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BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA 
6 NAÊM ÑOÀNG HAØNH CUØNG BAÛO TAØNG KYUSHU VAØ QUYÕ SUMITOMO 

TRONG COÂNG TAÙC BAÛO QUAÛN HIEÄN VAÄT

Nguyễn Thị Hương Thơm*

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo quản, ngay từ những ngày 
đầu mới thành lập, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã luôn quan tâm, đầu tư cho công tác bảo 
quản. Trong những năm qua, Bảo tàng đã thu được nhiều thành quả đáng ghi nhận ở nhiều 
lĩnh vực, trong đó có những kết quả nổi bật về công tác bảo quản. Với vai trò là một trong 
những bảo tàng đầu hệ trong hệ thống các bảo tàng Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
là cầu nối với các bảo tàng trong cả nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ bảo 
tàng, đặc biệt là nghiệp vụ bảo quản. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tư vấn và thực hiện tu 
sửa, bảo quản hiện vật cho nhiều bảo tàng và di tích trong cả nước đạt kết quả tốt. 

Tiếp tục phát huy, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực bảo quản 
hiện vật: trao đổi tài liệu, chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ bảo quản. Trong những 
năm qua, Bảo tàng đã mở rộng nhiều mối quan hệ hợp tác mới, tranh thủ sự tài trợ, giúp 
đỡ của các bảo tàng và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực bảo quản như: Phái đoàn Wallonie 
Bruxelles (Bỉ), Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản... Nhiều khóa đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ về 
kỹ thuật bảo quản ở trong và ngoài nước đã được tổ chức, nhiều lượt cán bộ bảo quản của 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và bảo tàng trong cả nước đã được tham gia. Qua đó cán bộ được 
nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng trong công tác bảo quản. 

Đặc biệt với giúp đỡ của Bảo tàng Kuyshu, Quỹ Sumitomo đã dành 6 năm tài khóa 
liên tiếp tài trợ cho việc bảo quản 3 hiện vật có giá trị lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
với số tiền lên tới hơn 24 triệu Yên tương đương khoảng 4,8 tỷ đồng. Ý nghĩa của việc tài 
trợ này không chỉ dừng lại ở những hiện vật được bảo quản tu sửa đạt kết quả tốt mà còn là 
cơ hội cho các cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được học tập nâng cao trình độ trong quá 
trình làm việc với các chuyên gia Nhật Bản: 

1. Năm 2013, bảo quản bức tranh Chùa Hàm Long có niên đại thế kỷ 18-19; Kích 
thước: 141,2 x 117,3 x 2,6cm.

Đây là một bức tranh sơn của Việt Nam. Tuy gọi là “tranh sơn” nhưng trên thực tế, 
những phần có màu trắng được tạo thành từ một loại chất liệu không phải là sơn (gần 

* Ths. Trưởng phòng Bảo quản hiện vật, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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với mitsudae của Nhật Bản hay 
tranh sơn dầu). Ngoài ra, xét về 
tổng thể, tranh cũng sử dụng khá 
nhiều chất liệu khác ngoài sơn.

Về mặt cấu trúc, đây là 
bức tranh được vẽ từ một số 
chất liệu trên một tấm giấy dán 
trên phiến gỗ. Sau đó người ta 
lắp thêm khung gỗ. Ở mặt sau, 
người ta lắp 3 nẹp gỗ theo chiều 
ngang. Khung và nẹp gỗ đều 
được đóng cố định bằng đinh 
sắt. Ở hai nẹp trên và dưới cùng 
đã có hiện tượng cong vênh.

Công việc bảo quản được thực hiện trong một năm tài khóa với số tiền hơn 3 triệu Yên 
(tương đương 607 triệu đồng).

* Quy trình tu sửa, phục dựng:
1. Chụp ảnh trước khi phục chế;
2. Vệ sinh, tổng hợp những chỗ bị bong tróc;
3. Loại bỏ matit ở mặt sau bức tranh;
4. Tháo dỡ khung tranh;
5. Chế tạo khung tranh mới;
6. Gia cố bức tranh;
7. Sử dụng chất kết dính;
8. Ổn định bề mặt bức tranh;

Bức tranh chùa Hàm Long trước và sau khi bảo quản

Công tác bảo quản tranh chùa Hàm Long
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9. Gắn khung tranh;
10. Chụp ảnh sau khi hoàn thành công việc;
11. Làm báo cáo.
2. Năm 2014 -2015, bảo quản Tượng Phật Nhật Bản. 

