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SÖU TAÄP COÅ VAÄT TÖ NHAÂN ÔÛ VIEÄT NAM
GAÀN HAI THAÄP NIEÂN NHÌN LAÏI

Phạm Quốc Quân*

Đó là một cột mốc đánh dấu sự ra đời của Luật Di sản Văn hóa Việt Nam, đem đến một 
hơi thở mới, một sức sống mới, làm đổi thay nhiều lĩnh vực di sản văn hóa đất nước. Trong 
muôn vàn sự đổi thay ấy, có đội ngũ những người yêu thích cổ ngoạn, qua một điều luật, 
công nhận quyền sở hữu tư nhân của họ, vốn chưa bao giờ được thừa nhận trong các văn bản 
pháp quy của Nhà nước, kể từ thời phong kiến cho đến năm 2001. Điều luật ấy được giới 
sưu tầm đón nhận hồ hởi, phấn khích, sau một thời gian dài ngột ngạt bởi định kiến xã hội: 
Tàng trữ cổ vật là phi pháp. Cột mốc 2001 được coi là bước ngoặt có ý nghĩa, làm thay đổi 
tư duy và nhận thức xã hội, khiến cho tôi, luôn tự xem mình là người đắm chìm ở lĩnh vực 
này, ngay từ buổi đầu chuẩn bị đón nhận bộ luật, không thể không có đôi điều cảm nhận, khi 
nó đã gần hai mươi năm đi vào đời sống cộng đồng.

1. Những chuyển biến đáng khích lệ
Dẫu xã hội và pháp luật chưa thừa nhận, nhưng số ít người Việt Nam, cũng giống 

như bao dân tộc và quốc gia khác trên thế giới, đều coi cổ vật là thú chơi. Chỉ khác chăng, 
số ít người yêu thích đó, chơi trong âm thầm, bí mật. Năm 2000, năm cuối cùng của thiên 
niên kỷ, năm trước của Luật Di sản Văn hóa ra đời, sự đợi chờ dường như bị dồn nén, để 
rồi như một chiếc lò xo, được bật tung, với sự ra đời của Hội Sưu tầm - Nghiên cứu gốm 
và cổ vật Thăng Long - Hà Nội. Là một người trong cuộc, tôi không khỏi ngạc nhiên với 
quyết định nhanh chóng ấy của chính quyền Thủ đô, dẫu không ít vất vả, khó khăn của 
những sáng lập viên tâm huyết. Sau Hà Nội là Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Bắc 
Ninh, Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh, ra đời những tổ chức Hội có tôn chỉ, mục 
đích tương tự, phản ánh một nhu cầu xã hội, đã từ lâu đợi chờ, nay có cơ hội để đua nở, 
khoe sắc. Giờ đây, mô hình Hội không tăng thêm, nhưng những chi hội, những câu lạc bộ 
được tổ chức theo địa bàn, theo sở thích, theo đối tượng sưu tầm... mọc lên rất nhiều, dưới 
sự điều dẫn và tổ chức của các hội nêu trên, thực sự đã trở thành một cánh tay nối dài của 
ngành di sản văn hóa nước nhà. 

* TS. Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia
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Cánh tay nối dài ấy đã tích cực tham gia với bảo tàng Trung ương và địa phương, tổ 
chức nhiều cuộc trưng bày lớn, có ý nghĩa, nhân những ngày lễ kỷ niệm của dân tộc, nhân 
những sự kiện quan trọng của địa phương. Tôi không thể nào thống kê hết những cuộc trưng 
bày ấy, và cũng không thể nói hết được những cảm nghĩ của mình từ những cuộc trưng bày 
ấy, nhưng ở đó, toát lên một tinh thần hợp tác tự nguyện công - tư theo định hướng xã hội  
hóa của Đảng và Nhà nước, để có một kết quả đón nhận hồ hởi của toàn xã hội, tạo sinh khí 
mới cho hoạt động trưng bày bảo tàng. 

