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TS. Edyta Roszko

V0 trí và vai trò c-a các );i d#6ng 
trong l0ch s1 th% gi&i và các ngành khoa h!c xã h'i

Các (7i d+"ng (óng m#t vai trò quan tr&ng trong nhBng h5 vG tr/ 
quan nh+ m#t không gian n"i sinh kh-i (,i s2ng con ng+,i (m#t t+,ng 
thu=t (+Ec các khoa h&c sinh h&c h=u thuNn) (DeLoughrey 2007, 20). 
Nhà l'ch s3 môi tr+,ng John Gillis (ã vi$t rAng “b, bi9n (ã t;ng không 
ph.i là ph+"ng sách cu2i cùng c!a loài ng+,i mà là (i9m b@t (Cu c!a con 
ng+,i hi5n (7i Homo sapiens” (2012, 16). Nghiên c*u nhân h&c và kh.o 
c: còn dNn ch*ng thêm rAng các n4n kinh t$ s0n b@t, hái l+Em, (ánh cá 
(ã không chR gi)i h7n - con ng+,i hi5n (7i xét trên khía c7nh gi.i phNu 
mà ít nh1t (ã m- r#ng v4 t=n th,i kY ng+,i v+En Nean-(éctan, khi h& 
(ã khai thác r#ng rãi môi tr+,ng vùng duyên h.i. Ngoài vi5c là n"i cung 
c1p d+Qng ch1t thi$t y$u cho s8 phát tri9n c!a con ng+,i, (7i d+"ng còn 
là m#t vùng k$t giao ch* không ph.i là m#t rào c.n (Gillis 2012, 16). T; 
nhBng m.nh ghép c!a các bAng ch*ng th8c v=t và di truy4n h&c, chúng 
ta bi$t (+Ec rAng các h.i trình xuyên (7i d+"ng không chR b@t (Cu bAng 
nhBng cu#c thám hi9m c!a ng+,i châu Âu th$ k% XV mà (ã b@t (Cu v)i 
nhBng nhà hàng h.i c: (7i, nhBng ng+,i (ã dùng xuDng và thuy4n ("n 
ra kh"i xa cùng các vì sao (Reid 2015).

Các nhà hàng h.i tiên phong c!a các chuy$n (i xa là c+ dân 6ông 
Nam Á nói ngB h5 Nam (.o, t; h"n 2000 n0m tr+)c trong l'ch s3 con 
ng+,i (ã ti$n hành các hành trình dài (áng khâm ph/c khám phá và 
('nh c+ (Dening 2007). Chúng ta bi$t r1t ít v4 các th!y th! c: (7i tr+)c 
th,i Cô-lum-bô (ã c=p b, ('nh c+ quCn (.o trên bi9n Caribê kho.ng 
4000 n0m tr+)c công nguyên (Fitzpatrick 2013). Tuy nhiên, m#t (i4u 
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rõ ràng là r1t lâu tr+)c khi (ô (2c h.i quân Tr'nh Hòa (Zhen He) th,i 
nhà Minh có th9 t)i (+Ec b, bi9n 6ông Phi và tr+)c c. Cô-lum-bô du 
thám trên 67i Tây D+"ng, nhBng c+ dân Nam (.o (ã rong thuy4n t)i 
t=n 6.o Ph/c Sinh (Easter Island) - Lái Bình D+"ng và Madagascar 
thu#c \n 6# D+"ng  (Reid 2015, 63i64), và nhBng nhóm ng+ dân da 
(O châu MK (ã v+Et bi9n ra ngoài l/c ('a (1t li4n t)i t=n Antilles. M châu 
Âu, ng+,i Vai-king (Vikings) là các nhà hàng h.i vF (7i. T; th$ k% th* 
VIII ($n th$ k% XI, h& (ã v+Et qua bi9n b@c 67i Tây D+"ng (9 ra kh"i t)i 
theo ph+"ng nam t)i t=n B@c Phi, phía (ông n+)c Nga, Công-xtan-ti-n2p 
(Constantinople) và Trung 6ông (Brink 2008). 

