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ÑOÂI NEÙT VEÀ COÂNG TAÙC NGHIEÂN CÖÙU, PHAÙT HUY 
GIAÙ TRÒ DI SAÛN VAÊN HOÙA DÖÔÙI NÖÔÙC CUÛA HAØN QUOÁC

Chu Mạnh Quyền*

Tháng 10/2016, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cử cán bộ được mời tham dự chương trình 
kỷ niệm 40 năm khai quật tàu đắm Shinan - con tàu đắm đầu tiên các nhà khảo cổ Hàn Quốc 
trực tiếp khai quật, mở đầu cho ngành nghiên cứu khảo cổ học dưới nước của Hàn Quốc. 
Thông qua chương trình này, các cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thấy được bước hình 
thành và phát triển của ngành khảo cổ học dưới nước của Hàn Quốc cũng như cách làm và 
tư duy nghiên cứu di sản văn hóa dưới nước nói riêng, quản lý văn hóa nói chung ở Hàn 
Quốc. Từ đó, những nhìn nhận lại hiện trạng của ngành khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam 
hiện nay.

1. Sự hình thành của ngành khảo cổ học dưới nước của Hàn Quốc
So với các nước 

phương Tây, ngành 
khảo cổ học dưới nước 
của Hàn Quốc được 
hình thành tương đối 
muộn, từ những năm 
70 của thế kỷ trước. 
Tuy nhiên, do sự quan 
tâm đầu tư của nhà 
nước, cũng như thu 
hút được sự chú ý của 
cộng đồng khoa học 
thế giới, khảo cổ học 
dưới nước Hàn Quốc 
có tốc độ phát triển 
nhanh chóng.

* Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Hình ảnh khai quật tàu Shinan năm 1976
(Nguồn: Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc)
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Năm 1975, dưới vùng biển Shinan, Hàn Quốc, người ta phát hiện nhiều dấu tích của 
một con tàu đắm. Con tàu này được đặt theo tên vùng biển phát hiện - tàu Shinan và bắt đầu 
được tiến hành khai quật. Sự kiện này đánh dấu những bước đi đầu tiên của ngành khảo cổ 
học dưới nước Hàn Quốc. Năm 1981, Hàn Quốc đã thành lập Viện Xử lý và Bảo tồn Di sản 
Văn hóa thuộc Cục Quản lý Văn hóa Hàn Quốc đóng tại thành phố Mokpo, tỉnh Jeolla Nam.

Quá trình khai quật con tàu đắm Shinan kéo dài 7 năm. Các nhà khai quật đã trục 
vớt được một số lượng lớn các cổ vật trong tình trạng bảo quản khá tốt với hơn 26.000 
đồ gốm sứ thuộc triều đại nhà Nguyên (Trung Quốc), hơn 800 đồng tiền xu Trung Quốc, 
hơn 1.000 miếng gỗ Tử Đàn đỏ (red sandalwood). Hoạt động khai quật khảo cổ học dưới 
nước ở vùng biển Shinan chính là dự án khai quật di sản văn hóa dưới nước đầu tiên của 
Hàn Quốc.

 Shinan là con tàu lớn thuộc thời Nguyên của Trung Quốc với nhiệm vụ chở hàng từ 
cảng Ninh Ba xuất khẩu sang Nhật Bản. Do đó, việc nghiên cứu và khai quật tàu Shinan 
sớm nhận được sự quan tâm đặc biệt và hợp tác chặt chẽ từ phía Trung Quốc, Nhật Bản, 
cũng như cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Trước khi Trung Quốc và Hàn Quốc 
thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Hàn Quốc và Trung Quốc đã từng có những hoạt 
động giao lưu học thuật trong lĩnh vực di sản văn hóa biển. Năm 2010, nhận lời mời của 
Viện Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc, Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học dưới 
nước, Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc đã phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Hiện trạng 

Trưng bày hiện vật tàu Shinan tại Bảo tàng Quốc gia Gwangju Hàn Quốc năm 2016
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nghiên cứu khảo cổ học dưới nước của Trung Quốc và Hàn Quốc”, hai nước đã mở rộng 
trao đổi học thuật chính thức giữa các tổ chức chuyên môn về bảo vệ di sản văn hóa dưới 
nước. Kể từ đó, Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học dưới 
nước Trung Quốc và Viện Di sản Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc đã 
ký kết một bản ghi nhớ về giao lưu hợp tác chính thức. Đến nay, hai bên đã tổ chức 4 hội 
nghị học thuật về Di sản văn hóa dưới nước vào các năm 2011, 2013, 2014 và 2015. 