Bức tượng được làm từ khối gỗ dùng kỹ thuật nối ghép 
(yosegi - zakuri) thời Kamakura Nhật Bản, thế kỷ 13. Bề 
mặt được sơn một lớp sơn màu đen với những phần trang 
trí bằng vàng được gắn vào đó và có cả những chiếc lá 
vàng đã được cắt tỉa. Nhân vật chính khoác áo choàng, 
tay trái buông thấp với lòng bàn tay hướng ra phía trước, 
ngón tay cái và ngón trỏ chạm vào nhau. Còn bàn tay 
phải giơ cao ngang vai, lòng bàn tay hướng về phía trước, 
ngón tay cái và ngón trỏ chạm nhau. Đây chính là thủ ấn 
của Phật A Di Đà đang giáo hóa và cứu độ chúng sinh, 
tiếp dẫn thế giới Tây phương Cực lạc. Đôi chân của Phật 
hơi mở rộng và ngài đang đứng trên đài sen. Quầng hào 
quang phát ra quanh bức điêu khắc đã bị mất. Mặc dù 
những nếp gấp trên tấm áo choàng hơi cứng nhắc nhưng 
bức chạm khắc Phật vẫn hiện lên 3 chiều và những đặc 
điểm khuôn mặt vẫn rất đầy đặn, chân thực. Bệ tượng vẫn 
còn khá nguyên vẹn. Bức tượng là một phần quan trọng và là một tác phẩm tiêu biểu của các 
nhà điêu khắc Phật giáo Nhật Bản thuộc trường Điêu khắc Phật Giáo Kei trong suốt thời đại 
Kamakura. Rất hiếm có các nhà điêu khắc Phật giáo Nhật Bản tạo tác được tác phẩm có cá 
tính riêng của họ ra Đông Nam Á. Quầng hào quang và nhiều tóc đã bị mất, bẩn, hoen ố và 
mất lớp mạ. Dễ dàng nhận thấy những lớp sơn mới từ những đợt tu sửa gần đây. 

Đặc biệt, bức tượng này trước đây nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Tokyo. 
Từ năm 1943 trở đi, Bảo tàng đã tiến hành trao đổi các cổ vật với l’Ecole Française d’ 
Extreme Orient (EFEO), lúc đó có đặt văn phòng chính tại Hà Nội. Đây là một tác phẩm có 
giá trị nghệ thuật điêu khắc Phật giáo Nhật Bản hiện có ở Đông Nam Á, đồng thời cũng là 
bằng chứng rất quan trọng về lịch sử giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. 

Dự án tu sửa, bảo quản bức tượng này được thực hiện trong 2 năm với kinh phí gần 8 
triệu Yên (tương đương gần 1,6 tỷ đồng). Bức tượng được bảo quản khoa học, tôn trọng các 
kỹ thuật chế tác cổ, đảm bảo nguyên tắc bảo tàng học; giữ được tối đa tính nguyên gốc của 
hiện vật; hài hòa giữa mục đích bảo tồn lưu giữ lâu dài, phát huy giá trị và phục vụ công 
tác nghiên cứu. 

* Quy trình tu sửa, phục dựng:
1 - Khảo sát và tháo dỡ;
2 - Làm sạch bề mặt, gia cố mảng sơn thếp vàng bị bong tróc và hạt tóc bị nới lỏng;

Tượng Phật Nhật Bản 
trước và sau bảo quản
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3 - Bổ sung các phần bị khuyết mất;
4 - Tu bổ lại các phần tu sửa trước đây đã bị xuống cấp, mất tính thẩm mỹ.

3. Năm 2016-2018, bảo quản Hai cánh cửa chùa Phổ Minh. Chùa Tháp Phổ Minh 
(Chùa Phổ Minh) ở thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định được xây 
dựng từ thời Lý, đến thời Trần được trùng tu lại với quy mô lớn. Với những giá trị về lịch 
sử, văn hóa, năm 1962 di tích đền Trần và chùa Phổ Minh đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia. Năm 2012, 
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng di tích đền Trần và chùa Phổ Minh là Di 
tích Quốc gia đặc biệt.

Bộ cánh cửa chùa Phổ Minh gồm 4 cánh, hai cánh ở giữa hiện được lưu giữ tại Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia, hai cánh ở bên hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định.

Hai cánh cửa nằm 
ở gian giữa của tiền 
đường được tạo bằng 2 
tấm gỗ lim lớn, to dày, 
cao 1,91cm, cánh phải 
rộng 71cm và có độ 
dày 7cm nguyên khối, 
gồm 2 cách trang trí đối 
xứng. Ô trên được chạm 
trang trí 4 rồng chia làm 
2 cặp đối xứng nhau, 
2 cặp rồng lớn trong 
ô lá đề và 2 cặp rồng 
nhỏ. Rồng trang trí trên 
cánh cửa chùa Phổ Minh 

Công tác bảo quản pho tượng Nhật Bản

Cánh cửa chùa Phổ Minh trước và sau bảo quản
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đều có đặc điểm đầu ngẩng cao, thân uốn khúc, đuôi chụm về phía đỉnh lá đề. Thân rồng hình 
tròn, thon, không có vảy, mào lửa dài. Hai rồng lớn thắt túi, miệng há, bờm và râu bay lên tạo 
mây lửa, thân rồng mập tròn cuốn thành khúc nhỏ dần về đuôi. Cả 2 rồng trong tư thế cuộn 
trong hình lá đề, xung quanh chấm mây lửa, giữa là bông sen nở. Mỗi rồng đều có 4 chân, 2 
chân trước và 2 chân sau cầm dải mây xoắn, chân rồng có 3 móng vuốt. Phần dưới chạm 2 
bông hoa cúc nở đối xứng, phía trên chạm lá đề, cánh sen kép, hàng dưới chạm sóng nước. 