Nhân những cuộc trưng bày như thế, kết quả hợp tác giao lưu đã hình thành qua những 
thấu hiểu khó khăn đối với bảo tàng, nhiều tổ chức Hội đã vận động các nhà sưu tập hiến 
tặng cổ vật cho bảo tàng. Dẫu công việc này không phổ biến ở tất cả các địa phương và cũng 
không thường xuyên, liên tục ở các bảo tàng, nhưng đã đem đến một sự động viên, khích lệ 
lớn đối với những đồng nghiệp trong công tác sưu tầm hiện vật nói chung, cổ vật nói riêng. 

Không chỉ hợp tác trưng bày, sưu tập tư nhân, dưới sự điều dẫn của Hội, đã tổ chức 
nhiều cuộc trưng bày độc lập, với những ý tưởng và ngôn ngữ riêng của người chơi, đem 
đến nhiều sắc màu cho người thưởng lãm, đồng thời phô trình nhiều cổ vật có giá trị, mà 
nhiều khi, trong bảo tàng nhà nước còn vắng thiếu. “Cổ vật Việt Nam”, “2.000 năm gốm 
Việt Nam”, “Gốm hoa nâu Việt Nam”... là những ví dụ đối với việc khai thác tư liệu từ 
sưu tập tư nhân của các nhà nghiên cứu. 

Nhiều công trình, nhiều ấn phẩm có giá trị ví như “Tiền kim loại Việt Nam”, “Tiền 
giấy Việt Nam”, “Lịch sử hình thành và phát triển đồng tiền Việt Nam” do Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia và Ngân hàng Nhà nước chủ trì, tư liệu chủ yếu được khai thác từ tư nhân, và 
đôi khi chính họ là lực lượng tham gia nghiên cứu, có tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp của 
những chuyên gia. 

Không đơn thuần cung cấp tư liệu, nhiều hội cổ vật tổ chức in vựng tập, in tạp chí cổ vật, 
tạp chí tiền cổ… như một niềm tự hào về những sưu tập họ đang lưu giữ, như một sự khẳng 
định khả năng, trình độ nghiên cứu của những nhà sưu tập. Tuy nhiên, hình thức xuất bản nêu 
trên không phải là tất cả, không phải là thường kỳ và còn nhiều sai sót trong chuyên môn.

Dẫu chưa phải là phổ biến, nhưng đã có biệt lệ, cổ vật tư nhân tham gia với cổ vật bảo 
tàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, đưa sưu tập ra nước ngoài trưng bày, qua gợi ý 
của đối tác, chứng tỏ sự độc, hiếm của cổ vật này đối với phòng trưng bày, đối với nhu cầu 
thưởng lãm của cộng đồng nước họ và của du khách nước ngoài. 

Luật Di sản văn hóa thừa nhận quyền sở hữu tư nhân, hợp pháp hóa quyền mua bán, 
trao đổi, nhượng biếu, theo đó, nhân những cuộc trưng bày, những dịp Tết đến, xuân về, 
nhiều Hội tổ chức giao lưu đấu giá cổ vật với mục đích lấy tiền ủng hộ người nghèo, ủng hộ 
đồng bào bão lụt, giúp đỡ những người có công với đất nước, qua đó, tập dượt cho một sàn 
đấu giá cổ vật tương lai. Mục đích, ý nghĩa xem ra quá tốt và rõ, nhưng kết quả thu được 
chỉ một phần, phần còn lại không có sự đúc rút kinh nghiệm để tiến tới mục đích cuối cùng. 
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Sưu tập cổ vật tư nhân phát triển, yêu cầu một nguồn cung cấp, đáp ứng cho người 
chơi, theo đó, ở Việt Nam, nhiều năm trở lại đây, đã hình thành một đội ngũ săn lùng, tìm 
kiếm cổ vật khắp nơi trên thế giới, qua đấu giá, qua khai thác những sưu tập già nua từ châu 
Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản… đưa về phục vụ cho những “đại gia mới nổi”. Hiện tượng đó là 
đáng mừng, nhưng bản chất của nó ra sao, cần phải được đánh giá?