Các ví d/ trên cho th1y rAng trong l'ch s3 (+Ec ghi chép s)m nh1t, 
bi9n và (7i d+"ng (ã (óng vai trò là nhBng nguDn c1p tài nguyên, là 
các b4 m?t giao thông và hàng h.i, là nhBng không gian cho các chuy$n 
phiêu l+u quân s8, và là “ngôi nhà” cho các nhóm th!y th! s2ng du m/c 
(Dening 2007; Stacey 2007; Gillis 2012). Trong k% nguyên hi5n (7i, th,i 
kY có tính quy +)c b@t (Cu v)i nhBng chuy$n (i bi9n xuyên 67i Tây 
D+"ng c!a ng+,i châu Âu, bi9n và (7i d+"ng tr- thành nhBng không 
gian pháp l<, kinh t$, chính tr' (+Ec ('nh hình b-i các công ngh5 v=n 
t.i hàng h.i. Càng v4 sau, nhBng công ngh5 n:i b=t này (ã gia t0ng s8 
khai thác tài nguyên sinh v=t và phi sinh v=t t; bi9n và (áy (7i d+"ng. 
S8 phát tri9n này tr+)c h$t (+Ec h=u thuNn b-i s8 trHi d=y c!a qu2c gia 
– dân t#c trên l/c ('a trong th$ k% XIX khi xác ('nh vùng duyên h.i là 
m#t trong nhBng biên gi)i quan tr&ng nh1t c!a mình (Gillis 2018, 110). 
M#t khi (+Ec coi là (1t li4n và (+Ec d8 ki$n là m#t (+,ng ranh gián 
(o7n trên l+)i b.n (D, thì vùng duyên h.i và nhBng d7ng (1t li4n khác 
c!a nó nh+ h.i c.ng, c3a sông, bán (.o, quCn (.o và các th8c th9 t+"ng 
t8 tr- thành tài s.n c!a nhà n+)c và sau (ó là tài s.n t+ (Gillis 2018, 
109i112). H5 qu. là, vi5c tái ('nh hình vùng duyên h.i t; vùng lOng, có 
th9 t8 do xâm nh=p thành m#t ranh gi)i qu2c gia c2 ('nh thúc (Uy s8 
hình thành ch$ (# Vùng (?c quy4n kinh t$, (+Ec công b2 t; n0m 1982 
tr- v4 sau. Vi5c này trao cho các nhà n+)c quy4n ch! quy4n (+Ec th0m 
dò các lo7i tài nguyên trong ph7m vi 200 h.i l< thu#c vùng bi9n ven b, 
c!a n+)c mình. 
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NhBng h&c gi. nh7y c.m v4 môi tr+,ng (ã c.nh báo chúng ta rAng 
“nhBng khái ni5m con ng+,i là trung tâm (anthropogenic notions) theo 
ki9u vP nhBng (+,ng thTng rõ ràng nh+ v=y sP làm bi$n d7ng tính k$t 
n2i xuyên (1t li4n và bi9n” (Gillis 2018, 111), và do (ó duy trì m#t cách 
không (úng quan (i9m (7i d+"ng không th9 thay (:i và mi>n nhi>m (2i 
v)i các ho7t (#ng c!a con ng+,i.  Vào th$ k% XXI, nhBng bi$n (:i do con 
ng+,i gây ra (ang (+Ec ghi nh=n - m#t quy mô ch+a có ti4n l5 trong các 
không gian (7i d+"ng, nh+ m8c n+)c bi9n dâng, ô nhi>m ch1t th.i nh8a, 
c7n ki5t các (àn cá và axít hóa (7i d+"ng, (ang (Uy hàng nghìn c+ dân 
s2ng ph/ thu#c vào tài nguyên bi9n ra khOi các vùng duyên h.i. NhBng 
quá trình xã h#i và môi tr+,ng này (ang b' x1u (i do các tranh ch1p v4 
bi9n, quân s8 hoá, khai khoáng bi9n sâu và (ánh cá b1t hEp pháp, t1t c. 
(4u bi$n bi9n và (7i d+"ng t; các vùng c!a s8 k$t n2i thành nhBng khu 
v8c xung (#t. H"n khi nào h$t, các nhà nhân h&c (ang x3 l< nhBng thách 
th*c (a nguyên này theo h+)ng kêu g&i s8 hi9u bi$t rõ h"n v4 các k$t n2i, 
(#ng c" và khuôn mNu phía sau nhBng hành (#ng c!a con ng+,i và tác 
(#ng c!a chúng lên các không gian (7i d+"ng. 