Cùng với thăng trầm của lịch sử, chịu tác động của biến đổi khí hậu, hiện trạng hai cánh 
cửa trước khi tu sửa đã bị mục rỗng nhiều chỗ. Trước đây đã nhiều lần được gia cố, tu sửa 
bằng nhiều loại vật liệu khác nhau như thạch cao, xi măng, sơn...

Việc tu sửa, phục dựng 2 cánh cửa chùa Phổ Minh được thực hiện trong 3 giai đoạn theo 
3 năm tài khóa 2016, 2017, 2018 với tổng kinh phí hơn 13 triệu Yên (tương đương hơn 2,5 
tỷ đồng). 

* Quy trình tu sửa, phục dựng:
1. Chụp ảnh trước khi phục chế;

2. Loại bỏ phần thạch cao, xi măng, đinh sắt và vật liệu sử dụng phục dựng trước đây 
không phù hợp và không còn kết cấu bền vững;

3. Vệ sinh toàn bộ;

4. Gia cố kết cấu của cánh cửa (những phần đã bị mục rỗng, nứt...) bằng hỗn hợp “cục 
xô” (hỗn hợp sơn ta, bột mì, mùn cưa);

5. Tìm kiếm gỗ lim khô đã qua sử dụng, tạo hình những phần bị mất có kích thước lớn;
6. Sử dụng hỗn hợp “cục xô” để phục dựng những chi tiết nhỏ đã bị mất;
7. Dùng chất kết dính là sơn ta trộn bột mì để tạo liên kết giữa phần mới phục dựng và 

hiện vật gốc;
8. Làm màu cho phần mới phục dựng;
9. Làm báo cáo.

Công tác bảo quản cánh cửa chùa Phổ Minh
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Trong thời gian tới, với sự giúp đỡ của Bảo tàng Kyushu, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
sẽ tiếp tục đề xuất quỹ Sumitomo tài trợ cho công việc nghiên cứu và bảo quản nhóm hiện 
vật chất liệu giấy thuộc sưu tập sắc phong hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, 
dự kiến sẽ thực hiện trong 3 năm tài khóa 2019-2021.

Đồng hành cùng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong 6 năm liên tiếp từ những ngày đầu 
thành lập, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Kyushu và các trung tâm bảo quản hàng đầu 
Nhật Bản không chỉ là đối tác mà còn là những người bạn, người đồng nghiệp góp một 
phần rất ý nghĩa vào sự chuyển mình và đổi mới quan trọng của Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia nói chung và công tác bảo quản tại Bảo tàng nói riêng những năm qua. Những kết quả 
đáng khích lệ ấy là thành quả tất yếu cho những nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ Bảo tàng 
hôm nay trên nền tảng cơ bản đã được nhiều thế hệ đi trước xây đắp nên. Mặc dù vậy, để 
đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của công tác bảo quản hiện vật, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia còn phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu rất nhiều, đầu tư về cơ sở vật chất, đẩy mạnh 
nghiên cứu khoa học và đặc biệt là đào tạo và bổ sung nguồn cán bộ bảo quản chất lượng 
cao. Với sự đồng hành của các chuyên gia, các nhà khoa học, các bảo tàng, tổ chức trong 
và ngoài nước, chúng tôi hy vọng và tin tưởng công tác bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia sẽ ngày càng phát triển, thực sự xứng đáng là một “trung tâm” bảo quản hiện 
vật bảo tàng trong cả nước.

VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY ALONG WITH KYUSHU 
MUSEUM IN OBJECT CONSERVATION DURING THE PAST 6 YEARS

Nguyen Thi Huong Thom

In recent years, the Museum has gained many remarkable achievements in many 
areas, including outstanding results in preservation. The museum has expanded many 
new cooperations, enlisting the supports and assistance of international museums and 
organizations in the field of preserving objects.

In particular, with the support of Kuyshu Museum, Sumitomo Fund has spent 6 
consecutive fiscal years sponsoring the preservation of 3 valuable objects kept at the 
Vietnam National Museum of History. The funds reach more than 24 million yen, equivalent 
to about VND 4.8 billion. The meaning of this sponsorship is not only that the objects 
have been preserved and recovered in the best condition, but also that it has created 
opportunity for officials of the museum to learn and improve their skills during the time 
working with Japanese experts.

With the cooperation of experts, scientists, museums and Vietnamese and foreign 
organizations, we believe that the preservation at the museum will developed more and 
more, worthy being a “center” for preserving museum artifacts of the country.


