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VAI TROØ CUÛA BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA VIEÄT NAM
TRONG NHAÄN THÖÙC CAÂN BAÈNG CHÍNH TRÒ, DAÂN TOÄC VAØ NGHEÄ THUAÄT

Nguyễn Văn Cường*

Bảo tàng quốc gia là thiết chế văn hóa đặc biệt của mỗi quốc gia, là bảo tàng đứng 
đầu hệ thống bảo tàng, có vai trò dẫn dắt, ảnh hưởng và định hướng cho các hoạt động 
của hệ thống bảo tàng của mỗi quốc gia. Đây là nơi tập trung nhiều hiện vật (tài sản 
văn hóa) nhất, với nguồn nhân lực hùng hậu, các chương trình nghiên cứu cơ bản, có hệ 
thống trưng bày tiêu biểu thể hiện những đặc trưng cốt lõi nhất về văn hóa, văn minh, 
lịch sử của mỗi dân tộc, với không gian rộng lớn của quốc gia đó và thời gian trải dài từ 
cổ đại đến đương đại.

* TS. Giám đốc, Trưởng Ban XDND & HTTB Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Với vai trò như 
vậy, Bảo tàng Quốc gia 
Việt Nam luôn giữ một 
vị trí quan trọng trong 
hệ thống bảo tàng ở 
Việt Nam và với chức 
năng, nhiệm vụ của 
mình đã mang đến cho 
mọi người cái nhìn, sự 
tiếp cận đa diện đối với 
các thể chế chính trị 
qua các thời kỳ lịch sử 
một cách khách quan 
nhất, cân bằng nhất. 
Và không chỉ có vai 
trò mang những giá trị 
thông tin, tri thức đến cho công chúng, thông qua đó còn giúp các nhà chính trị đương 
thời có sự hiểu biết sâu sắc cơ bản về lịch sử chính trị quốc gia, thúc đẩy việc tăng 
cường các mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia. Thông qua trưng bày và các công 
trình nghiên cứu khác (như khai quật khảo cổ học, điều tra khảo sát, nghiên cứu cơ 
bản)… công chúng nhận diện được sự hình thành, phát triển của các nhà nước và vai 
trò của nhà nước trong tiến trình lịch sử từ sơ khai đến đương đại và vấn đề dân tộc. 

Trong tiến trình lịch sử và xu thế phát triển đương đại, vấn đề dân tộc là một trong 
những vấn đề phức tạp nhất nổi lên ở mỗi quốc gia hay giữa các quốc gia với nhau, 
giải quyết vấn đề cân bằng dân tộc trong các hoạt động ở mỗi bảo tàng quốc gia cũng 
là nhiệm vụ căn bản, góp phần ổn định vấn đề phức tạp đó. Việc phản ánh lịch sử, văn 
hóa văn minh của mỗi quốc gia đều là vấn đề về dân tộc, các thành phần dân tộc, các 
vương quốc cổ đại trong quá trình lịch sử tạo nên sự thống nhất trong đa dạng. Ở một 
quốc gia có thành phần đa dân tộc như Việt Nam, việc nghiên cứu và giới thiệu, lưu 
trữ, bảo quản các giá trị văn hóa dân tộc gắn với lịch sử hình thành và phát triển quốc 
gia, dân tộc, lãnh thổ là một nhiệm vụ trọng tâm. Với vai trò của mình, Bảo tàng Quốc 
gia Việt Nam đương nhiên phải đặt mục tiêu và thực hiện ưu tiên một cách khái quát 
nhất, sâu sắc nhất vấn đề dân tộc và chỉ duy nhất Bảo tàng Quốc gia mới có thể thể 
hiện, cân bằng vấn đề này. Do vậy trong quá trình hoạt động, chúng tôi đã xây dựng 
được bộ sưu tập, những tổ hợp trưng bày cố định, những trưng bày triển lãm về các 
chủ đề dân tộc, văn hóa dân tộc, văn minh dân tộc và sự đa dạng trong tính thống nhất 
của một quốc gia đa dân tộc, mang đến nhận thức chung về các giá trị văn hóa văn 

Khai mạc chuyên đề “Tượng gốm cổ Việt Nam”
tháng 4/2014 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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minh của các thành phần dân tộc là những thành tố cấu thành văn hóa, văn minh quốc 
gia. Có thể nói những sưu tập hiện vật với chủ đề này được Bảo tàng Quốc gia Việt 
Nam quản lý là rất lớn, đáng tiếc là những giá trị văn hóa phi vật thể thì hầu như còn 
quá ít do chưa được hệ thống hóa và phát huy. Vì vậy, đây là một mục tiêu và nội dung 
cơ bản cần đẩy mạnh trong thời gian tới của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và là nhiệm vụ 
không thể tách rời với các nhiệm vụ cơ bản khác.