Trên đây là đôi ba nét ghi nhận có thể được coi là nhuận sắc trong hoạt động của sưu 
tập cổ vật tư nhân Việt Nam sau gần hai mươi năm Luật Di sản văn hóa đi vào cuộc sống. 
Rất có thể, người viết bài này chưa thật thấu đáo, tinh tường để nhận ra những chuyển biến 
mang tính bản chất, mà chỉ thấy bề nổi, phản ánh hiện tượng nhất thời khiến cho người đọc 
trong cuộc chưa cảm thấy hài lòng. Đó là khả năng của tác giả, nhưng cũng là ý đồ muốn chỉ 
ra những hạn chế nhiều hơn để khắc phục, mong sớm thấy một sự chuyển mình ngoạn mục 
ở lĩnh vực này trong tương lai gần, giống như sự chuyển mình của đất nước trong những 
năm gần đây trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

2. Những hạn chế cần quan tâm
Sẽ là không khách quan nếu chỉ thấy sự hạn chế tự thân, mà không thấy những tác động 

ngoại cảnh khiến lĩnh vực này ì ạch, chậm chạp so với sự phát triển chung của đất nước. 
Ngoại cảnh, đó chính là khâu quản lý. 

Tôi đoán chắc rằng trên đất nước ta chưa một địa phương nào, dù đã phát triển hay 
chưa, nắm được trên địa bàn mình quản lý có bao nhiêu nhà sưu tập? Họ sưu tập những gì 
và có bao nhiêu cổ vật đang sở hữu. Đó có đúng nghĩa là sưu tập hay chỉ là những tập hợp 
cổ vật theo sở thích, theo lối chơi “cổ đồ” truyền thống. Thống kê và phân loại tốt mới có 
sự định hướng, sự khuyến khích, sự phát huy có tính bền vững ở lĩnh vực vô cùng phức tạp 
và mới mẻ này. 

Đăng ký cổ vật dường như còn là việc làm dở dang của hầu hết các địa phương, do 
thiếu mặn mà của những nhà sưu tập khi họ coi đó như một sự siết chặt quản lý của Nhà 
nước, khi kinh phí địa phương không có để đáp ứng công việc này. Chưa đăng ký hoặc đăng 
ký dở dang, khiến cho việc quản lý bị buông lỏng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, sưu tập 
cổ vật tư nhân Việt Nam ra đời trong bối cảnh của lịch sử để lại, khi đất nước chưa có luật 
Di sản văn hóa, cổ vật phơi trên mặt đất từ những công trình xây dựng, khi mà tổ quốc có 
chiến tranh, cổ vật được huy động làm chướng ngại vật, khi chiến dịch chống mê tín, dị 
đoan, hoành phi, câu đối, tượng Phật đem trôi sông… người dân thu gom để lưu giữ, theo 
đó, luật ra đời chậm phải thừa nhận quyền sở hữu ấy. Thừa nhận đến thời điểm nào, cần 
phải đăng ký mới có thể phân định được. Sau thời điểm ấy, những cổ vật thuộc đối tượng 
nêu trên, tàng trữ trong sưu tập tư nhân là bất hợp pháp. Không đăng ký dứt điểm, cổ vật có 
nguồn gốc phi pháp vẫn chảy về sưu tập tư nhân, dẫn đến tình trạng đào phá các di chỉ khảo 
cổ học, trộm cắp cổ vật ở các di tích vẫn diễn ra mà không có chế tài xử phạt. Đây là vấn đề 
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đã được nêu, qua nhiều tọa đàm, hội thảo, tình hình không hề được cải thiện, do vậy, lịch sử 
để lại vẫn là vấn đề của lịch sử. 

