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TRÖNG BAØY “BAÙU VAÄT SOÂNG HOÀNG - SÖU TAÄP KHAÛO COÅ HOÏC 
TÖØ BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA VIEÄT NAM” 

TAÏI BAÛO TAØNG QUOÁC GIA HERMITAGE, THAØNH PHOÁ SAINT PETERSBURG, LIEÂN BANG NGA

                                             Phan Tuấn Dũng*, Đinh Ngọc Triển**

Việt Nam là một quốc gia có lịch sử lâu đời, nền văn hóa phong phú thống nhất trong 
đa dạng. Từ thời Tiền - Sơ sử, con người đã có mặt và sinh sống trên đất nước Việt Nam 
suốt từ miền Bắc tới miền Nam, từ miền núi đến đồng bằng, ven biển và hải đảo với các 
trung tâm văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Đồng Nai, Óc Eo. Đó chính là cơ sở để hình thành 
những nhà nước cổ đại đầu tiên trên đất nước Việt Nam vào hậu kỳ thời đại Kim khí. Các 
nền văn hóa này đã để lại nhiều di sản văn hóa độc đáo, giàu bản sắc với nhiều sưu tập hiện 
vật quý, Bảo vật Quốc gia hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng như 
các bảo tàng trong cả nước. 

Trong những năm qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đã mở rộng hợp tác 
quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa và hình ảnh của Việt Nam ra thế giới. 
Năm 2019-2020 là năm được lãnh đạo hai nhà nước nhất trí sẽ tiến hành tổ chức các 
hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo quan hệ Việt - Nga. Được sự chỉ đạo của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Bảo tàng 
Quốc gia Hermitage, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga - một trong những bảo 
tàng hàng đầu thế giới đã phối hợp tổ chức trưng bày có quy mô lớn với tên gọi: Báu vật 
sông Hồng - Sưu tập Khảo cổ học từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Với diện tích 
trưng bày hơn 300m2 và phương pháp trưng bày hiện đại, trưng bày đã giới thiệu 299 
hiện vật đặc trưng nhất của 3 trung tâm văn hóa nối tiếng của Việt Nam vào thời điểm 
trước và đầu Công Nguyên, đó là: văn hóa Đông Sơn ở miền Bắc, văn hóa Sa Huỳnh ở 
miền Trung và văn hóa Đồng Nai, Óc Eo ở miền Nam. Đây là những di sản văn hóa đặc 
sắc được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Hải Phòng. Đây cũng là lần 
đầu tiên những di sản văn hóa Việt Nam được trưng bày có hệ thống tại Bảo tàng Quốc 
gia Hermitage. 

* Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp - phụ trách Hợp tác quốc tế, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
** Trưởng phòng Bảo quản, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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1. Trưng bày văn hóa Đông Sơn
Văn hóa Đông Sơn là một nền văn 

hóa thời đại Kim khí có nguồn gốc bản 
địa với địa bàn phân bố rộng, bao gồm 
nhiều nhóm di tích có niên đại sớm, 
muộn khác nhau. Cũng như hầu hết các 
nền văn hóa thời đại Kim khí khác, văn 
hóa Đông Sơn có mối liên hệ cả về thời 
gian và không gian với các nền văn hóa 
khác trên đất nước ta. Đồng thời, văn hóa 
Đông Sơn vừa có mối liên hệ với các văn 
hóa thời đại Kim khí ở Đông Nam Á lục 
địa, Nam Trung Hoa, vừa có mối liên hệ 
với các văn hóa thời đại Kim khí ở Đông 
Nam Á hải đảo.

Trưng bày giới thiệu tập trung chủ yếu 
vào một số loại hình di vật tiêu biểu thuộc 
giai đoạn Đông Sơn điển hình. Mục đích 
chủ yếu là thông qua sưu tập giới thiệu một 
cách đầy đủ, khái quát nhất sự phong phú, 
đa dạng mang nhiều sắc thái địa phương rõ 
rệt giữa các khu vực miền núi, trung du và 
đồng bằng ven biển, đồng thời cũng hết sức 
thống nhất của những hiện vật nằm trong cùng một địa bàn phân bố của văn hóa Đông Sơn; 
hiện vật sử dụng gồm:

- Vũ khí: rìu, giáo, lao, dao găm, búa, mũi tên, hộ tâm, qua…
- Nông cụ: rìu, lưỡi cày, cuốc, nhíp…
- Đồ dùng sinh hoạt: thạp, thố, muôi, thìa, đèn...
- Nhạc khí: chuông đồng, trống đồng, sưu tập trống đồng minh khí.
- Đồ gốm: Tập trung nhấn mạnh những nét đặc trưng của của gốm Đường Cồ -  một 

trong những tiêu chí để xác định di tích Đông Sơn loại hình sông Hồng. Gốm có màu trắng 
mốc, trắng hồng, xương gốm mịn màu đen có độ nung cao với các loại hình gồm nồi, bình, 
thạp, chõ...

