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BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA 
VÔÙI VIEÄC BAÛO TOÀN, PHAÙT HUY GIAÙ TRÒ 

DI TÍCH LÒCH SÖÛ NHAØ ÑAØY BUOÂN MA THUOÄT
Nguyễn Văn Cường*, Nguyễn Hoài Nam**

Nhà đày Buôn Ma Thuột 
do thực dân Pháp xây dựng đầu 
thế kỷ 20, một thời được ví là 
“địa ngục trần gian”, nơi nổi 
danh là rừng thiêng, nước độc, 
nơi giam giữ và đọa đày hàng 
ngàn chiến sĩ cách mạng (phần 
lớn là tù chính trị bị bắt trong 
các phong trào đấu tranh cách 
mạng ở các tỉnh miền Trung, 
Nam Trung Bộ trong thời kỳ 
1930-1945); trong đó, có nhiều 
chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà 
hoạt động cách mạng tiêu biểu 
như: Phan Đăng Lưu, Hồ Tùng 
Mậu, Võ Chí Công, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Trần Huy Liệu, Võ Nguyên Hiến… Tại đây, 
thực dân Pháp đã thi hành những chính sách cực kỳ dã man, tàn bạo với nhiều thủ đoạn xảo 
quyệt và độc ác. Nơi đây đã chứng kiến tinh thần đấu tranh mạnh mẽ của tù chính trị - những 
chiến sĩ cách mạng với ý chí kiên cường, bất khuất, không run sợ trước kẻ thù khiến bọn cầm 
quyền phải lúng túng và gặp nhiều khó khăn trong việc quản ngục. Chính sách đối xử hà khắc 
và những âm mưu thâm độc của nhà tù thực dân không những không dập tắt được lòng yêu 
nước, chí khí kiên cường của những người cộng sản, trái lại đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu 
tranh, tôi luyện ý chí gang thép của họ. Nhà tù thực dân trở thành trường học cách mạng để 
những người cộng sản lớp trước đào tạo, rèn luyện cho những chiến sĩ cách mạng lớp sau về 

* TS. Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
** Ths. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Cùm gỗ tại di tích nhà đày Buôn Ma Thuột



6

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

lý tưởng cộng sản, lý luận Mác - Lênin, về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, về phẩm 
chất của những người cộng sản. Vì thế, Nhà đày Buôn Ma Thuột là biểu hiện sinh động cho ý 
chí, nghị lực, lòng quả cảm của các chiến sĩ cách mạng.

Đặc biệt, trong những thời khắc lịch sử đầy khó khăn, gian khổ đó, cuối năm 1940, chi 
bộ Đảng Nhà đày Buôn Ma Thuột được thành lập do đồng chí Trần Hữu Dực làm Bí thư. 
Đây là chi bộ Đảng đầu tiên ra đời ở Đắk Lắk đã không những góp phần thống nhất sự lãnh 
đạo của Đảng trong tù mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc vận động cách mạng ở Đắk 
Lắk phát triển lên một bước mới, làm tiền đề cho thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền tháng Tám năm 1945 ở Đắk Lắk và những thắng lợi quan trọng của cách mạng 
Việt Nam. Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột đã trở thành một địa danh lịch sử của tỉnh Đắk 
Lắk và cả nước, nơi khắc đậm dấu ấn của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là địa 
chỉ đỏ trong công tác giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng cho mọi tầng 
lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