Cùng v)i tCm quan tr&ng (ã và (ang gia t0ng c!a bi9n nh+ m#t 
vG (ài kinh t$ và ('a chính tr' cGng nh+ m#t không gian duy trì sC s?ng 
d(Di bi>n (marine life) và các sinh k$ trên bi>n (maritime livelihoods), 
các ngành khoa h&c nh+ ('a l< nhân v0n, quan h5 qu2c t$ và k9 c. 
nghiên c*u v0n ch+"ng (ang tr.i qua m#t “s8 chuy9n h+)ng v4 phía (7i 
d+"ng” ch+a t;ng th1y (DeLoughrey 2019). “Trên bi>n” (maritime) (4 
c=p - (ây liên quan ($n các ho7t (#ng v=n t.i và hàng h.i, nh+ (i bi9n, 
giao th+"ng hàng h.i, c+ trú ven bi9n, th+,ng di>n ra trên m?t bi9n 
nh+ng dF nhiên có liên quan ($n (1t li4n. “D(Di  bi>n” (marine) hàm < 
s8 s2ng hBu c" và nhBng v=n (#ng và v=t ch1t vô c" bên d+)i m?t bi9n 
(n"i các v=t th9 bi9n n:i, phiêu d7t và chuy9n (#ng bên trên chúng) liên 
quan ($n (,i s2ng sinh v=t d(Di  bi>n và sC khai thác tài nguyên bi>n tO 
bi>n. ChR (4 c=p riêng chi4u c7nh “trên bi9n”, t; nhBng n0m 1990, các 
nhà s3 h&c và nhà ('a l< nhân v0n (ã s3 d/ng (7i d+"ng nh+ m#t ("n 
v' phân tích (9 góp phCn tìm hi9u v4 toàn cCu hóa, và sau (ó, các nhà ('a 
l< nhân v0n (ã chuy9n tr&ng tâm nghiên c*u sang nhBng thách th*c c1p 
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bách d+)i bi9n và vai trò c!a khoa h&c, tri th*c cùng các nhân t2 không 
thu#c v4 con ng+,i trong vi5c hình thành xã h#i loài ng+,i (Steinberg 
and Peters 2015, 2017). Xu h+)ng nghiên c*u k9 t; sau n0m 1990 này 
(+Ec n2i ti$p bAng m#t cách ti$p c=n m)i nhAm khái ni5m hoá các (7i 
d+"ng nh+ là nhBng s8 giao hòa t8 nhiên “mNn c.m” giBa con ng+,i 
và nhBng gì không thu#c v4 con ng+,i, cu2i cùng dNn t)i s8 xu1t hi5n 
c!a (7i d+"ng nh+ là “m#t vùng quan tr&ng c!a t+ duy”  thông qua v=t 
ch1t có tính lOng và không :n ('nh c!a nó (Steinberg 2017). Các nhà 
nhân h&c (ã không (*ng ngoài vi5c khái ni5m hoá (7i d+"ng nh+ m#t 
('a bàn và (2i t+Eng (9 khám phá khoa h&c và l< thuy$t hoá (ví d/, 
xem thêm Helmreich 2009; Pauwelussen 2017). Tuy nhiên, nhân h&c 
trên bi9n v)i t+ cách là m#t chuyên ngành không chR xem xét nhBng 
s@p x$p v0n hoá, kinh t$, chính tr' xung quanh bi9n và (7i d+"ng, mà 
còn nghiên c*u các (i4u ki5n sinh h&c - v=t l< và tác l8c c!a con ng+,i, 
các loài sinh v=t và v=t th9 trong các không gian (7i d+"ng, nh+ng ch+a 
làm hình thành nên m#t không gian riêng trong ngành nhân h&c t+"ng 
x*ng v)i nhBng gì (ang có trong các ngành ('a l< nhân v0n và quan h5 
qu2c t$. 