Sưu tập cổ vật tư nhân ở Việt Nam còn rất lúng túng trong công tác bảo quản. Những 
sưu tập dường như không hề được bảo quản thường xuyên, không có bảo quản trị liệu và 
bảo quản cấp thiết, tự tồn tại và tự phá hủy, nếu không chịu đựng được khí hậu, thời tiết và 
thời gian. Nhiều đồ gốm bị nhiễm mặn, nhiều đồ đồng bị vi khuẩn xâm hại, nhiều đồ gỗ, 
giấy, vải bị mọt ruỗng, mủn nát đựng trong các tủ kính đầy hơi nước, đồng nghĩa với tuổi 
thọ bị giảm sút, thậm chí “khai tử” cho những cổ vật có chất liệu mong manh. 

Phục hồi cổ vật cũng là một vấn đề báo động. Cổ vật bị vỡ, không biết rõ hình dáng 
nguyên thủy, được hàn, vá bằng chất liệu không tương thích làm biến dạng và hủy hoại phần 
còn lại nguyên gốc, bất chấp mọi thông điệp của người xưa để lại, với rất nhiều ý nghĩa của 
tín ngưỡng, tâm linh. Rất nhiều cổ vật vỡ, mất mảnh, không phải do thời gian, mà vỡ do tín 
ngưỡng, khi người sống muốn cắt lìa với thế giới người chết bằng việc đập vỡ đồ tùy táng. 
Những mảnh vỡ ấy là câu chuyện của phi vật thể, cần được lưu giữ lại như một di sản của 
tiền nhân. “Râu ông nọ, cắm cằm bà kia” lại là một biến thể khác của công tác phục hồi cổ 
vật thiếu khoa học. Một lưỡi kiếm thời Chiến quốc, thế kỷ thứ 4 - 3 Tr.Cn, được cắm vào 
một cán dao găm thời Đông Sơn muộn, thế kỷ 1 - 2 S.Cn và rất nhiều chuyện cấy cắm khác, 
làm mất đi tính chân ngoạn của cổ vật, phản ánh một việc làm ngụy tạo, lừa lọc đối với 
người chơi mới nhập môn. 

Thị trường cổ vật thật, giả lẫn lộn cũng là một mảng tối trên bức tranh sưu tập cổ vật 
tư nhân ở nước ta. Thật ra, đó là một hiện tượng không chỉ ở Việt Nam, mà của toàn thế 
giới, khi một đồng nghiệp bảo tàng tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nói với tôi rằng, hàng tỷ 
nhân dân tệ “cổ vật” đắp chiếu trong các sưu tập tư nhân tỉnh này, làm cho ông thất vọng 
bởi chưng số tiền ấy được huy động vận hành cho nền kinh tế địa phương, lợi ích sẽ nhường 
nào? Ở Việt Nam tình hình không bi quan đến như vậy nhưng thật sự là một rào cản đối với 
chủ trương của Nhà nước, mong muốn xã hội hóa lĩnh vực này sâu, rộng hơn, nếu số người 
sưu tập được nhân lên. Sưu tầm phải đồ giả, như một món học phí khổng lồ phải trả để ngậm 
ngùi từ bỏ làng chơi trong lời thề giã biệt, của không ít những người tôi đã từng kiến diện. 

Gần hai mươi năm, thời gian chưa đủ dài đối với một lĩnh vực còn vô cùng mới mẻ, 
để có thể đánh giá, tổng kết. Tuy nhiên, thời gian ấy cũng đủ bộc lộ những hạn chế, khiến 
chúng ta, cần góp sức, chung tay, đưa ra những sáng kiến, những đề xuất, để sưu tập cổ vật 
tư nhân ở Việt Nam có được bước chuyển mình, dù rằng, những sáng kiến, đề xuất rất có 
thể là duy ý chí, bất khả thi. 

