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BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA VÔÙI COÂNG TAÙC NGHIEÂN CÖÙU, 
BAÛO TOÀN VAØ PHAÙT HUY GIAÙ TRÒ VAÊN HOÙA SA HUYØNH

Nguyễn Văn Cường*

Văn hóa Sa Huỳnh 
là một văn hóa khảo cổ 
học rất nổi tiếng ở miền 
Trung Việt Nam, cùng 
với văn hóa Đông Sơn 
ở miền Bắc, văn hóa 
Đồng Nai và văn hóa 
Óc Eo (dù muộn hơn) ở 
miền Nam đã trở thành 
nền tảng cho việc hình 
thành quốc gia, dân tộc 
và văn hóa Việt Nam 
đa dạng trong một thể 
thống nhất. Năm 1909, 
A. Vinet - một học giả người Pháp đã công bố về việc phát hiện một kho mộ chum khoảng 
200 chiếc tại một cánh đồng muối Sa Huỳnh, nằm ở cửa sông Trà Bồng (xã Phổ Thạnh, 
Đức Phổ, Quảng Ngãi). Trong những thập kỷ 20 và 30 của thế kỷ 20, Trường Viễn Đông 
Bác cổ Pháp đã ủy quyền cho Labarre, M. Colani và Olov Janse tiến hành khai quật ở Sa 
Huỳnh và điều tra, nghiên cứu ở các vùng phụ cận và xa hơn. Năm 1923, Labarre khai 
quật 240 mộ chum ở Long Thạnh, Thạnh Đức và Phú Khương. Năm 1934, M. Colani khai 
quật địa điểm Long Thạnh và phát hiện 55 chum, Phú Khương phát hiện 187 chum. Năm 
1937, M. Colani là người đầu tiên đặt tên cho khu di tích mộ chum là văn hóa Sa Huỳnh. 

Như vậy, kể từ khi phát hiện đến nay, văn hóa Sa Huỳnh đã tròn 110 năm phát hiện và 
nghiên cứu. Những nghiên cứu đã dần làm rõ và xác lập được một nền văn hóa phát triển 
rực rỡ ở miền Trung Việt Nam thuộc giai đoạn Sơ kỳ đồ Sắt (từ khoảng thế kỷ 5 trước Công 
nguyên đến thế kỷ 2). Văn hóa Sa Huỳnh cùng với văn hóa Đông Sơn ở miền Bắc và nhóm 
di tích giai đoạn muộn của văn hóa Đồng Nai ở miền Nam là ba trung tâm văn minh thời 
Sơ sử trên lãnh thổ Việt Nam.

* TS. Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia

Toàn cảnh di tích Sa Huỳnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) 
(Nguồn: Hoàng Thúy Quỳnh 2008)



6

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Để có được những 
thành tựu nghiên cứu 
trong 110 năm qua, bên 
cạnh những đóng góp 
của các nhà khảo cổ học 
nổi tiếng người Pháp, 
không thể không đề cập 
tới những thành tựu của 
các nhà khảo cổ học Việt 
Nam, trong đó có Viện 
Khảo cổ học, Trường 
Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn (Đại 
học Quốc gia Hà Nội), 
và đặc biệt là đóng góp rất lớn của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong nghiên cứu cũng như 
lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Sa Huỳnh.

Kế thừa các thành 
tựu của các thế hệ đi 
trước, trong 10 năm trở 
lại đây, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia đã đẩy mạnh 
việc nghiên cứu văn hóa 
Sa Huỳnh. Trong đó, có
thể kể đến các dự án 
khai quật tại di tích Phú 
Trường (Bình Thuận) 
năm 2009, di tích Hòa 
Diêm (Khánh Hòa) năm 
2011, di tích Động Bàu 
Hòe (Bình Thuận) năm 
2016.

Đặc biệt, trong các năm 2008, 2009 và 2012, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã phát hiện, 
tổ chức nghiên cứu và khai quật cụm di tích Bãi Cọi - Bãi Lòi thuộc huyện Nghi Xuân, Hà 
Tĩnh. Kết quả đã phát hiện những hiện vật đặc trưng của văn hóa Sa Huỳnh, như: khuyên 
tai ba mấu, mộ bình, mộ nồi chôn đứng, mộ chum… và rất nhiều hiện vật gốm, như: 
chum, vò, bát bồng, nắp nón cụt... hiện vật đá, thủy tinh và đất nung, đặc biệt là loại hình 

