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Nguyễn Văn Nhật*

1. Dẩn luận
Lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc và quốc gia Việt Nam gắn liền với
quá trình đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc.
Qua quá trình dựng nước và giữ nước, ngoài những cảnh quan, danh thắng
hình thành do kiến tạo của địa lý, các thế hệ neười Việt Nam đã đế lại nhiều công
trình kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa và những chứng tích lịch sử đặc sắc ehi nhận sự
sáng tạo, lòng quả cảm, sự hy sinh trong đấu tranh dựng nước và giữ nước mang
tầm quốc gia và quốc tế.
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành dộc
lập và giải phóng dân tộc, nhân dân Việt Nam đã làm nên những trang sử vẻ vang,
từng mảnh đất trên lãnh thổ Việt Nam đều thẩm đậm máu và nước mắt của các thế
hệ người Việt Nam. Để ghi nhận những đóng góp và hy sinh của các chiến sỹ cách
mạng và nhân dân ta, Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các tổ chức và nhân
dân Việt Nam đã giữ gìn, khôi phục các di tích cách mạng kháng chiến để thế hệ
muôn đời không chỉ ghi nhớ, mà còn qua đó phát huy lòng tự hào dân tộc trong
công cuộc xây dựns và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay và mai sau.
Theo thống kê của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch),
hiện nay trên cả nước có khoảng trên 4 vạn di tích lịch sử văn hóa và danh lam
thắng cảnh, trong đó, có hơn 3 nghìn di tích được xếp hạng cấp quốc gia, hơn 5
nghìn di tích xếp hạng cấp tỉnh. Không những vậy, ở Việt Nam còn có gần 1 nghìn
di sản phi vật thể được sưu tầm nghiên cứu, lưu trữ. Đây là nguồn tài nguyên vô giá
của chúnR ta xét trên tất cả các mặt từ tài nguyên thiên nhiên đến tài nguyên nhân
vãn. Vì vậy, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của những di sản văn hóa là
điều hết sức cần thiết.
* PGS.TS., Viện Sử học.
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Cũng theo thống kê của ngành văn hóa, trong cả nước số di tích lịch sử chiến
trên 50% số di tích được xếp hạng, trong đó di tích cách mạng kháne chiến chiếm
gần 1/2 trong số di tích loại này.
Việc bảo tồn, khai thác các di sản thiên nhiên và nhân văn hiện nay chưa thực
sự đồng bộ. Các di sản thiên nhiên do thế mạnh tự nhiên của nó đã được chú ý phát
huy và khai thác tương đối tốt. Các di tích lịch sử cách mạng có giá trị văn hóa, lịch
sử và ý nghĩa chính trị rất to lớn, son? việc bảo tồn, tôn tạo và khai thác 2,iá trị của
nó còn hạn chế so với các loại hình di tích khác như di tích kiến trúc nghệ thuật, di
tích thắng cảnh và ngay cả đối với di tích lịch sử văn hóa khác.
Các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam hiện nay, trừ những di tích
quốc gia đặc biệt được Nhà nước đầu tư bảo tồn và tôn tạo. còn lại phần lớn bị "lẩng
quên", nhiều di tích bị xuống cấp nahiêm trọng, có nguy cơ bị hư hỏng, không ít di
tích có giá trị và ý nghĩa về lịch sử nhưng hầu như không thu hút được khách tham
quan, kể cả người Việt Nam. Việc không thu hút được khách tham quan đồne nghĩa
với việc không phát huy được giá trị và ý nghĩa to lớn của loại hình di tích vô cùng
quan trọng này.
Chính vì vậy, nghiên cứu thực trạng, đề xuất các giải pháp để bảo tồn, tôn tạo
và phát huy giá trị lịch sử của các di tích lịch sử cách mạng có ý nghĩa khoa học, V
nghĩa chính trị và mang tính cấp thiết.

2.Thực trạng đi tích cách mạng - kháng chiến ử Việt Nam hiện nay
2,1. Các loại hình di tích lịclt sử cácli mạng
- Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt
Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia, do
Thử tướng Chính phủ quyết định. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều di tích lịch sử cách
mạng được xếp loại này, điển hình như Khu di tích Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, Khu di
tích Chiến trườna Điện Biên Phủ, Địa đạo Củ Chi, Khu di tích cách mạng Pắc Bó,
Thành cổ Quảng Trị. Khu di tích đôi bờ Hiền Lương, Dinh Độc Lập - Hội trường
Thống nhất, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích Tân Trào, An toàn khu
Chiêm Hóa Tuyên Quang. An toàn khu Định Hóa Thái Nguyên, v.v...