Với giá trị lịch sử quan trọng đó, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk 
đã hết sức quan tâm chỉ đạo và đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu, tư liệu hóa, xây dựng 
và từng bước thực hiện các hạng mục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích này. 
Năm 1980, di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia 
và từng bước được đầu tư bảo tồn, tôn tạo thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt, nơi giáo dục 
truyền thống lịch sử cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của Đắk Lắk, 
điểm tham quan, du lịch cho nhân dân, du khách trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, những kết quả nói trên vẫn mới chỉ là bước đầu và ở mức độ khiêm tốn. Do 
những thăng trầm của lịch sử trong những năm tháng chiến tranh, sự khắc nghiệt của khí 
hậu nên nhiều hạng mục của di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột bị biến đổi, xuống cấp, một số 
bị mai một chỉ còn là những địa danh, dấu tích nền móng và được lưu lại không nhiều trong 
phim, ảnh tư liệu, hồi ký, ký ức của những nhân chứng lịch sử. Hệ thống tư liệu, hình ảnh, 
hiện vật phục vụ công tác trưng bày, giới thiệu khách tham quan còn hạn chế; công tác quy 
hoạch và kinh phí đầu tư cho khu di tích còn nhiều khó khăn, bất cập nên chưa phát huy hết 
giá trị to lớn của di tích. Vì thế, việc tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật, làm rõ 
giá trị, vai trò, vị thế và định hướng bảo tồn, phát huy khu di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột 
vẫn đang là nhu cầu bức thiết, là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm góp phần vào việc bảo vệ, 
phát huy những giá trị truyền thống cách mạng, tạo cơ sở và động lực cho sự phát triển của 
đất nước trong bối cảnh mới.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt 
Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam), với vị trí vai trò là bảo tàng quốc gia đứng đầu 
hệ thống bảo tàng Việt Nam, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia còn được giao trọng trách bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ 
cho các bảo tàng, di tích, nhà trưng bày trên toàn quốc. Trong những năm qua, Bảo tàng đã 
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tham gia hướng dẫn, giúp đỡ về nội dung và nghiệp vụ cho hàng trăm bảo tàng, di tích của 
các tỉnh, thành phố, Bộ, ngành trong cả nước, trong đó có các di tích lịch sử cách mạng tiêu 
biểu như: Pác Bó (Cao Bằng), Định Hóa (Thái Nguyên), Tân Trào (Tuyên Quang), Nhà tù 
Sơn La… và đặc biệt năm 1992-1993, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (khi đó là Bảo tàng Cách 
mạng Việt Nam) đã trực tiếp tham gia công tác trùng tu, tôn tạo và trưng bày bổ sung cho 
di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột. trong nhiều năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia đã dày công nghiên cứu, sưu 
tầm, trưng bày phát huy những hiện vật, tư liệu và 
hình ảnh về Nhà đày Buôn Ma Thuột. Tuy số lượng 
không nhiều nhưng lại là những hiện vật, tài liệu có 
ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần tái hiện một 
giai đoạn hào hùng của lịch sử Đảng, dân tộc cũng 
như những hy sinh, cống hiến to lớn của các chiến sĩ 
cộng sản tại Nhà đày Buôn Ma Thuột cho thắng lợi 
của cách mạng Việt Nam. Trong đó, tiêu biểu phải 
kể đến những hiện vật gốc như: Cùm chân bằng gỗ, 
còng số 8 bằng đồng, thực dân Pháp đã dùng để cùm 
và còng tù nhân ở nhà đày Buôn Ma Thuột từ 1935 
đến 1945. Đặc biệt là chiếc hộp gỗ - kỷ vật và do 
đồng chí Võ Nguyên Hiến tự làm trong thời gian bị 
thực dân Pháp giam giữ tại Nhà đày Buôn Ma Thuột 
từ năm 1936 - 1944. 

Đồng chí Võ Nguyên Hiến (1890-1975), còn có các tên khác là Võ Thiện Kế, Võ 
Khắc Đạo, sinh ra tại làng Hậu Luật, Diễn Bình (Diễn Châu - Nghệ An), là con trai trưởng 
của cụ Võ Khang Tế, một nghĩa sĩ tham gia phong trào Cần Vương. Sinh ra trong một gia 
đình có truyền thống yêu nước, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng và tham gia phong 
trào Đông Kinh Nghĩa thục, sau đó tham gia tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí Hội từ 
1925 và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1933-1935 làm Bí thư tỉnh 
ủy Nghệ An, Bí thư xứ ủy Trung kỳ, đi dự Đại hội lần thứ nhất Đảng cộng sản Đông Dương 
tại Ma Cao và được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ 
tháng 6/1936 đến cuối năm 1944, đồng chí Võ Nguyên Hiến bị thực dân Pháp bắt và kết 
án tù chung thân và bị đày lên Nhà đày Buôn Ma Thuột. Trong suốt thời gian bị giam cầm, 
mặc dù bị tra tấn với mọi cực hình nhưng đồng chí vẫn luôn nêu cao khí tiết của người 
chiến sĩ cộng sản kiên trung. Với bàn tay tài khéo, đồng chí đã làm chiếc hộp bằng gỗ này 
để làm kỷ niệm và cũng nói lên tinh thần kiên cường, lạc quan của người cộng sản trong lao 
tù vẫn luôn tin tưởng vào tương lai của cách mạng, chờ thời cơ thoát khỏi nhà giam để tiếp 
tục hoạt động, cống hiến cho thắng lợi của cách mạng. Cách mạng tháng Tám năm 1945, 
đồng chí đã trực tiếp tham gia lãnh đạo nhân dân địa phương đứng lên khởi nghĩa giành 

Hộp gỗ - kỷ vật của đồng chí 
Võ Nguyên Hiến trong thời gian bị 

giam giữ tại Nhà đày Buôn Ma Thuột
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chính quyền tại Nghệ An. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí Võ Nguyên Hiến 
đã giữ các chức vụ như: Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Nghệ An, Chủ tịch 
An toàn Liên khu IV...