Ch+"ng sách này khám phá s8 c0ng thTng (ang di>n ra giBa hai 
chi4u c7nh d(Di bi>n và trên bi>n c!a chuyên ngành nhân h&c trên bi9n. 
Ch+"ng sách h+)ng ($n các xu h+)ng nghiên c*u trong t+"ng lai c!a 
nhân h&c trên bi9n và ti4m n0ng c!a chuyên ngành này (9 t7o nên can 
thi5p vào các cu#c tranh lu=n l< thuy$t xuyên su2t các khoa h&c xã h#i, 
không ph.i b@t ch@p mà b5i vì ti$p c=n nghiên c*u ('nh tính có n4n t.ng 
dân t#c h&c và l'ch s3 c!a ngành h&c. Lông qua vi5c tìm hi9u các m2i 
quan tâm có tính c7nh tranh v4 kinh t$ và chính tr' trong qu.n tr' (7i 
d+"ng và ki$n t7o tri th*c (7i d+"ng, chuyên ngành nhân h&c trên bi9n 
(ang phát tri9n gCn (ây có th9 (óng góp m#t cách hi5u qu. vào “s8 th1u 
hi9u v4 (7i d+"ng” (ocean literacy) (+Ec ('nh nghFa ng@n g&n trong SC 
th@u hi>u v, .%i d()ng cho M3i ng(/i c!a UNESCO công b2 n0m 2020 
(UNESCO’s (2020) Ocean Literacy for All) nh+ là “m#t s8 hi9u bi$t v4 
.nh h+-ng c!a con ng+,i lên (7i d+"ng và .nh h+-ng c!a (7i d+"ng t)i 
con ng+,i”. Vì v=y, tôi l=p lu=n rAng nhân h&c v4 môi tr+,ng d+)i bi9n 
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nên bao hàm c. tr&ng tâm v4 nhBng v=n (#ng và k$t n2i c!a con ng+,i 
cGng nh+ nhBng t+"ng tác c!a h& v)i (7i d+"ng, d8a trên nh=n th*c 
rAng sinh thái h&c (7i d+"ng là m#t không gian c!a nhBng can thi5p v' 
nhân sinh v)i các quá trình t8 nhiên. Leo cách này, ch+"ng sách cho 
th1y nhân h&c trên bi9n không ph.i là m#t : sinh thái - ngo7i vi hay - 
bên l4 mà là m#t l8c quan tr&ng trong nhBng k$t n2i toàn cCu và toàn 
cCu hóa - c. hi5n t7i và trong l'ch s3. 

L0ch s1 phát tri,n c-a nhân h!c trên bi,n

V4 m?t l'ch s3, nhân h&c trên bi9n (+Ec ('nh nghFa là nghiên c*u 
v4 các nhóm c+ dân và nhBng th8c hành (i bi9n c!a h&, ch! y$u là vi5c 
('nh c+ (ánh cá liên quan t)i m#t phCn ho?c toàn b# các sinh k$ t; môi 
tr+,ng ven bi9n (Prieto 2016). Ngoài (ánh cá, tùy vào tài nguyên và 
công ngh5 sXn có trên (1t li4n và ngoài bi9n, nhBng nhóm c+ dân này 
còn g@n k$t v)i nông nghi5p th,i v/, buôn bán và ngh4 th! công (Prieto 
2016, 19). Chúng ta có th9 phát bi9u rAng v)i s8 t=p trung m7nh mP vào 
khai thác môi tr+,ng ven bi9n, nhân h&c trên bi9n (ã n:i lên nh+ m#t 
chuyên ngành c!a nhân h&c (9 (áp l7i s8 b1t l8c c!a các nghiên c*u t=p 
trung vào (1t li4n, xét - góc (# thu=t ngB phân tích, là nhAm n@m b@t 
(+Ec nhBng tr.i nghi5m c!a con ng+,i có ('nh h+)ng bi9n và (i bi9n.  
Tuy nhiên, nghiên c*u v4 bi9n và v' trí, vai trò c!a nó trong các xã h#i 
ven bi9n (ang còn khá khiêm t2n ngay t; khi nhân h&c (+Ec xác l=p 
là m#t ngành khoa h&c. 6i4u này có nguDn g2c t; chH nhân h&c, h"n 
b1t kY m#t ngành khoa h&c xã h#i nào khác, có xu h+)ng ('a ph+"ng 
hóa các xã h#i thông qua t+-ng t+Eng v4 m?t không gian và khái ni5m 
(2i v)i các n"i ch2n và n4n v0n hóa c/ th9. T; góc (# này, bi9n và 
(7i d+"ng không th9 sinh s2ng ((2i v)i con ng+,i) tr- thành nhBng 
kho.ng không gian tr2ng rHng, nAm ngoài các qu2c gia, xã h#i và lãnh 
th: (1t li4n tFnh t7i (Steinberg 2001). 