Các khu di tích này bao eồm quần thế các di tích có ý nghĩa vô cùng to lớn
trong quá trình đấu tranh giành độc ỉập và giải phóng dân tộc của nhân dân Việt
Nam thời kỳ hiện đại.
Với ý nshĩa và giá trị đặc biệt của nó, những khu di tích này đã được Nhà
nước đầu tư, khôi phục và xây mới một số hạng mục xứng với tầm cỡ cả về quy mô,
cảnh quan, công trinh kiến trúc và những hiện vật của nó. Di tích là điểm thu hút
nhiều khách tham quan và có giá trị tuvên truyền, giáo dục cao.
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- Di tích cấp quốc gia
Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch quyết định xếp hạng. Hiện nay, ở Việt Nam có hàng ngàn di tích
được xếp hạng di tích quổc gia.
Vê di tích lịch sử cách mạng, có the nói khắp đất nước ta, trải dài từ vùng núi
phía Bac với chiến khu Việt Bắc đến cực Nam đồne bàng Nam Bộ với chiến khu u
Minh; mỗi ngọn núi, dòng sông, làng bản, ở đâu cũng ghi dấu tích anh hùng của các
cá nhân, tập thể đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia là những di tích gắn với hoạt động của
các cơ quan Trung ương, các nhà lãnh đạo cách mạng, các tập thể, cá nhân điển
hình trên mọi miền đất nước như các Khu ATK (An toàn khu) ở Tuyên Quang, Thái
Nguyên, Khu tưởng niệm Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Nghĩa trang liệt sỹ Trườna
Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9 (Quảng Trị), các Chiến khu kháng chiến ở Nam
Bộ, các căn cứ cách mạng ở các tỉnh, v.v...
- Di tích xếp họng cấp tinh
Tại các tỉnh, thành, ngoài các di tích cấp quốc gia còn hàng trăm di tích lịch sử
cách mạng mang tầm địa phương được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh xếp
hạng và quản lý.
2.2. M ột số đặc điểm của di tích cách m ạng kháng chiến

- Là địa điêm, công trình xây dựng gan với sự kiện lịch sử tiêu biểu trong quá
trình đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sần (như Khu di tích Chiến trường Điện Biên Phủ, Địa đạo Củ Chi, các khu di tích cách
mạng ở Chiến khu Việt Bắc, Thành cổ Quảng Trị, Khu di tích đôi bờ Hiền Lương,
Dinh Độc Lập - Hội trường Thống nhất, căn cứ Trung ương Cục miền Nam, v.v...);
- Là địa điểm, công trình xây dựng gắn với thân thế và sự nghiệp của các anh
hùng dân tộc, danh nhân của đất nước (như Khu di tích Phủ Chủ tịch (ở Hà Nội),
Khu di tích Kim Liên (Nghệ An), đền thờ, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
và các lãnh tụ cách mạng (Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng
Phong, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Phạm văn Đồng, ...), Nghĩa trang
Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị), Nghĩa trang Ben Dược, v.v....;
- Là các di tích được khôi phục, tôn tạo và xây dựng mới. Sau khi đất nước
giành độc lập, Đảng và Nhà nước tiến hành khôi phục, xây mới các khu tưởng
niệm, nhà lưu niệm, đền thờ, nghĩa trang, v.v... để ghi nhận công lao và đóng góp
của các vị tiền bổi, các lãnh tụ, các nhà hoạt động cách mạng, các tập thể và cá nhân
có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc;
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- Là loại hình di tích ít mang yếu tố tâm linh, chủ yếu là gắn với các địa danh,
các sự kiện, các nhân vật thời cận-hiện đại. Loại di tích này bao gồm các Nhà tưcng
niệm các anh hùng, liệt sỹ, các nghĩa trang, các khu di tích, các nhà lưu niệm về các
nhà lãnh đạo cách mạng tiêu biểu..., các bảo tàng lịch sử, các địa đạo..., các t-ận
đánh nối tiêng, v.v... Loại hình di tích này phần lớn có không gian nhỏ hẹp, ít co
cảnh quan rộng, đẹp, trừ một số di tích lớn, xếp hạne quốc gia đặc biệt;
- Loại hình nội dung và hiện vật khôna; phong phú, thậm chí còn nghèo nàn,
khô cứne như một phòna họp, nhà ở, bàn làm việc, nơi hội họp v.v... Có thể ví dụ
như di tích 5D Hàm Long, nơi thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên, di tích 90 Búm
Nhuộm, nơi Trần Phú soạn thảo Luận cương Chính trị của Đảng Cộng sản, di tích
48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn Độc lạp nám
1945, di tích hồ Hữu Tiệp, nơi có xác máy bay B52 của Mỹ bị bắn rơi trono chiến
dịch "Điện Biên Phủ trên khôns" 12 ngày đêm năm 1972 ở Hà Nội, các di tích của
các khu ủy, tỉnh ủy ở miền Nam trong khans chiến chống Mỹ, v.v...