3. Gợi ý về những đề xuất
Để có được một bước chuyển, cần phải sớm đánh giá và phân loại sưu tập tư nhân ở 

mỗi địa phương. Muốn đánh giá và phân loại tốt, cần phải có tiêu chí, để làm sao nhận ra 
những sưu tập đích thực. Từ những sưu tập đích thực ấy, nên chăng, tiến thêm một bước, 
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phân loại được chúng theo bậc cấp, ví như ở Trung Quốc, người ta phân ra: đại gia, trung 
gia và tiểu gia. Nó cũng giống như ở họ có nghệ nhân cấp I, cấp II, cấp III, Bảo vật Quốc 
gia cấp I, cấp II, cấp III. Tôi nghĩ rằng, bảo tàng, di tích ở nước ta đã được phân loại từ lâu, 
không lẽ nào việc này không làm được và cần làm, trước hết là quản lý, sau đó để tôn vinh 
và nhân rộng. Khảo sát bước đầu sưu tập tư nhân ở nước ta không ít người chơi amateur, 
với sự tập hợp cổ vật theo thị hiếu và sở thích. Những đối tượng như thế không nên phân 
loại và xếp hạng để quản lý, hoặc nếu có, chỉ là những con số thống kê. 

Sau phân loại là xếp hạng, những sưu tập tư nhân ấy phải có được giấy chứng nhận. Đó 
là quyền lợi của họ, theo đó, nghĩa vụ của sưu tập tư nhân, buộc phải đăng ký cổ vật. Đăng 
ký giúp cho công tác quản lý, giúp cho định hướng phát triển, giúp cho công tác bảo vệ, bảo 
quản, tu sửa, phục hồi có phương pháp khoa học hơn. 

Là một bộ phận của ngành di sản văn hóa nước nhà, sưu tập tư nhân cũng giống như 
bảo tàng công lập, bảo tàng ngoài công lập và di tích, phải có quyền lợi tham gia vào những 
khóa đào tạo, tập huấn của ngành ở trung ương, cũng như địa phương, với những chương 
trình hết sức đặc thù. Tôi chỉ lấy một ví dụ rất cụ thể, đó là hiện tượng “hồi hương” cổ 
vật xuất hiện gần đây trong giới cổ ngoạn nước ta. Họ “hồi hương” cổ vật nào, cần phải 
có định hướng, nếu không, sẽ đưa về những cổ vật ngoại lai, thứ cấp, đang là “rác thải” ở 
những quốc gia phát triển, nhưng do không có sự bồi dưỡng kiến thức lại là thành thứ “thời 
thượng” mong được sở hữu của nhiều sưu tập gia mới nổi ở Việt Nam. Đó là một việc làm 
tự phát của quy luật cung - cầu mà rất cần một định hướng chiến lược, giống như các quốc 
gia Bắc Á và Đông Bắc Á đã làm thành công. Ngành Di sản văn hóa cần phải có một kế 
hoạch toàn diện và tổng thể hơn để “hồi hương” cổ vật trở thành một chiến lược quốc gia, 
với sự tham gia tích cực từ lực lượng tư nhân. Họ là sưu tập gia, là tập đoàn và công ty lớn 
có tiềm lực kinh tế và tâm huyết với di sản đất nước.

Thị trường cổ vật Việt Nam với những quy định về cửa hàng cổ vật và gần đây, ra đời 
những loại chợ đồ cũ, chợ ve chai ở Hà Nội và Thành phố. Hồ Chí Minh, dường như chưa 
thành công, sau gần hai mươi năm hoạt động. Chưa thành công vì không theo quy định của 
thông tư hướng dẫn và vì cơ quan quản lý địa phương không đủ lực lượng kiểm tra, kiểm 
soát, khiến cho chúng sập sệ, phản cảm cả về hình thức cửa hàng và nội dung đồ bán, đồ 
giả - thật lẫn lộn. Thị trường này cần một sự rõ ràng, minh bạch hơn bằng những sàn đấu giá 
được thực hiện từ những công ty đấu giá chuyên nghiệp. Đây là mong muốn của giới sưu 
tầm cổ ngoạn và nhiều công ty đấu giá những tác phẩm nghệ thuật, nhưng dường như vẫn 
chưa thực hiện được. Đấu giá cổ vật là một cách quản lý tốt nhất hiện tượng “chảy máu”, 
nhà nước thu được thuế, bảo tàng sưu tầm được những cổ vật quý, hiếm và sự hội nhập của 
chúng ta với thế giới ngày một sâu, rộng hơn. Đấu giá cũng nâng tầm nhận thức của những 
nhà sưu tập, để có được những định hướng tốt hơn trong công tác sưu tầm, bổ sung vào sưu 
tập của họ.