6úng là nhBng tìm tòi nhân h&c (Cu tiên - bên ngoài châu Âu (+Ec 
thúc (Uy b-i nhBng chuy$n hành trình trên bi9n, nh+ng bi9n và (7i 
d+"ng (ã b' lo7i khOi nhBng l0ng kính c!a (1t li4n (ví d/, Malinowski 
1922, 1935; Mead 1928] 1969]; Firth 1936, 1946). Trong giai (o7n kh-i 
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(Cu này, s8 (am mê có tính lãng m7n c!a các nhà thám hi9m và dân t#c 
h&c Tây ph+"ng (2i v)i các n4n v0n hoá du m/c trên bi9n - th$ k% XIX 
và (Cu th$ k% XX (ã song hành v)i s8 hoài ni5m v4 nhBng ng+,i b.n ('a 
ngây th" và s8 khinh th+,ng (2i v)i “n4n v0n minh hóa da tr@ng” h+ 
hOng (Gaynor  2016, 157). Vì v=y, không ng7c nhiên gì khi nhBng các v' 
t: ngh4, c. nam và nB, c!a nhân h&c trên bi9n và nh1t là nhánh nghiên 
c*u (7i d+"ng, nh+ Bronislaw Malinowski (1942i1884), Raymond 
Firth (2000i1901) và Margaret Mead (1978i1901), (ã tìm cách n@m b@t 
nhBng ng+,i b.n ('a ngây th" trong “môi tr+,ng t8 nhiên.” 69 (7t (+Ec 
m/c tiêu này, Malinowski (ã ti$n hành (i4n dã t7i c#ng (Dng c+ dân 
s2ng - quCn (.o Triobriand, là c" s- hình thành công trình chuyên 
kh.o dân t#c h&c hi5n (7i (Cu tiên xu1t b.n n0m 1922 t8a (4 Argonauts 
of the Western Paci;c. Firth (1929, 1936, 1946) cGng (ã dành nhi4u th,i 
gian (i4n dã - ng+,i Maori, ng+,i Malay và ng+,i Tikopia và vi$t m#t 
s2 chuyên kh.o dân t#c h&c gói ghém nhBng chi ti$t dân t#c h&c v4 
s8 tDn t7i c!a ng+,i b.n ('a, và Mead thì ti$n hành (i4n dã - Samoa 
(9 khám phá v1n (4 tình d/c c!a nhBng c+ dân (.o. B1t ch1p th8c t$ 
nhBng nH l8c dân t#c chí nêu trên cung c1p nhBng chi ti$t v4 (,i s2ng 
th+,ng ngày, các mô t. nhân h&c thu- ban (Cu (ã ch+a (ánh giá (úng 
m*c nhBng ng+,i (i bi9n b.n ('a (2i v)i quá kh* nguyên thu%, (óng 
góp cho quan (i9m cho rAng các h.i (.o là xa xôi và bi5t l=p.  

