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COÂNG TAÙC SÖU TAÀM BOÅ SUNG TAØI LIEÄU, HIEÄN VAÄT
LIEÂN QUAN ÑEÁN CÖÏU TUØ CHÍNH TRÒ 
TAÏI BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA

 

Nguyễn Thị Thủy*

Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lưu giữ hàng trăm tài liệu hiện vật liên quan 
đến các cựu tù chính trị. Đây là những hiện vật quý liên quan đến cuộc đời hoạt động 
của những chiến sĩ bị địch bắt và tù đày. 

Trong hệ thống các nhà tù, trại giam của địch, người dân Việt Nam và dư luận quốc tế 
thường nhắc đến những nhà tù lớn nhất Việt Nam như Nhà tù Sơn La, Nhà tù Hỏa Lò, Nhà 
lao Vinh, Nhà tù Lao Bảo, Nhà tù Côn Đảo, Nhà tù Phú Quốc, Nhà lao Tân Hiệp…

Đây là những nơi in đậm chứng tích tội ác của giặc. Các nhà tù, trại giam của giặc 
là hiện thân của chế độ thống trị vô cùng tàn bạo, hiểm ác. Thông qua bộ máy chính 
quyền tay sai và hệ thống các nhà tù, bằng các hình thức tra tấn thời Trung cổ kết hợp 
với các phương tiện hiện đại, chúng đã giết hại, đánh đập, tra tấn đến tàn phế hàng chục 
vạn chiến sĩ Cách mạng và đồng bào yêu nước trong các nhà tù, trại giam.

Các chiến sĩ Cách mạng bị bắt không những đối mặt với đòn roi, lao động khổ sai, 
gông cùm, bệnh tật, chết chóc, mà trong suốt thời gian bị tù đày, từng phút, từng giây 
luôn phải đấu tranh tư tưởng với chính mình để lựa chọn giữa hai con đường: 

- Chấp nhận hy sinh để giữ vững khí tiết cách mạng.
- Bị địch khuất phục.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các nhà tù, trại giam của giặc đã trở thành nơi rèn 

luyện ý chí, tinh thần bất khuất của bao thế hệ cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ Cách mạng. 
Có thể nói, các nhà tù của địch đã là nơi thử vàng trong lửa, họ đã biến nhà tù thành 
trường học cách mạng, nêu cao khí tiết của người Cộng sản, tập hợp thành một khối 
đoàn kết, thống nhất, đấu tranh chống lại chế độ lao tù hà khắc của địch. Với lòng tin 
vào Đảng, vào thắng lợi của chính nghĩa Cách mạng, các tù chính trị, người yêu nước 
đã chiến thắng kẻ thù hung bạo.

* Ths. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Hơn 40 năm trôi qua, kể từ khi 
những tù chính trị cuối cùng thoát khỏi 
cảnh gông xiềng ở các nhà tù, trại giam 
của địch, đã có nhiều sách, nhiều công 
trình nghiên cứu đề cập tới. Tuy nhiên 
bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để các thế hệ 
trẻ hôm nay và mai sau có thể hình dung 
hết được những cảnh sống tồi tệ, cơ cực, 
những chịu đựng dai dẳng và sức chiến 
đấu bền bỉ của những con người bị cách 
ly hoàn toàn với thế giới loài người ở 
chốn địa ngục trần gian.

Tái hiện lại cuộc sống khổ cực của 
các cựu tù chính trị trong các nhà tù, trại 
giam của địch là một trong những việc làm hết sức có ý nghĩa to lớn nhằm phát huy 
truyền thống Cách mạng của các thế hệ cha ông trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân 
tộc, thống nhất đất nước. 

Với ý nghĩa đó, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trước đây đã nhiều lần cử các đoàn 
cán bộ đi sưu tầm các tài liệu hiện vật liên quan đến các cựu tù chính trị và các hiện 

Cùm chân của thực dân Pháp ở nhà tù Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk

Còng của thực dân Pháp 
ở nhà tù Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk

Xích của cảnh sát Ngụy tại trại tù số 5
nhà tù Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