2. Hoàn thiện về cơ cấu tổ chức chuyên môn về di sản văn hóa biển
Năm 1994, Viện Xử lý và Bảo tồn Di sản Văn hóa đổi tên thành Viện Nghiên cứu Di 

sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc (viết tắt NRIMCH), thuộc Cục Di sản Văn hóa Hàn 
Quốc, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa dưới nước ở 
Hàn Quốc, đồng thời cũng thành lập một Bảo tàng Hải dương. Ngoài việc khảo sát và khai 
quật di sản văn hóa dưới nước, cơ quan này còn thực hiện công tác phục dựng tàu đắm cổ 
và các loại tàu truyền thống của Hàn Quốc, quản lý sưu tầm di sản văn hóa liên quan đến 
biển, bảo tồn hiện vật gỗ, nghiên cứu lịch sử giao thương hàng hải cũng như các hoạt động 
giao lưu quốc tế nói chung.

Sơ đồ hải trình của tàu Shinan
(Nguồn: Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc)
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Giai đoạn đầu, các cuộc khai quật khảo cổ học dưới nước của Hàn Quốc được tiến 
hành với sự hợp tác với Hải quân. Từ năm 2002, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển 
Quốc gia mới tiến hành khai quật độc lập. Bên cạnh đó, Viện cũng đã trang bị hai tàu phục 
vụ công tác khảo cổ dưới nước và đang thành lập phòng bảo quản di tích ở Taean. 

Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia chịu trách nhiệm về các công việc có 
liên quan đến di sản văn hóa biển, các cuộc điều tra, khai quật, bảo tồn, nghiên cứu, triển 
lãm. Hiện nay, Viện có 110 nhân viên bao gồm nhân viên hành chính, đội khảo cổ học dưới 
nước, cán bộ nghiên cứu, bảo tồn di sản, các kỹ sư công nghệ, quản lý bảo tàng, quản lý tàu 
khảo cổ và thuyền viên.

3. Các hoạt động khảo sát và khai quật
Cho đến nay, Hàn Quốc đã tiến hành 

nhiều cuộc khảo sát và khai quật khảo cổ 
học dưới nước lớn. Tổng cộng có 24 dự án 
và đã phát hiện ra 14 xác tàu đắm. 

Shinan là dự án khai quật đầu tiên kéo 
dài từ năm 1975 đến 1981. Đây là một con 
tàu thời Nguyên (Trung Quốc, thế kỷ 14), 
dài 34m, rộng 11m, cao 4m. Shinan cũng 
là con tàu đắm lớn nhất được khai quật tại 
Hàn Quốc. 

Trụ sở Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc

Tàu Shinan được phục dựng
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Cuộc khai quật tàu đắm thứ 2 được tiến 
hành trong 2 năm (1983 - 1984) với con tàu 
Wando (đảo Yaksando, tỉnh Nam Jeolla) có 
niên đại giữa thế kỷ thứ 11, tìm thấy hơn 
30.000 hiện vật đồ gốm. Tàu có chiều dài 
10m, rộng 3,5m. Đây là con tàu cổ nhất của 
Hàn Quốc được phát hiện tại Hàn Quốc. 

Năm 1992, tại đảo Jindo (tỉnh Nam 
Jeolla), một con tàu dài 19m, rộng 2,34m đã 
được khai quật. Đây là con thuyền độc mộc 
lớn thời Nguyên (Trung Quốc), thế kỷ 13. 
Theo nhận định của các nhà nghiên cứu Hàn Quốc, vùng biển này có thể còn có dấu tích 
của các con tàu đắm khác, do đó, dự án khảo sát vùng biển Jindo vẫn đang được tiến hành. 

Năm 1995, tại đảo Dalido - (Mokpo), một con tàu có chiều dài 10m, rộng 2,7m thuộc 
triều đại Goryeo (Hàn Quốc), thế kỷ 13-14 cũng đã được khai quật thu được hơn 600 hiện 
vật gốm men ngọc. 

Năm 2003 - 2004, tại vùng biển gần 
đảo Sibidongpado (Gunsan, tỉnh Nam 
Jeolla) một con tàu thuộc triều đại Goryeo 
(Hàn Quốc) thế kỷ 11 - 12 được khai quật, 
thu về hơn 6.000 hiện vật gốm men ngọc. 
Tàu dài 7m, rộng 2,5m.

Tàu Dalido (nguồn: http://www.seamuse.go.kr)

Tàu Wando (nguồn: http://www.seamuse.go.kr)

Tàu Jindo (nguồn: http://www.seamuse.go.kr)

Tàu Sibidongpado (nguồn: http://www.seamuse.go.kr)
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Năm 2005, tại đảo Anjwado, vùng biển Shinan (tỉnh Nam Jeolla) tàu Anjwado được 
khai quật. Tàu dài 14,7m, rộng 4,53m, cao 1,4m. Đây là con tàu thuộc triều đại Goryeo (Hàn 
Quốc), cuối thế kỷ 14. 

Năm 2006, tàu Daebudo được tiến hành khai quật tại đảo Daebudo (Ansan, tỉnh 
Gyeonggi Jeolla). Đây thực chất là một con thuyền nhỏ, có chiều dài 6,62m, rộng 1,4m, 
thuộc triều đại Goryeo (Hàn Quốc), thế kỷ 12-13.

Tàu Taean được khai quật năm 2009 - 2010 thuộc vùng biển Taean (tỉnh Nam 
Chungcheong) thuộc triều đại Goryeo (Hàn Quốc), thế kỷ 12, tìm thấy hơn 3.000 hiện 
vật gốm men ngọc. Tàu dài 8,21m, rộng 1,5m. Cũng trong 2 năm này, tại đảo Mado (biển 
Taean), con tàu Mado số 4 được song song tiến hành khai quật. Tàu Mado thuộc triều đại 
Goryeo, thế kỷ 13, có chiều dài 10,8m, rộng 3,7m.

 Gần đây, các 
dự án tại vùng biển 
Taean đang tiến hành 
khai quật thêm 3 con 
tàu Mado (số 1, 2 và 
3), trục vớt được hơn 
3.000 hiện vật, tất cả 
đều là tàu cổ thuộc 
triều đại Goryeo Hàn 
Quốc thế kỷ 13. Hiện 
nay, công việc điều 
tra và khai quật các 
con tàu này vẫn đang 
tiếp tục. 

Tàu Daebudo (nguồn: http://www.seamuse.go.kr)Tàu Anjiwado (nguồn: http://www.seamuse.go.kr)

Tàu Mado 4 đang được ngâm bảo quản (nguồn: http://www.seamuse.go.kr)
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Như vậy, có tổng cộng 9 con tàu đắm tại Hàn Quốc được Viện Nghiên cứu Di sản Văn 
hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc khai quật, 3 con tàu Mado (số 1, 2 và 3) vẫn tiếp tục những 
công việc đã làm. Trong đó tàu Shinan là con tàu đầu tiên và cũng là con tàu đắm lớn nhất. 
Các con tàu đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Một điểm đặc biệt nữa là vị trí 
các con tàu đắm đều thuộc vùng biển phía tây và tây nam của Hàn Quốc. 

Xác các con tàu sau khi được trục vớt lên đều được xử lý và bảo quản cẩn thận. Một 
bộ phận bảo quản chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ theo dõi, xử lý những tác động xấu 
đối với thân tàu. Điển hình như quá trình nghiên cứu, khai quật và lưu giữ hiện vật xác tàu 
Shinan. Năm 1981, tàu được khai quật và đưa hiện vật lên bờ. Quá trình khử mặn kéo dài 
14 năm, đến 1994 các hiện vật mới được đưa vào trưng bày. Từ năm 1994 đến năm 2004, 
con tàu được phục dựng lại và đưa vào triển lãm. Trong 20 năm (1994-2014) ở môi trường 
không khí bình thường, các nhà nghiên cứu luôn luôn duy trì theo dõi thân tàu. Quan sát và 
phân tích kết quả kiểm tra gần đây, người ta nhận thấy, bề mặt thân tàu có hiện tượng axit 
hóa ở mức độ khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã có những biện pháp xử lý kịp thời.