Trong khi nhBng th$ h5 các nhà nhân h&c trên bi9n ti$p t/c (+Ec 
(ào t7o theo các ch! (4 thu#c tr+,ng phái ch*c n0ng - Anh ho?c t7i B@c 
MK, m#t s2 nhà nhân h&c (ã b@t (Cu bao quát l'ch s3 bi9n, v0n hoá v=t 
ch1t, và sinh thái h&c v0n hóa (Prins 1965; Dening 1980, 2004), quy4n 
l8c và tác l8c t7o (agency) (Sahlins 1985), hay các m7ng l+)i (Barnes 
1954) trong các nghiên c*u c!a h& v4 thân t#c và c1u trúc xã h#i. CGng 
- giai (o7n phát tri9n ban (Cu này, nhân h&c trên bi9n (óng vai trò ch! 
y$u là m#t nghiên c*u so sánh giBa các c#ng (Dng (ánh cá và c+ dân 
ven bi9n, nhBng c+ dân có n4n v0n hoá và t: ch*c xã h#i (+Ec ('nh 
hình nh, s8 quen thu#c v)i môi tr+,ng bi9n, t; (ó t7o nên s8 khác 
bi5t giBa h& v)i các xã h#i có ('nh h+)ng (1t li4n, nh+ nhBng c+ dân 
nông nghi5p, s0n b@t và hái l+Em (Firth 1936, 1946; Hewes 1948; Yesner 
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1980). Nói cách khác, (i9m nh1n ban (Cu vào s8 tr.i nghi5m ("n lI và 
riêng bi5t v4 (,i s2ng - bi9n (ã dNn các nhà nhân h&c ki$n t7o chuyên 
ngành nhân h&c trên bi9n chR ("n thuCn là m#t (i9m (2i l=p v)i nhân 
h&c “trên c7n”. 

Vi5c xây d8ng nhân h&c trên bi9n tr- thành m#t chuyên ngành di>n 
ra trong th=p niên 1970 thông qua s8 phát tri9n c!a các nhóm nghiên 
c*u trên bi9n xuyên B@c MK và châu Âu và g@n v)i vi5c thành l=p các t7p 
chí chuyên ngành nh+ MAST, sau (ó (+Ec (:i tên thành t7p chí có v' 
trí quan tr&ng là Maritime Studies (Nghiên c*u trên Bi9n) (Pauwelussen 
2017, 20). Khuynh h+)ng này ti$p t/c (+Ec phát thông qua m#t (i9m 
nh1n m)i vào các nhân t2 môi tr+,ng và sinh thái bên trong khuôn 
kh: c!a chuyên ngành. Tr.i nghi5m n:i b=t v4 s8 s2ng - bi9n (+Ec m- 
r#ng sang chi4u c7nh th* hai là d+)i bi9n, nh1t là (2i v)i cách c+ dân 
ven bi9n *ng x3 trong th8c ti>n v)i nhBng (i4u ki5n sinh h&c và v=t l< 
c!a bi9n. BAng vi5c (4 xu1t dân t#c h&c d+)i bi9n (marine ethnology), 
(2i khi (+Ec g&i là nhân h&c d+)i bi9n (marine anthropology) và (+Ec 
('nh nghFa m#t cách lOng lIo là “nghiên c*u v4 hi5n t+Eng v0n hoá, sinh 
h&c - v0n hoá, sinh h&c hay th8c ti>n liên quan ($n các ho7t (#ng c!a 
con ng+,i có liên h5 tr8c ti$p ho?c gián ti$p v)i bi9n”, ng+,i giB vai trò 
ch! (7o là Asahitarj Nishimura (ã hy v&ng phác th.o m#t ti$p c=n sinh 
thái h&c v0n hoá trong nghiên c*u c#ng (Dng (ánh cá (Kishigami and 
Savelle 2005, 2; Chiaramonte 1975). N$u nhân h&c bi9n theo chi4u c7nh 
th* nh1t (maritime anthropology) quan tâm t)i nhi4u ch! (4, bao gDm 
hàng h.i, tri th*c dân gian, v0n hoá Um th8c bi9n, th+"ng m7i, lu=t t/c 
liên quan t)i (ánh cá và qu.n l< ngh4 cá và các giá tr' tài nguyên,  thì 
dân t#c h&c d+)i bi9n gi)i h7n tr&ng tâm nghiên c*u trong ph7m vi hJp 
- môi tr+,ng và s8 k$t n2i c!a nó v)i s8 phát tri9n c!a ph+"ng ti5n và 
công ngh5 (ánh b@t và quy4n tài s.n (2i v)i ng+ c/ và các khu (1t. 