Cùm chân của cảnh sát Ngụy
tại nhà tù Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu
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vật liên quan đến hệ 
thống các nhà tù chính 
trị của địch và đã sưu 
tầm được rất nhiều tài 
liệu hiện vật quý như: 
ảnh Nhà tù Côn Đảo 
do chính quyền thực 
dân pháp xây dựng 
năm 1862, ảnh Nhà 
tù Hỏa Lò, Hà Nội 
do chính quyền thực 
dân Pháp xây dựng 
đầu thế kỷ 20, ảnh các 
chiến sĩ cách mạng 
bị thực dân Pháp bắt 
giam tại Nhà tù Lao 
Bảo, Quảng Trị, năm 
1932, ảnh tù chính trị 
được thả tự do năm 
1936, cùm chân thực 
dân Pháp dùng cùm 
chân tù nhân ở Nhà tù 
Buôn Mê Thuật, Đắk 
Lắk năm 1935, xiềng xích thực dân Pháp 
dùng cùm chân các chiến sĩ cách mạng 
bị giam trong Nhà tù Hỏa Lò, năm 1932, 
còng thực dân Pháp dùng khóa tay tù nhân 
ở nhà tù Buôn Mê Thuật, xích cảnh sát 
Ngụy dùng khóa trại tù số 5 ở Côn Đảo, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, cùm chân cảnh sát 
Ngụy dùng giam cầm tù chính trị tại Nhà 
tù Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu, thùng 
sắt, chính quyền Mỹ Ngụy dùng giam 
cầm các chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ 
kháng chiến chống Mỹ hay những kỷ vật 
do anh em tù chính trị đã làm và sử dụng 
trong thời gian bị giam cầm tại các nhà tù 
Mỹ Ngụy… 

Thùng sắt của Mỹ Ngụy dùng giam cầm các cựu tù chính trị

Dụng cụ của Mỹ Ngụy 
dùng để tra tấn các cựu tù chính trị
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Từ khi sáp nhập giữa Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng thành 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Ban lãnh đạo Bảo tàng cũng rất quan tâm sưu tầm bổ sung 
chuyên đề này. Qua đợt khảo sát tại một số tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí 
Minh, nơi có các nhà tù lớn như Phú Lợi, Chí Hòa, Thủ Đức, Tân Hiệp đã sưu tầm được 
nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật về các nhà tù này để giới thiệu với đông đảo công chúng. 

Trong quá trình đi khảo sát, sưu tầm chuyên đề về cựu tù chính trị, chúng tôi gặp 
gỡ và được các bác cho biết: Trong tù, các bác thường xuyên bị tra tấn nhưng tinh thần 
của người tù chính trị vẫn không hề dao động. Nhiều cuộc tuyệt thực phản đối chế độ hà 
khắc, đấu tranh chống đàn áp, ngược đãi đòi hỏi dân sinh, dân chủ đã nổ ra. Anh chị em 
đã đấu tranh đòi được gặp mặt gia đình khi thăm nuôi, đòi được thuốc men khi bị ốm 
đau, đòi cho xem sách báo và đòi được gửi sách vở, bút vào để anh chị em học tập… Với 
những vật dụng do gia đình gửi vào trong những lần thăm nuôi, chị em đã tranh thủ thêu 
gối, áo, khăn, tất… Nhiều chị em đã làm ra những vật dựng để sử dụng trong hoàn cảnh 
tù đầy, có chị thêu gửi về cho gia đình, người thân hoặc bán lấy tiền sung vào công quỹ. 
Đôi khi, tranh thủ những lúc được tập trung ra sân phơi nắng hay làm vệ sinh, anh chị 
em còn tổ chức diễn kịch, trao đổi tin tức, tin nội bộ các phòng giam. Mặc dù bị tra khảo 
cực khổ trong các nhà tù, trại giam của địch nhưng những người tù chính trị vẫn luôn 
giữ vững ý chí cách mạng, một lòng tin vào Đảng, vào tương lai tươi sáng: đất nước ta 
hoàn toàn giải phóng không còn áp bức, bóc lột. 

Áo và âu đựng đồ do cựu tù chính trị Phạm Thị Xuyến đan móc 
trong thời gian bị giam cầm tại khám Thủ Đức, trước năm 1975



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

104

Trong thời gian tới, để tiếp tục bổ sung sưu tập này, Bảo tàng tiếp tục khảo sát 
những địa phương khác, nơi có những nhà tù giam cầm những chiến sĩ Cộng sản và 
nơi sinh sống của các cựu tù chính trị để sưu tầm tài liệu hiện vật. phục vụ trưng bày, 
nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng, bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam.
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VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY COLLECTING 
THE OBJECTS RELATING TO THE EX-POLITICAL PRISONERS 

Nguyễn Thị Thủy

At present, hundreds of objects relating to the Ex-political prisoners are kept in 
the Vietnam National Museum of History. They are very valuable, belonging to the 
revolutionary career of the soldiers who were arrested and detained in the jails by 
the enemy. With such values, the author thinks that adding more similar objects in 
the other provinces, where the jails have been built by the enemy, is very necessary. 
The author also proposes the particular locations for collecting the objects. These 
are important to the exhibition of the museum in the future.