Cụm mộ chum trong di tích Bãi Cọi (Hà Tĩnh) năm 2012

Trưng bày chuyên đề “Sa Huỳnh - 100 năm phát hiện và nghiên cứu” 
tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia năm 2009
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Thông báo khoa học 2019 **

chum mai táng hình trái 
đào. Việc nghiên cứu và 
khai quật di tích Bãi Cọi 
- Bãi Lòi đã cung cấp 
những tư liệu mới, làm 
thay đổi nhận thức của 
các nhà khoa học về địa 
bàn phân bố ở “cực bắc” 
của văn hóa Sa Huỳnh 
cũng như mối quan hệ 
giữa văn hóa Sa Huỳnh 
và văn hóa Đông Sơn. 

110 năm là một chặng đường tương đối dài, với nhiều kết quả nghiên cứu. Văn hóa Sa 
Huỳnh đã xác lập được một diện mạo tương đối rõ ràng. Song điều đó không có nghĩa rằng 
việc nghiên cứu nền văn hóa này đã hoàn tất. Cùng với sự khẳng định những kết quả thu 
được sau 110 năm, các nhà khoa học cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm của giới nghiên cứu 
trong thời gian tới là cần tập trung làm rõ câu hỏi về chủ nhân văn hóa Sa Huỳnh, những 
giai đoạn phát triển trước Sa Huỳnh, hậu Sa Huỳnh, tiền Champa. Từ đó có cái nhìn toàn 
diện về đời sống vật chất, tinh thần, hoạt động kinh tế, cơ tầng xã hội, sự phát triển nội tại, 
sự tiếp thu ảnh hưởng bên ngoài của nền văn hóa này với thế giới. Cần có một định hướng 
cơ bản về điều tra, điền dã và khai quật để có thể lý giải các câu hỏi, tránh làm hỏng di tích, 
bởi khả năng bảo quản 
hiện vật của chúng ta 
hiện nay vẫn còn nhiều 
hạn chế, mà di vật sẽ 
bị phá hủy rất nhanh 
do tác động của môi 
trường sau khi khai 
quật. Cũng cần có biện 
pháp để bảo vệ di tích 
trước sức ép rất lớn của 
tốc độ phát triển kinh 
tế khu vực miền Trung 
giai đoạn hiện nay… 

110 năm là một mốc quan trọng để chúng ta cùng điểm lại những thành tựu trong 
nghiên cứu về văn hóa Sa Huỳnh, đồng thời cũng nêu lên những vấn đề tồn tại để từ đó có 
những định hướng nghiên cứu mới trong tương lai. 

Khai quật di tích Động Bàu Hòe (Bình Thuận) năm 2016

Trưng bày hiện vật di tích Bãi Cọi tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc năm 2014
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Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã, đang và 
sẽ luôn chú trọng việc tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa Sa Huỳnh, đồng thời cũng luôn đề 
cao, phát huy giá trị di sản văn hóa Sa Huỳnh tại không gian trưng bày cố định và các trưng 
bày chuyên đề trong và ngoài nước, để công chúng, bạn bè quốc tế hiểu rõ thêm về tiến trình 
lịch sử Việt Nam, nhận thức được sức mạnh và truyền thống của văn hóa Việt Nam.

VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY WITH ACTIVITIES 
OF RESEARCHING AND PROMOTING THE VALUE OF SA HUYNH CULTURE

Nguyen Van Cuong

Up to now, it has been 110 years of discovering and researching Sa Huynh culture. 
Based on previous research achievements, in the past 10 years, the Vietnam National 
Museum of History has promoted research work on Sa Huynh culture. These include 
excavation projects at Phu Truong site (Binh Thuan) in 2009, Hoa Diem site (Khanh Hoa) 
in 2011, Dong Ba Hoe site (Binh Thuan) in 2016. Especially, in the years of 2008, 2009 and 
2012, the Vietnam National Museum of History discovered and excavated the Bai Coi - Bai 
Loi complex in Nghi Xuan district, Ha Tinh.

The research and excavation of the Bai Coi - Bai Loi complex provided new materials 
that changed the archaeologists’ perception of the northernmost distribution area of Sa 
Huynh culture as well as the relationship between Sa Huynh culture and Dong Son culture.

This year 2019 marks the 110th anniversary of discovering and researching Sa Huynh 
culture. This is an important milestone for us to review the achievements in the research 
of Sa Huynh culture and also to raise existing issues with which we can orientate new 
research directions in the future.

Gian trưng bày văn hóa Sa Huỳnh tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia


