về cội nguồn Ngô-Việt của văn hóa
Đông Sơn.
Giờ đây, với tư liệu phong phú hơn, chúng ta thấy không phải mọi luận cứ trong
giả thuyết của Đào Duy Anh đều đúng. Nhưng các luận cứ như chim trên trống đồng là
chim Lạc, thuyền trên trống đồng là thuyền biển, người nước Việt ở Chiết Giang đã di
tản đến Việt Nam, văn hóa Ngô-Việt là (một) cội nguồn của văn hóa Đông Sơn tỏ ra
vẫn còn nguyên giá trị.
Có điều, ngay sau lúc chào đời, giả thiết trên đã mau chóng bị buộc phải lãng
quên bởi chính tác giả và các đồng nghiệp bởi khi đó, các thuyết mang màu sắc truyền
bá- thiên di của các “học giả thực dân” bắt đầu bị lên án và bài xích mạnh mẽ.

7. Giả thuyết của P. Maspéro
Trong công trình 3 tập:” Nghiên cứu về các nghi lễ nông nghiệp của người
Campuchia” (1961-1963) nhà dân tộc học Pháp Poree-Maspéro đã chứng minh về sự
tồn tại và phát triển của một nền “văn minh Man”, tức nền văn minh của các tộc khác
Hoa ở Nam Trung Quốc và ĐNA. Nền tảng của nền văn minh đó là xã hội mẫu hệ và
tâm thức Âm-Dương với các biểu hiện đặc trưng là các tín ngưỡng thờ Nước-Lửa, Mặt
trăng-Mặt trời, Rồng- Chim, các tục xăm mình hình rồng, hóa trang bằng lông chim, tục
đúc trống đồng-kiếm đồng, tục đua thuyền rồng-thuyền chim, tục mở hội vào hai mùa
mưa- khô ( Xuân-Thu), tục ném còn và hát giao duyên đối đáp gái-trai, tục thả diều hình
chim-hình rồng cùng các truyền thuyết khởi nguyên về cơn hồng thủy.
P. Maspéro xác định các mốc không-thời gian của nền văn minh đó như sau:
hình thành ở lưu vực Dương Tử, đặc biệt tại ba nước Sở, Ngô, Việt vào khoảng thế kỷ
6 TCN, phát triển ở Bắc Việt Nam thành văn hóa Đông Sơn từ thế kỷ 4 TCN đến thế kỷ
1, dịch chuyển tới vùng lưu vực phía Nam sông Mekong (Nam Việt Nam và
Cămpuchia) vào thế kỷ 3.
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Nhận xét
P. Maspéro là một nhà dân tộc học, vì thế giả thuyết của bà dựa chủ yếu là tư
liệu thư tịch và dân tộc học. Tuy nhiên, giả thuyết của bà về cơ bản phù hợp với các giả
thuyết của Anrousseau, Karlgren và Đào Duy Anh dựa trên các nguồn tư liệu khảo cổ.
Nói về sự dịch chuyển của nền “văn minh Man” từ Nam Trung Quốc xuống Bắc
Việt Nam thành văn hóa Đông Sơn, Maspéro không nói rõ động lực và cách thức của
sự chuyển dịch đó. Nhưng chúng ta có thể hiểu, đằng sau nó là những cuộc thiên di
của các nhóm Man hay Bách Việt, trong đó có người Mân Việt và Ư Việt như các giả
thuyết của Anrousseau, Madrolle và Đào Duy Anh đã nêu.
Các luận cứ của bà, đặc biệt luận cứ về tâm thức Âm Dương (hay lưỡng phân
lưỡng hợp) đã được nhiều học giả Việt Nam hào hứng tiếp thu để giải mã văn hóa
Đông Sơn, tiêu biểu là Trần Quốc Vượng với hai bài viết rất nổi tiếng về trống đồng và
tâm thức Việt cổ.

8. Giả thuyết của Bình Nguyên Lộc
Trong cuốn Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam (1971:796, 804), Bình Nguyên
Lộc cho rằng chủ nhân của trống đồng, rìu đồng (tức của văn hóa Đông Sơn) là di dân
Mã Lai đợt II 1 gồm hai nhóm:
-Nhóm tới trước (vào thế kỷ 5 TCN) đa số là người Lạc Việt hay Bộc Việt được ghi
bằng chữ Lạc bộ Trãi và chữ Việt bộ Tẩu. Nhóm này có gốc ở vùng Trung nguyên (Hà
Nam) nhưng bị đánh đuổi phải vượt sông Hoàng Hà chạy xuống nước Sở (Hồ Bắc, Hồ
Nam), từ đó chạy tới Bắc Việt Nam bằng đường bộ.
- Nhóm tới sau bao gồm dân Ngô, Việt, Mân từ Chiết Giang, Phúc Kiến tản cư
xuống Việt Nam bằng cả đường bộ và đường biển sau khi Sở diệt Việt năm 333 TCN.
Đó là người Lạc Việt được ghi bằng chữ Lạc bộ Mã, là tổ tiên của cả người Chăm lẫn
người Mường.
Nhận xét
Phải nói ngay rằng, dù các luận cứ mà Bình Nguyên Lộc đưa ra thường rối rắm
và đôi khi khá dễ dãi, tùy tiện, nhưng nhiều giả thuyết của ông, trong đó có giả thuyết
về người Đông Sơn và văn hóa Đông Sơn, với tôi, về cơ bản là có lý.
Cụ thể, giả thuyết của ông coi nhóm di dân đến trước là người Lạc Việt đã vượt
Hoàng Hà xuống đất Sở rồi sau đó bị Sở ép chạy tới Việt Nam hoàn toàn khớp với giả
1