2.3.
Sự khác nhau giữa di tích lịch sử cách mạng với các di sản thiên nhiên
và dì tích kiến trúc nghệ thuật
So với di tích lịch sử cách mạng, di sản thiên nhiên và di tích văn hóa. kiến
trúc nghệ thuật thì có thế mạnh sau:
- Cảnh quan thiên nhiên đẹp (Vịnh Hạ Long, động Phong Nha - Kẻ Bàng, :ác
vườn quốc gia, các bãi biển...);
- Kiến trúc đẹp và độc đáo: Thành quách (Cố đô Huế, Thành Nhà Hồ, Khu di 'ích
Hoa Lư, Khu di tích Lam Kinh...), đền thờ (Đen Hùna, Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc,
thánh địa Mỹ Sơn, đền thờ Trần Hưng Đạo, miếu Bà Chúa Xứ...) nhà thờ (Nhà Thờ
Lớn Hà Nội, Nhà thờ Lớn TP. Hồ Chí Minh, Nhà thờ đá Phát Diệm Ninh Bình..),
chùa chiền (Chùa Hương, chùa Yên Tử, chùa Bà...), lăng mộ (lăng tẩm ở Huế...);
- Di tích gắn với yếu tố tâm linh để người dân kết họp tham quan với đi lễ
(Đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ...);
- Ngoài việc được Nhà nước đầu tư, loại di tích này luôn được xã hội hỏa tnng
việc trùng tu, tôn tạo nên luôn được mở rộng, nâng cấp, có không gian rộng, đẹp;
- Dịch vụ du lịch tốt hơn. Mặc dù vấn đề dịch vụ du lịch còn nhiều việc phải
xem xét, song việc du lịch gắn với các loại hình dịch vụ là rất quan trọng và cần
thiết. Thực tế trong các khu di tích lịch sử cách mạng, vấn đề dịch vụ còn hạn chế
do không gian và tính chất trang nghiêm của nó.
Ngay so với các di tích lịch sử nói chung, di tích cách mạng kháng chiến càng
kém hấp dẫn và ít được chú trọng đầu tư để bảo tồn và phát huv giá trị. Nhìn chung,
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các di tích lịch sử thời cổ - trung đại đều gắn với yếu tố tâm linh và có cảnh quan và
kiến trúc đẹp. Những di tích lịch sử điển hình như Đen Hùng, thành cổ Loa, Thành
Nha Hồ, cố đô Hoa Lư, cố đô Huế, đền Côn Sơn - Kiếp Bạc, Khu di tích Lam Kinh,
Ngọ M ô n Huế, thánh địa M ỹ Sơn, v.v...
2.4. Tinh trạng "bị lãng quên " của các di tích cách mạng kháng chiến
Chính do nhừne đặc điểm như đã nêu trên, hiện nay các di tích cách mạng
kháng chiến đang "bị lãng quên", mặc dù chúng ta đều nhận thức rõ giá trị và tầm
quan trọng phải bảo tồn, tôn tạo loại hình di tích này.
Các di tích lịch sử cách mạng được xếp vào loại di tích quốc gia đặc biệt luôn
được chú ý đầu tư từ ngân sách nhà nước để bảo tồn, tôn tạo, mở rộng khôna gian
phục vụ tham quan du lịch và học tập.
Phần lớn các di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia, nhất là di tích lịch sử cấp
tỉnh chưa được chú ý đầu tư, không ít di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng do
thời gian và do chính ý thức của con người như các di tích như Địa đạo Vĩnh Mổc,
hàng rào điện từ Mc. Namara (Quảng Trị)... Có không ít di tích trở thành cơ quan
làm việc như di tích 5D Hàm Long, di tích 90 Bông Nhuộm (Hà Nội), có di tích trở
thành nơi đổ rác như di tích hồ Hữu Tiệp (Hà Nội), v.v...
Ctác di tích lịch sử cách mạng đang bị xuống cấp và chưa phát huy được hết
giá trị của nó là do những nguyên nhân sau:
- Nguyên nhân khách quan:
+ Đây là loại hình di tích ít mang yếu tố tâm linh, chủ yếu là gắn với các địa
danh, các sự kiện, các nhân vật thời cận-hiện đại,
+ Loại hình di tích có nội dung và hiện vật không phong phú, thậm chí còn
nghèo nàn, khô cứng.