Sơ đồ vị trí các con tàu đã khai quật tại Hàn Quốc
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4. Công tác triển lãm công chúng
Công tác nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa dưới nước của Hàn Quốc đặc biệt coi 

trọng việc triển lãm và tuyên truyền giới thiệu đến công chúng. Phòng Trưng bày triển 
lãm của Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc là cốt lõi của toàn bộ 
cơ cấu tổ chức. Tại đây, các loại tàu thuyền truyền thống, tàu đắm cùng các di vật khai 
quật trong đó, các tư liệu liên quan đến biển, đến đời sống - văn hóa của ngư dân ven biển 
được trưng bày một cách có hệ thống. Di sản văn hóa biển Hàn Quốc được tái hiện lại và 
quảng bá đến công chúng. Ngoài ra, một số bảo tàng khác như Bảo tàng sứ men ngọc cổ 
Hàn Quốc tại Gangjin, Bảo tàng Cố cung Hàn Quốc, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc cũng 
tập trung triển lãm sứ men ngọc và di chỉ lò nung sứ của Hàn Quốc thời xưa và những di 
sản văn hóa biển.

Ngoài hoạt động triển lãm tuyên truyền tại bảo tàng, Hàn Quốc cũng đưa ra chính sách 
trao tiền thưởng và biểu dương những người có công tìm và giao nộp các cổ vật cho quốc 
gia. Từ năm 2014, Viện đã bắt đầu công tác quảng bá và giáo dục theo chiều sâu, thành lập 
các tổ chức như “hợp tác xã làng chài” hoặc “đội cảnh vệ bờ biển”, thiết kế tờ rơi tuyên 
truyền, quảng bá về di sản văn hóa biển. Với chính sách khuyến khích như trên, chỉ trong 
năm 2014, nhân dân đã chủ động cung cấp 16 manh mối về khảo cổ học dưới nước. Điều 
này cho thấy chính sách khen thưởng trong công tác tìm kiếm, thu thập hiện vật dưới nước 
của Hàn Quốc đã đạt được những hiệu quả nhất định.

Trưng bày di sản văn hóa biển 
tại Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc
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5. Tàu khai quật khảo cổ
Để triển khai công tác khảo cổ dưới nước tốt hơn, Hàn Quốc cũng đã trang bị các con 

tàu chuyên về khảo cổ học dưới nước.
Trước năm 2002, các cuộc khai quật khảo cổ học dưới nước được thực hiện với sự giúp 

đỡ của hải quân, những trang thiết bị tàu thuyền đều của hải quân. Vì vậy, Viện không thể 
chủ động trong các chương trình khảo sát và khai quật. 

Trước khi được trang bị tàu Nurian, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Hàn Quốc 
cũng có một con tàu để khai quật gọi là tàu Kayang, song đây không phải là con tàu chuyên 
dụng của ngành khảo cổ dưới nước. 

Đến năm 2012, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc đã được 
trang bị 1 con tàu chuyên dụng để khai quật khảo cổ học dưới nước đầu tiên có tên là 
Nurian. Thân tàu dài 34,6m, trọng lượng 290 tấn, tải trọng 600 tấn, mớn nước 2,9m. Hệ 
thống động cơ tàu sử dụng nhiên liệu dầu diesel, hệ thống 4 neo và phụ trợ 4 cuộn dây tời. 
Tàu có kho lưu trữ hiện vật tạm thời, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng họp... Trên boong 
tàu có cần cẩu, buồng giảm áp, thang máy đa năng, máy tạo khí và thiết bị chuyên dụng 
khác cho công tác khảo cổ học dưới nước. Đáng chú ý, ngoài các thiết bị lặn còn có buồng 
tạo khí với các ống lặn sử dụng các nguồn cung cấp không khí đôi cho độ an toàn cao hơn 
cùng với hệ thống thông tin liên lạc có thể tương tác bằng giọng nói, các cuộc gọi video, dễ 
dàng để quan sát bề mặt kiểm soát. Nhờ vậy, thời gian làm việc dưới nước được kéo dài và 
chất lượng khai quật được nâng cao. Hoạt động lặn dưới nước phối hợp linh hoạt cơ động, 
đội thợ lặn luôn thực hiện công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Bên cạnh tàu Nurian, Viện Nghiên cứu còn có một con tàu thăm dò tên gọi Seamuse. 
Tàu dài 18m, nặng 18 tấn, có nhiệm vụ chuyên đi khảo sát và thăm dò các vị trí có dấu tích 
tàu đắm trên các vùng biển có tiềm năng về di sản văn hóa dưới nước.

Tàu khai quật Nurian
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6. Một vài nhận xét
Như vậy có thể thấy, công tác nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa dưới nước của Hàn 

Quốc được hình thành tương đối muộn nhưng đã có những thành tựu đáng kể. Đặc biệt, 
trong những năm gần đây, nghiên cứu khảo cổ học dưới nước Hàn Quốc được đầu tư mạnh 
mẽ về cả vật chất và nhân lực. Có được điều này một phần do Hàn Quốc là nước có nền 
kinh tế phát triển của thế giới. Song cũng phải nhìn nhận thực tế xuất phát điểm của họ là từ 
những năm 70 của thế kỷ trước, trong điều kiện kinh tế khó khăn, họ vẫn có những đầu tư 
xứng đáng cho khảo cổ học dưới nước. 

Ở thời điểm hiện tại, với điều kiện thuận lợi hơn nhiều so với Hàn Quốc những năm 70 
của thế kỷ trước nhưng khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam, theo nhận định trên báo điện tử 
VOV.VN của PGS.TS. Tống Trung Tín (Nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam), 
vẫn ở tình trạng “ba không”: không chuyên gia, không thiết bị, không kinh phí. Điều này 
không phải do các nhà khảo cổ học, mà là do các cơ quan có thẩm quyền chưa quan tâm 
đúng mức (Mai Lan 2012). 

Khảo cổ học dưới nước của Việt Nam bắt đầu kể từ năm 1990 với cuộc khai quật tàu 
cổ Hòn Cau thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hơn 20 năm qua, chúng ta khai quật được 6 con 
tàu đắm: Hòn Cau (1990 - 1991); Hòn Dầm (1991); Cù Lao Chàm (1997-1999); Cà Mau 
(1998-1999); Bình Thuận (2001-2002); Bình Châu (2013), nhưng chủ yếu công việc khai 
quật do các thợ lặn nước ngoài hoặc trong nước tiến hành chứ thực sự chưa có các nhà khảo 
cổ học dưới nước với các trang thiết bị chuyên dụng và kỹ năng khai quật khảo cổ học dưới 
nước tiến hành.

Theo các chuyên gia khảo cổ, hiện tại, trên biển Việt Nam có khoảng 40 con tàu cổ bị 
đắm có thể trục vớt, khai quật. Còn trong các lòng sông, số tàu thuyền cổ ước tính lên tới 
hàng nghìn. Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang gấp rút chuẩn bị khai quật con tàu 
đắm ở vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi) với mong muốn sử dụng tối đa nguồn lực trong 
nước. Hy vọng, đây sẽ là con tàu đắm đầu tiên được khai quật thành công do chính các nhà 
khảo cổ học trong nước trực tiếp thực hiện.
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(http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/bao-gio-viet-nam-co-khao-co-hoc-duoi-nuoc-226992.vov) 



125

Thông báo khoa học 2018*
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UNDERWATER ARCHAEOLOGY IN SOUTH KOREA
Chu Mạnh Quyền 

Underwater archaeology in South Korea was formed relatively late with the excavation 
of the Shinan shipwreck in 1976. Since then, the work of research and promotion of the 
Korean maritime heritage has been conducted by the National Research Institute of 
Maritime Cultural Heritage. Over the past 40 years, the Institute has excavated 9 shipwrecks 
and conducted numerous survey projects throughout the country. At the same time, the 
preservation and exhibition as well as propaganda on the maritime cultural heritage have 
also been promoted and carried out with great efficiency. Admittedly, despite the harsh 
economical conditions of the 1970s, the Korean Government made a worthy investment in 
maritime cultural heritage.