Đây là những hiện 
vật quý, có vị trí quan 
trọng trong hệ thống 
trưng bày thường xuyên 
của Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia (trong nội 
dung trưng bày: Thực 
dân Pháp khủng bố 
phong trào cách mạng 
Việt Nam sau cao trào 
1930-1931).

Qua việc nghiên 
cứu, tìm hiểu hoạt động 
tôn tạo, phát huy giá trị 
di tích Nhà đày Buôn Ma 
Thuột, với kinh nghiệm 
trong hoạt động của Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia, 
chúng tôi xin trao đổi, đề 
xuất một số định hướng, yêu cầu và giải pháp trong việc phục hồi, tôn tạo, phát huy di tích 
lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột như sau:

1. Một số yêu cầu, định hướng
- Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm thu thập tài liệu, hiện vật, xây dựng 

hồ sơ khoa học cho di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột để di tích sớm được công nhận Di tích 
Lịch sử Quốc gia đặc biệt.

- Trong quá trình lập kế hoạch, đề án, dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích cần khảo 
cứu đầy đủ, có hệ thống, sưu tầm, xây dựng hồ sơ đầy đủ, khoa học.

- Việc triển khai bảo tồn, phục dựng cần đảm bảo: tính xác thực lịch sử, tính khoa học...

2. Những việc cần triển khai
- Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, điều tra sưu tầm các tư liệu, hiện vật có liên quan 

tới di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột, trong đó đặc biệt lưu ý việc xác minh để tư liệu hóa các 
địa điểm lịch sử tại khu di tích; chú trọng việc sưu tầm, tư liệu hóa các di sản văn hóa phi 
vật thể và những di vật, tài liệu có giá trị hiện đang do các cá nhân lưu giữ; cải tạo, nâng cấp 

Bia mộ các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột 
(do nhà nhiếp ảnh Trần Cừ - nguyên cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

chụp năm 1976)
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nhà trưng bày bổ sung di tích; dựng bia, biển thuyết minh, chỉ dẫn tại di tích và địa điểm 
tiêu biểu liên quan.

- Quan tâm, ưu tiên đầu tư triển khai các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật như 
hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, phòng chống cháy, hệ thống đường giao thông nối liền 
và hệ thống đường nội bộ tại các địa điểm di tích.

- Từng bước phục hồi môi trường thiên nhiên và cảnh quan lịch sử tại quần thể di tích.
- Chú trọng việc đầu tư bảo vệ và khai thác các di sản văn hóa truyền thống, bao gồm 

các di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc ở địa 
phương, đặc biệt là các buôn làng, các nghề thủ công truyền thống, các dịch vụ du lịch.

3. Một số giải pháp
Vấn đề phục hồi tôn tạo nhằm gìn 

giữ, phát huy giá trị di tích Nhà đày 
Buôn Ma Thuột là một nhu cầu cấp thiết, 
song về phương diện kỹ thuật nghiệp vụ 
đang còn tồn tại nhiều quan điểm khác 
nhau. Tuy nhiên, các giải pháp đó không 
thể tách rời không gian, kiến trúc địa lý, 
môi trường và các chính sách.

- Một là, sắp xếp theo thứ tự các 
hạng mục: Trong một quy hoạch tổng 
thể, bao giờ cũng chọn ra những vấn đề 
trọng tâm và cốt lõi, chúng tôi thấy trong 
quá trình triển khai phục hồi, tôn tạo cần 
xếp theo thứ tự các hạng mục ưu tiên: 
Những công trình nào tiêu biểu về sự 
kiện lịch sử, có đầy đủ tư liệu đồng thời 
có thể khai thác phát huy ngay được thì 
tiến hành triển khai trước. Nếu đã chuẩn 
bị hoàn tất về mặt nội dung và đồng bộ 
về mặt kinh phí thì có thể tiến hành song 
song, cùng một lúc. 

- Hai là, tập trung đầu tư cho nhà trưng bày bổ sung di tích: Đặc điểm hiện trạng di tích 
lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột là các di tích gốc đã bị biến đổi, xuống cấp nhiều. Để du 
khách hiểu rõ diện mạo và nội dung lịch sử, tội ác của thực dân Pháp và tinh thần đấu tranh 
bất khuất của các chiến sĩ cách mạng nơi đây, ngoài nhiệm vụ trùng tu phục hồi thì nhiệm 
vụ tôn tạo là cần thiết và hết sức quan trọng nhằm tạo ra sự hấp dẫn thu hút khách đến với 

Chòi canh Nhà đày Buôn Ma Thuột do Nhà nhiếp ảnh 
Trần Cừ - nguyên cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

chụp năm 1976
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di tích. Những hạng mục công trình đã dự kiến tôn tạo, theo chúng tôi nên tập trung đầu tư 
cho nhà trưng bày bổ sung cho di tích, cụ thể: 

Trưng bày bổ sung di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột cần giới thiệu, phản ánh được ba 
nội dung chính:

+ Bối cảnh lịch sử của di tích (làm cho di tích được đặt trở lại trong không gian và thời 
gian lịch sử của nó).