+ Loại hình phần lớn có không gian nhỏ hẹp, ít có cảnh quan rộng, đẹp, trừ
một sổ di tích lớn, đặc biệt.
+ Yếu tố thời gian, tự nhiên đang làm hủy hoại các di tích, nhất là những di
tích ngoài trời như địa đạo, di tích các trận đánh v.v...
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương chưa
thấy hết giá trị của di tích cách mạng kháng chiến, do vậy chưa chú trọng đầu tư cho
việc nghiên cứu, sưu tầm hiện vật; bảo tồn, nâng cấp và mở rộng di tích.
+ Việc tuyên truyền, quảng bá cho di tích cách mạng kháng chiến còn chưa
được coi trọng, chỉ tập trung vào những di tích lịch sử văn hóa lớn.
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+ Ý thức của người dân trong việc bảo vệ di tích còn hạn chế.
3.
Một số đề xuất nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích cách
mạng kháng chiến
Như trên đã nói, việc quảng bá các di tích lịch sử cách mạng có ý nghĩa vô
cùng quan trọng không chỉ đối với việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ người
Việt Nam hiện nay và mai sau mà còn góp phần quan trọng quảng bá với nhân cân
thế giới về tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, ý chí kiên cường, lc'ng
quả cảm, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, một lòng trung thành với cách mạng, 7ới
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
Đe bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử của loại hình di tích này, chúne. ta cần
triển khai một số biện pháp sau:
3.1. Đầu tư mở rộng không gian, xây mới thêm các công trình bố trọ’
Như đã tình bày ở trên, trừ một số di tích xếp hạng quổc gia đặc biệt, còn lại
phần lớn các di tích lịch sử cách mạna; đa phần chỉ là những di tích đơn lẻ về nhũng
nhân vật, sự kiện, lại dược đặt trong không gian nhỏ, khô cứng. Nhiều dì tích ch là
ngôi nhà, căn phòng, những bức tượng, tấm bia... ghi dấu ấn lịch sử. Do vậy, việc
tạo cảnh quan cho di tích sẽ là rất quan trọng để thu hút khách tham quan.
Do vậy, ngoải việc bảo tồn, tôn tạo điều cần thiết phải xây mới (xây thém)
những hạng mục liên quan để làm phong phú thêm ý nehĩa của di tích. Điều nà} đã
được thực hiện có hiệu quả tại một số khu di tích như An toàn khu Định Hóa ('Thái
Nguyên), Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương, Thành cổ Quảng Trị, v.v... Tất nhiên, :ấc
hạng mục xây mới phải liên quan trực tiếp đến nhân vật, sự kiện của di tích.
Đi đôi với việc xây thêm các hạng mục liên quan, cần mở rộng không gan
cho di tích nhằm tạo cảnh quan môi trường tăng tính hấp dẫn phục vụ việc tlam
quan và học tập.
Như vậy, việc làm đầu tiên là: cùng với việc trùng tu, tôn tạo, Nhà nước và sác
địa phương cần nâng cap, xây mới và tạo không gian cảnh quan, môi trường đê
tăng tích hấp dan, nham lôi cuốn sự chú ỷ của du khách.
3.2. Đầu tư khẩn cấp để chống xuống cấp các (li tích ngoài trời, tránh sự
hủy họa của thiên nhiên
Hiện nay, không ít các di tích lịch sử cách mạng đane bị xuống cấp nghêm
trọng do sự tàn phá của thiên nhiên và ý thức con người, ví dụ như di tích làng lầm
ở Vĩnh Linh, di tích hàne rào điện tử Mc.Namara, v.v... Với đà này, không bao lâu
nữa, các di tích ngoài trời sẽ bị hủy hoại, trở thành phế tích. Nhà nước và các địa
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phương cần có kế hoạch đầu tư xứng với tầm quan trọng của di tích và đầu tư kịp
thời để bảo tồn, trùng tu, trách sự hủy hoại của thiên nhiên và của thời gian.
3.3. Nghiên cứu và quảng bá về nội dung sự kiện, nhân vật, hiện vật của di
tích để thấy rõ giá trị lịch sử, ỷ nghĩa chính trị và nhân văn của di tích
Giá trị của một di tích lịch sử cách mạng đến mức độ nào phụ thuộc vào ý
nghĩa lịch sử của di tích đó. Do vậy đây là nội dung quan trọng cần nshiên cứu và
quảng bá.