Khái niệm di dân Mã Lai đợt 1, đợt 2 của Bình Nguyên Lộc bắt nguồn từ hai khái niệm Proto Malay và
Deutero Malay của học giả Áo Heine-Heine-Geldern.
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thuyết của tôi về hoàng tộc La dựng nước Văn Lang (Chương 7); việc xác định nhóm di
dân tới sau bao gồm dân Ngô, Việt, Mân từ Chiết Giang, Phúc Kiến tản cư xuống Việt
Nam bằng cả đường bộ và đường biển cũng phù hợp với các giả thuyết của
Anrousseau, Madrolle, Karlgren và Đào Duy Anh và với các bằng chứng khảo cổ về sự
xuất hiện đậm đặc của văn hóa Ngô-Việt trong văn hóa Đông Sơn ( Chương 12).
9. Giả thuyết của Hà Văn Phùng
Trong cuốn “Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam”, một công trình tập thể của Viện
khảo cổ học Việt Nam, Hà Văn Phùng (1994:232-256), tác giả Chương VI “Nguồn gốc
của văn hóa Đông Sơn” đã đưa một giả thuyết, đại ý như sau:
-Các giả thuyết về nguồn gốc văn hóa Đông Sơn của Goloubew, Heine-HeineGeldern, Janse, do những hạn chế cả về mặt tư liệu và quan điểm lịch sử là phiến diện,
vội vàng và đã bị phủ nhận bởi những quan điểm, phương pháp và tư liệu mới.
-Văn hóa Đông Sơn là sự phát triển nội tại, bản địa từ chính những văn hóa Tiền
Đông Sơn, hình thành trực tiếp từ 3 nền văn hóa thuộc 3 vùng khác nhau trên đất Việt
Nam: văn hóa Gò Mun ở vùng sông Hồng, văn hóa Quì Chử ở vùng sông Mã, văn hóa
Rú Trăn ở vùng sông Cả. Nói như Hà Văn Tấn, “văn hóa Đông Sơn bắt nguồn từ văn
hóa Phùng Nguyên”.
-Các bằng chứng cho kết luận trên là tính liên tục trong sự phát triển của các di
vật trong hai lớp văn hóa Gò Mun và Đông Sơn ở các di chỉ Hoàng Ngô, Chiền Vậy,
Chùa Thông.v.v.
Nhận xét
Giả thuyết của Hà Văn Phùng phản ánh quan điểm chính thức của giới khảo cổ
học Việt Nam về nguồn gốc văn hóa Đông Sơn. Về nguyên tắc, nó phải thể hiện thuyết
tiến hóa-bản địa, thuyết chính thống của giới sử học Việt Nam.
Có thể thấy, giả thuyết đó chỉ dựa trên tư liệu khảo cổ với các di chỉ và di vật
không thực sự tiêu biểu cho văn hóa Đông Sơn. Các di chỉ được xem xét không phải là
các di chỉ lớn gắn với di dân Đông Sơn ( như khu mộ Làng Cả hay các di chỉ mộ thuyền
ở vùng đồng bằng, ven biển). Ngay tác giả cũng thừa nhận “chưa nhận rõ diện mạo
của văn hóa Đông Sơn ở các di tích dạng Gò Mun”. Theo tôi, các di tích đó là các di
chỉ của người Mon-Mường bản địa. Các di vật được xem xét chủ yếu dựa vào đồ gốm
công cụ và các dạng vũ khí đồng đơn giản trong khi các di vật tiêu biểu, đặc trưng của
văn hóa Đông Sơn phải là các lễ khí cao cấp như trống đồng, thạp đồng, rìu hình hia,
dao găm có tượng ở cán .v.v. Cần nhấn mạnh, di dân thời Đông Sơn có thể dễ dàng
tiếp thu các dạng đồ gốm, công cụ của cư dân bản địa, nhất là khi di dân chủ yếu là
đàn ông và thường lấy vợ người bản địa, đồ gốm chỉ là sản phẩm dân dụng thường
ngày. Mặt khác, khi phê phán, bác bỏ chung chung các giả thuyết của các học giả
phương Tây, tác giả cũng chỉ tập trung vào giả thuyết có vẻ mang tính cực đoan nhất
của Heine-Heine-Geldern về nguồn gốc phương Tây của văn hóa Đông Sơn. Quả thực,
với một cái vòng “kim cô” là thuyết bản địa ở trên đầu, tác giả dù có thể nghĩ khác
nhưng cũng không thể viết khác.
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Kết luận
Trong 8 giả thiết nêu trên, có 7 giả thiết gắn cội nguồn văn hóa Đông Sơn hoặc
nguồn gốc của người Lạc Việt, chủ nhân của văn hóa Đông Sơn với các văn hóa Bách
Việt và người Lạc Việt từ phương Bắc.
Tương tự như với vấn đề nguồn gốc văn hóa Phùng Nguyên, để biết được
nguồn gốc của văn hóa Đông Sơn cùng với người Đông Sơn, chúng ta cần có một
nghiên cứu so sánh các di vật tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn với các di vật cùng loại
của các nền văn hóa láng giềng với nó.
Nhưng khác với một nghiên cứu so sánh văn hóa Phùng Nguyên, một nghiên
cứu so sánh văn hóa Đông Sơn sẽ được trình bày trong năm Chương riêng rẽ liên
quan tới các tư liệu thư tịch và các giả thuyết đã có về những nguồn gốc khác nhau của
người Đông Sơn và văn hóa Đông Sơn.
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