- Đồ trang sức: vòng tay bằng đá, đồng, hạt chuỗi.
- Rìu có họng tra cán hình đuôi cá (đặc trưng Làng Vạc), lẫy nỏ.
- Muôi đồng, muôi cán có tượng voi.

Trống đồng Sao Vàng
Văn hóa Đông Sơn, 2.500-2.000 năm BP
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- Mộ táng: Mộ thuyền còn có tên gọi khác là mộ thân cây khoét rỗng. Mộ thuyền 
được xem là thành tố văn hóa quan trọng của cư dân Đông Sơn, nhất là cư dân vùng đồng 
bằng trũng sông Hồng. Tài liệu mộ thuyền góp phần quan trọng phản ánh sức sống Đông 
Sơn trong những bước thăng trầm của lịch sử dân tộc. 
Trưng bày giới thiệu một trong các ngôi mộ thuyền 
phát hiện được ở khu mộ Việt Khê, Thủy Nguyên 
(Hải Phòng) cùng sưu tập hiện vật mà phần lớn là đồ 
đồng Đông Sơn điển hình như: lao, giáo, mũi tên… 
cùng một số loại hình khác như nồi gốm, nêm gỗ…

2. Trưng bày văn hóa Sa Huỳnh
Văn hóa Sa Huỳnh cách nay khoảng 3.000 năm 

và kết thúc vào khoảng thế kỷ thứ I. Văn hóa Sa 
Huỳnh kéo dài từ thời hậu kỳ Đồ Đá mới đến đầu 
thời đại Đồ Sắt trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình 
đến các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trưng 
bày chủ yếu tập trung giới thiệu một số chum mai 
táng - đặc trưng và dấu hiệu nhận biết của văn hóa Sa 
Huỳnh, đồ gốm, đặc biệt là sưu tập đồ trang sức bằng 
đá quý, mã não được tìm thấy trong các ngôi mộ. 

3. Trưng bày văn hóa Đồng Nai, Óc Eo
Vùng đồng bằng Nam Bộ là một trong ba trung tâm văn hóa thời đại Kim khí ở 

Việt Nam. Kỹ nghệ đúc đồng ở đây đặc biệt phát triển, với số lượng khuôn đúc tìm được 
rất lớn. Sản phẩm đồng thau có những nét độc đáo như: rìu bản rộng, lưỡi cong lồi, qua 

dài và nhọn, dao gặt, lục 
lạc, tượng nghệ thuật… 
Khoảng 2.500 năm cách 
ngày nay, công cụ sắt đã 
phổ biến, vàng bắt đầu 
được sử dụng làm đồ trang 
sức bên cạnh chất liệu 
đá và đồng. Đồ gốm thời 
đại kim khí ở Nam Bộ rất 
phong phú về kiểu dáng và 
trang trí, tạo nên diện mạo 
và sắc thái địa phương 
riêng trên nền tảng chung 
của văn hóa Đồng Nai. 

Mộ chum Động Cườm (Bình Định)
Văn hóa Sa Huỳnh, 2.500-2.000 năm BP

Khuyên tai hai đầu thú - văn hóa Đồng Nai, 2.500-2.000 năm BP
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Văn hóa Óc Eo là một nền 
văn hóa cổ trên châu thổ sông 
Cửu Long từ thế kỷ 1 - 7. Trong 
các di tích còn thu thập một khối 
lượng lớn cổ vật mang đặc trưng 
phát triển các ngành nghề sản 
xuất thủ công nghiệp như: nghề 
làm gốm, luyện đồng, luyện sắt, 
luyện thiếc và nghề kim hoàn 
với nghệ thuật khắc mịn trên đá, 
ngọc rất tinh tế; nghệ thuật tạc 
tượng cũng khá tinh xảo. Ngoài 
ra còn có số lượng lớn các loại 
hạt chuỗi, vật đeo bằng đá quý, 
thủy tinh, mã não, vàng, thiếc... Đáng chú ý là tìm thấy những bản bia đá, những bản minh 
văn, những hiện vật nhỏ như con dấu, đồ trang sức, bùa đeo bằng đồng, thiếc, vàng, mã não 
khắc nhiều chữ Hán, Mã Lai, Latinh, Phạn. Trong đó chữ Phạn (Sanskrit) chiếm đa số với 
văn tự được dùng ở Ấn Độ từ thế kỷ 2 -5.