126

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Sưu tập cổ vật tư nhân ra đời được gần hai mươi năm, và cũng hơn mười năm, qua 8 
đợt Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia, nhưng tư nhân chưa có một cổ vật 
nào được công nhận. Đó phải chăng là một thực tế? Khảo sát sơ bộ những cổ vật từ sưu tập 
cổ vật tư nhân ở Hà Nội, Thành phố. Hồ Chí Minh, nhiều cổ vật độc bản, xứng đáng là Bảo 
vật quốc gia. Tuy nhiên, người sưu tập không mặn mà, khi cổ vật và bảo vật chẳng có quyền 
lợi gì hơn. Đó cũng là suy nghĩ của nhiều cơ quan, nhiều địa phương sở hữu, mà không coi 
là trách nhiệm của hậu thế đối với tiền nhân, cần phải tôn vinh di sản của cha ông để lại như 
một niềm tự hào của cộng đồng. Nhưng, ở một mặt khác, cơ quan lý địa phương chưa nhận 
ra cổ vật ấy là sở hữu tư nhân, nhưng là tài sản quốc gia, tài sản của nhân loại cần phải được 
suy tôn. Băn khoăn và chưa gặp nhau cũng là một phần, nhưng không ít trường hợp, người 
sở hữu chưa nhận thấy, cổ vật của mình đứng ở đâu trong bảng xếp hạng Bảo vật Quốc gia. 
Vì lẽ đó, tôi luôn có một mong muốn, Bảo vật Quốc gia của nhà nước cũng như tư nhân cần 
phải được xếp hạng cấp I, cấp II, cấp III. Bảo vật tư nhân và nhà nước được ứng xử như nhau 
trong công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy, giống như nhiều quốc gia phát triển đã làm. 

Còn rất nhiều, rất nhiều ý tưởng và đề xuất từ những sưu tập thân quen và gần gũi, nói 
với tôi qua những buổi giao lưu, nhưng không sao nhớ hết. Và nếu có nhớ, dung lượng bài viết 
cũng không cho phép, trong khi ý tưởng và đề xuất của họ lại quá rộng, quá vĩ mô, không thể 
nào diễn đạt rành rẽ, do đó, những gì còn chưa hay, chưa tốt, chưa thỏa mãn được số đông bạn 
đọc, âu cũng là nhược điểm của tác giả, mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ.

PRIVATE ANTIQUE COLLECTIONS IN VIETNAM
LOOKING BACK OVER TWO DECADES

Pham Quoc Quan

The Vietnam Cultural Heritage Law of 2001, which recognizes private 
ownership, has taken an important turning point for individuals who are passionate 
about and interested in collecting antiques. After nearly two decades, the private 
activity of collecting antiques has actually become an extension of the country’s 
cultural heritage. Private collectors have been actively involved with the central 
and local museums, holding many large and meaningful exhibitions. Besides 
these achievements and contributions, the private activity of collecting antiques 
has been showing many restrictions in the following aspects: statistics, registration, 
preservation, and restoration of antiques, and especially the difficulty of verifying 
the real - fake objects in the private antique market.

The nearly twenty-year period is not long enough for an extremely new field, but 
it initially shows positive and limited sides. This shows the need for the contribution 
of cultural managers, experts, and collectors, in order to make the private activity of 
collecting antiques in Vietnam a real transformation.