+ Những sự kiện quan trọng diễn ra ở di tích.
+ Những tác động của những sự kiện từ di tích đối với lịch sử, đời sống, xã hội… của 

Đắk Lắk, khu vực Tây Nguyên và đất nước.
Kiến trúc nhà trưng bày cũng cần được thiết kế cho hài hòa với không gian di tích, 

tránh gây lấn át và phá vỡ cảnh quan di tích.
Về giải pháp trưng bày, kinh nghiệm của 

chúng tôi là nên lựa chọn giải pháp phù hợp 
với xu thế thời đại: cập nhật, ứng dụng thành 
tựu của khoa học công nghệ; sử dụng các tác 
phẩm nghệ thuật, tài liệu khoa học phụ một 
cách hợp lý để trưng bày hiệu quả, hấp dẫn 
khách tham quan.

Ba là, phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà 
đày Buôn Ma Thuột

Mặc dù đây là loại hình di tích được 
Đảng, Nhà nước và ngành Văn hóa quan tâm, 
nghiên cứu và xếp hạng rất sớm, song do hình 
thức, tính chất đặc thù của loại hình di tích này 
nên việc nhận diện, kiểm kê một cách toàn 
diện, hệ thống và phát huy giá trị lịch sử cách 
mạng to lớn mà di tích chứa đựng là hết sức 
khó khăn và còn hạn chế. Để phát huy, khai 
thác hiệu quả giá trị của di tích, chúng ta cần 
triển khai, phối hợp nhiều phương thức tuyên 
truyền, giáo dục như:

+ Quan tâm, nâng cao chất lượng thuyết minh, giới thiệu tại di tích.
+ Chủ động tổ chức các cuộc nói chuyện về di tích, về các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu 

đã từng bị giam cầm, đầy ải tại Nhà đày Buôn Ma Thuột trong các trường học cũng như tổ 
chức dạy học lịch sử địa phương tại di tích.

+ Tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của tỉnh và vùng tại di tích.

Bữa cơm trong sân Nhà đày Buôn Ma Thuột (do 
Nhà nhiếp ảnh Trần Cừ - nguyên cán bộ Bảo tàng 

Lịch sử Quốc gia chụp năm 1961)



11

Thông báo khoa học 2018**

+ Tổ chức trưng bày lưu động phục vụ nhân dân ở những nơi khó có điều kiện tới thăm 
quan di tích.

+ Xây dựng các phóng sự, chuyên đề ngắn về di tích để tuyên truyền, thông tin trên 
các phương tiện truyền thông.

+ Kết nối với các công ty du lịch, lữ hành để quảng bá điểm đến, xây dựng sản phẩm 
cho khách du lịch nhằm thu hút, phục vụ khách tham quan du lịch trong nước và quốc tế, 
tăng nguồn thu và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Bốn là, tăng cường kết nối, phối hợp với các cơ quan văn hóa, bảo tồn phát huy di 
sản, đặc biệt là các ban quản lý di tích cùng loại hình như: Ban quản lý di tích Nhà tù Sơn 
La, Hỏa Lò, Côn Đảo, Phú Quốc, Kon Tum… để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao 
trình độ nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động; phối hợp tổ chức các hoạt động như: Tọa đàm, 
hội thảo khoa học, nghiệp vụ; trưng bày, triển lãm chuyên đề; xuất bản ấn phẩm; liên kết 
truyền thông quảng bá.

Với vị trí, vai trò và ý nghĩa lịch sử của khu di tích lịch sử cách mạng Nhà đày Buôn 
Ma Thuột, nơi đây sẽ luôn là một địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách 
mạng, tinh thần yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, một điểm đến hấp dẫn đối với du khách 
trong và ngoài nước mỗi dịp đến thăm Đắk Lắk - một vùng đất lịch sử, giàu bản sắc.

VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY 
WITH THE PRESERVATION AND PROMOTION OF HISTORICAL VALUES 

OF BUÔN MA THUỘT PENITENTIARY RELIC

Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Hoài Nam

The relic of Buôn Ma Thuột Penitentiary is a historical monument of Dak Lak province 
and across country. Located in an unwholesome environment, the penitentiary was where 
to confine and damn thousands of revolutionary soldiers (mostly political prisoners arrested 
in the period of 1930-1945). This is also the place that marks the revolutionary heroism of 
Vietnam, the “red address” in the education of history, patriotic tradition and revolution for 
Vietnamese people, especially the young generation.

From the perspective of the Vietnam National Museum of History, the author has 
discussed and proposed several orientations, requirements and solutions in the restoration, 
embellishment and promotion values of the monument.