Về nghệ thuật, trước hết phải xác định khái niệm nghệ thuật dưới góc độ bảo tàng 
là khối tài sản văn hóa - lịch sử chứa đầy yếu tố nghệ thuật qua các thời đại hoặc tác 
phẩm của các thời đại đó, thứ hai là những tác phẩm nghệ thuật cận hiện đại với tư cách 
là tác phẩm độc lập, hoặc là thành phần trong tổng thể nào đó… Những tác phẩm nghệ 
thuật của quốc gia được quản lý và phát huy bởi Bảo tàng Quốc gia có thể là những bằng 
chứng lịch sử và thực sự là những tác phẩm đại diện cho dân tộc, cho văn minh, văn hóa 
hoặc một thời kỳ của dân tộc, quốc gia đó. Điều này được thể hiện rõ ở Bảo tàng Quốc 
gia, vì thế việc quản lý, phát huy, nghiên cứu, sưu tầm bổ sung luôn được chú trọng và 
đã có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật thường xuyên được đưa ra giới thiệu với công chúng 
trong và ngoài nước. Đặc biệt, qua các kênh truyền thông và xuất bản phẩm là những 
con đường phát huy hiệu quả nhất mang đến cho mọi người thông tin, nhận thức, sự hiểu 
biết và cân bằng trong quá trình tiếp cận mọi hoạt động của Bảo tàng Quốc gia. Hiện 
nay, việc quản lý các tác phẩm đương đại của Bảo tàng Quốc gia Việt Nam chưa thực sự 
được quan tâm, vì vậy, trong thời gian tới cần có chính sách và chiến lược sưu tầm, lưu 
trữ các tác phẩm nghệ thuật đương đại một cách hệ thống và bài bản hơn.

Toàn cảnh Hội nghị ANMA 4 tổ chức tại Hà Nội, tháng 10/2013
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là chủ tịch
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Như vậy, có thể nói, các Bảo tàng Quốc gia là nơi chứa đựng, thể hiện đầy đủ và 
sâu sắc nhất các bằng chứng lịch sử của mỗi dân tộc và cũng là nơi lưu trữ nhiều tư liệu, 
hiện vật... nhất với tư cách là những tư liệu, hiện vật lịch sử gắn với văn minh và phát 
triển của dân tộc, quốc gia đó và đương nhiên thiết chế văn hóa (Bảo tàng Quốc gia) 
là niềm tự hào của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Với những tài sản văn hóa mà Bảo tàng 
Quốc gia được giao quản lý xứng đáng đại diện cho dân tộc, quốc gia đó trong sứ mệnh 
của mình và trong mối quan hệ đối ngoại, chính trị, văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc.

Rõ ràng, chủ đề hội nghị ANMA 5 đưa ra là một vấn đề vừa có tính chất cơ bản 
truyền thống, vừa có tính chính trị, thời sự của mỗi bảo tàng quốc gia chúng ta. Dù muốn 
hay không thì bản thân mỗi bảo tàng quốc gia trong quá trình hoạt động của mình đều 
đóng vai trò quan trọng trong xã hội về vấn đề cân bằng chính trị - dân tộc - nghệ thuật, 
và phải luôn đối mặt với nhiều thách thức để hoàn thành sứ mệnh đó. Bảo tàng Quốc 
gia là thiết chế văn hóa, mà văn hóa là một số ít con đường luôn rộng mở để có thể tiếp 
cận tốt nhất giữa các dân tộc, quốc gia hay nói cách khác: sự hiểu biết văn hóa và lợi 
ích kinh tế quốc gia là những yếu tố quan trọng nhất, là nền tảng cho sự hợp tác quan hệ 
hiệu quả của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc vì lợi ích chung.

Với nhận thức như vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với chủ đề mà Chủ tịch ANMA 5 đưa 
ra để mỗi thành viên cùng chia sẻ, thảo luận thống nhất nhận thức, tiếp tục hoàn thành 
sứ mệnh của mình, đóng góp vào lợi ích mỗi dân tộc - quốc gia và lợi ích chung. Tôi tin 
tưởng ANMA 5 sẽ tổ chức tại Bảo tàng Văn minh châu Á (Singapore) tiếp tục đạt được 
những thành công tốt và hữu ích như những kỳ ANMA được tổ chức trước đây.

(Tham luận tại Hội nghị Hiệp hội các Bảo tàng Quốc gia châu Á - ANMA 5)

VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY
IT’S ROLE IN BALANCING POLITICAL HISTORY, ETHNOGRAPHY AND ART

Nguyễn Văn Cường

National museum is a special cultural institution of each country, and it is model for the 
activities of the whole system of museums in the country. National museum also contains 
many objects, with strong man-power and representative exhibition system. The museum 
usually undertakes researches on historical and cultural topics stretching from archaic to 
modern issues. 

With such role, Vietnam National Museum of History always plays an important role 
in helping people approach objectively the politic institutions throughout historical periods. 
Besides, the museum also presents generally issues related to the nationality, with efforts 
to make the balance between politics, nationality and art. 