- Muốn làm rõ được giá trị của di tích, trước hết chúng ta phải đặt sự kiện hay
nhân vật đó trong bổi cành lịch sử của nó. Một sự kiện lịch sử đều có bối cảnh ra
đời, và giá trị của sự kiện đó trước hết phụ thuộc vào xuất xứ của nó. Đây là vấn đề
quan trọng nhất đối với các di tích lịch sử cách mạng. Đặt di tích trong bối cảnh
lịch sử là phương pháp tốt nhất để du khách hiểu rõ giá trị lịch sử, ỷ nghĩa chính trị
và nhân văn của di tích.
- Nghiên cứu và quảng bá giá trị của di tích cần phải hiểu và giới thiệu giá trị
bên trong của nó. Ví dụ về di tích các địa đạo, các khu căn cứ hay hàng rào Điện tử
Mắc Namara... cần phải nghiên cứu, trình bày, thuyết minh tính sáng tạo, kiên
cường của nhân dân ta chống lại vũ khí hiện đại của Mỹ.
- Nghiên cứu, thuyết minh nêu rõ được vai trò cũng nhir tác động của sự kiện,
nhân vật lịch sử đoi với tiến trình phát triến của cách mạng Việt Nam, của các địa
phương để thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa tơ lớn của di tích.
3.4. Nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày các hiện vật liên quan đến di tích từ
không gian, thời gian đến tiến trình diễn ra của sự kiện, nhân vật để làm tăng giá
trị và ỷ nghĩa lịcli sử của di tích
Như trên đã nói, một di tích lịch sử cách mạng sẽ ít có ý nghĩa nếu như đặt nó
một cách riêng rẽ. Do vậy, cùng với việc nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật liên
quan trực tiếp đến di tích, chúng ta cần nghiên cứu, sưu tầm các hiện vật, tài liệu
liên quan, diễn ra trước hoặc sau sự kiện, những tài liệu, hiện vật là hệ quả hoặc do
tác động của sự kiện lịch sử đó mà có. Có thể ví dụ như các sự kiện liên quan đến
việc thành lập Đảng, việc soạn thảo Luận cương chính trị, việc soạn thảo Tuyên
ngôn Độc lập...
3.5. Gắn việc tham quan di tích lịch sử cách mạng với việc tham quan các di
tích thắng cảnh và di tích nghệ thuật
Chính những hạn chế về nội dung, cảnh quan của di tích lịch sử cách mạng,
nên trong các tour du lịch, cần có sự gắn kết các di tích này với các danh thẳng, các
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di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích tôn giáo để thu hút khách tham quan, quảng bá ý
nghĩa lịch sử của các di tích cách mạng kháne chiến.
3.6. Đưa việc tham quan di tích lịch sử cách mạng vào chương trình ngoại
khóa của học sinh, sinh viên
Đây là việc cần làm khône chỉ nhàm quảna bá cho du lịch mà quan trọng hơn
là qua đó tuyên truyền lòng yêu nước, tinh thần hy sinh vì độc lập của dân tộc; khơi
dậy lòng tự hào, ý chí vượt khó, vươn lên cho thế hệ trẻ ngày nay.
3.7. Việc thu phí tham quan phải đi đôi với chất lượng du lịch vả cần có sự
ưu tiên đoi với các di tích lịch sử - cách mạng
Hiện nay, việc thu phí tham quan đang tăng lên song chưa đi đôi với chất
lượng dịch vụ. Dịch vụ du lịch vẫn mang tính chất thời vụ và tận thu, thiếu sự liên
kết. Riêng đối với các di tích cách mạng kháng chiến nên miễn phí tham quan để
thu hút khách, lấy ý nghĩa chính trị và mục đích tuyên truyền làm trọng tâm.
*
*

*

Như chủng ta đã biết, nhiều nước trên thế giới rất coi trọng các di tích liên
q u a n đến quá trình lập quốc, giành độc lập và giải phóng dân tộc. Họ coi đấy là
niềm tự hào to lớn và Nhà nước phải có trách nhiệm bảo vệ, truyên truyền cho các
thế hệ tiếp theo về giá trị lịch sử của nó. Di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận quan
trọng của giáo dục lịch sử. Hy vọng việc bảo tồn, tôn tạo, mở rộne các di tích cách
mạng kháne, chiến sẽ được lốt hơn, £Óp phần quan trọng vào việc tôn vinh sự đóng
góp, hv sinh của các thế hệ người Việt Nam cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc,
khơi dậy và phát huy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau./.
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