Trưng bày khai mạc trang 
trọng vào ngày 17/5/2019 nhân 
dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 
- 19/5/2019) với sự tham gia 
của bà Svetlana Adaksina - Phó 
Giám đốc Bảo tàng Hermitage; 
ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám 
đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
cùng đông đảo bà con kiều bào 
Việt Nam tại thành phố Saint 
Petersburg, các cơ quan thông 
tấn báo chí của Việt Nam và Liên 
bang Nga. Trưng bày mở cửa 
đón khách thăm quan từ ngày 
17/5/2019 đến ngày 20/9/2019.

Đặc biệt, ngày 21/5/2019 trưng bày đã được vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức 
Liên bang Nga đã đến thành phố Saint Petersburg thăm Bảo tàng Quốc gia Hermitage 

   Tiền La Mã - văn hóa Óc Eo, thế kỷ 3-8

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày, ngày 17/5/2019
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và trưng bày Báu vật sông Hồng - Sưu tập Khảo cổ học từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
Việt Nam. 

Viết vào sổ lưu niệm sau khi thăm quan trưng bày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
đã viết: 

Tôi rất ấn tượng khi thăm triển lãm Những nền văn hóa cổ Việt Nam trưng bày các 
hiện vật từ các nền văn hóa như văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Nai 
và văn hóa Óc Eo.

Thật vinh dự và vui mừng, khi gần 300 hiện vật văn hóa cổ Việt Nam lần đầu tiên được 
trưng bày cùng các tuyệt tác nghệ thuật hàng đầu của nước Nga và thế giới tại Bảo tàng 
Quốc gia Hermitage, St.Petersburg, Liên bang Nga. Đây là cơ hội để công chúng Nga và 
bạn bè quốc tế hiểu hơn về kho tàng di sản văn hóa đa dạng, phong phú của Việt Nam, góp 
phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Nga anh em.

Tôi đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia Việt Nam đã tích cực phối hợp với phía Nga tổ chức triển lãm này nhân 
dịp Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam 2019-2020.

Chúc triển lãm Những nền văn hóa cổ Việt Nam thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu  
thăm phòng trưng bày

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ lưu niệm 
tại phòng trưng bày
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Chuyến thăm đặc biệt của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn 
đại biểu cấp cao Việt Nam với trưng bàyBáu 
vật sông Hồng - Sưu tập Khảo cổ học từ Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam do Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia Việt Nam phối hợp với 
Bảo tàng Quốc gia Hermitage tổ chức, có ý 
nghĩa hết sức quan trọng, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc tăng cường và mở rộng hơn nữa 
mối quan hệ hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia (Việt Nam) với Bảo tàng Quốc gia 
Hermitage (Liên bang Nga) trong thời gian 
tới. Qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan 
hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam 
- Liên bang Nga về mọi mặt, trong đó có lĩnh 
vực văn hóa.

THE EXHIBITION “TREASURES OF THE RED RIVER: ARCHAEOLOGICAL 
COLLECTIONS FROM THE MUSEUMS 

OF VIETNAM” AT THE STATE HERMITAGE MUSEUM, 
SAINT PETERSBURG, RUSSIA 

Phan Tuan Dung, Dinh Ngoc Trien 

The exhibition has been opened since May 17th, 2019, on the occasion of the 129th birthday 
anniversary of President Ho Chi Minh (May 19th, 1890 - May 19th, 2019). With a display area 
of more than 300m2 and a modern display method, the exhibition has introduced 299 most 
typical artifacts of 3 famous archaeological cultures of Vietnam BC and AD: Đong Son culture 
in the North, Sa Huynh Culture in the Centre and Đong Nai and Oc Eo Cultures in the South. 
These are unique cultural heritages preserved at the Vietnam National Museum of History 
and Hai Phong Museum. This is also the first time that Vietnamese cultural heritages have 
been systematically displayed at the State Hermitage Museum, Saint Petersburg, Russia. 
Especially, on 21st May, 2019, the exhibition had the honor of welcoming PM. Nguyen Xuan 
Phuc and his wife and a high-ranked Vietnamese delegation during the official visit to the 
Russian Federation.

Ông Mikhail Piotrovsky - Tổng Giám đốc 
Bảo tàng Quốc gia Hermitage và ông Nguyễn Văn Hà 
- Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam 

trao tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn phẩm 
tại phòng trưng bày