Nh+ng s8 gia t0ng quan tâm dân t#c h&c và khoa h&c ngh4 cá hi5n 
(7i trong ngành công nghi5p (ánh b@t m- r#ng, v2n n:i b=t lên vào 
giBa nhBng th=p niên 1970-1980 (ã không giúp cho nhân h&c d+)i bi9n 
có “m#t ('nh nghFa rõ ràng h"n v4 v1n (4 nghiên c*u c!a nó cGng 
nh+ th9 hi5n rõ các khuynh h+)ng hi5n nay” (Chiaramonte 1975, 365). 
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6$n nhBng n0m 2000, nhà nhân h&c (+Ec (ào t7o t7i Oxford là Akifumi 
Iwabuchi m#t lCn nBa c2 g@ng làm sáng tõ nhân h&c d+)i bi9n ch+a 
là gì. Iwabuchi (2012) (4 xu1t rAng nhân h&c d+)i bi9n là m#t chuyên 
ngành bao gDm c. nhân h&c trên bi9n. Leo cách này, tác gi. ám chR 
m#t ngành h&c có ('nh h+)ng l'ch s3 (1t li4n và hàng h.i nhi4u h"n, 
còn lFnh v8c “v0n hóa h&c d+)i bi9n” (marine culturalogy) thì t=p trung 
tìm hi9u s8 thích nghi c!a con ng+,i v)i môi tr+,ng bi9n. T; quan 
(i9m này, nhân h&c d+)i bi9n (7i di5n cho ti$p c=n toàn di5n và xuyên 
ngành h"n vì nó bao quát các ch! (4 m)i gDm: di s.n v0n hoá d+)i 
n+)c, ngh5 thu=t bi9n, các di tích tàu (@m và di hài con ng+,i t; Chi$n 
tranh L$ gi)i I và II. Dù (7t (+Ec s8 hEp l5 nh1t ('nh - Nh=t B.n, song 
nhân h&c d+)i bi9n ch+a bao gi, (+Ec công nh=n toàn cCu là m#t lFnh 
v8c tách bi5t v)i nhân h&c trên bi9n (Nishimura 1975, 365). Tuy nhiên, 
nhBng gì tr- nên rõ ràng trong ti$n trình này là dù phát tri9n nghiên 
c*u nhân h&c theo h+)ng nào, chúng ta (4u có th9 ('nh danh nó trong 
lo7i hình nhân h&c “không - trên c7n” (non-terrestrial anthropology) 
xoay quanh m2i quan h5 bi5n ch*ng giBa trên bi9n và d+)i bi9n, trong 
khi chúng c7nh tranh, ch2i bO ho?c khTng ('nh l7i s8 k$t n2i có tính 
phân tích và th8c nghi5m ho?c s8 phân chia trong các c?p nh' nguyên 
giBa “=@t li,n - bi>n” và “tC nhiên - v"n hóa”.  

Nhân h!c ngh" cá: sinh k% t2 cGp, 
 s2 chuy,n h#&ng “qu/n lF” và tính di )'ng

Tài li5u nhân h&c ngay t; (Cu v4 ngh4 cá ch! y$u quan tâm ($n vi5c 
con ng+,i (ã ki$m s2ng ra sao nh, vào s8 thích nghi v)i môi tr+,ng ven 
bi9n (Firth 1936, 1946; Hewes 1948; Barth 1966; Leap 1977; Smith 1977; 
Löfgren 1979; Sather 1997). Các nhà nhân h&c (ã ghi nh=n t; lâu rAng 
“chi$n l+Ec ph: bi$n nh1t c!a các ng+ dân (9 thích nghi v)i s8 b1t ('nh 
[c!a môi tr+,ng bi9n] là k$t hEp các lo7i ngh4 nghi5p ho?c chuy9n (:i 
giBa các ki9u ngh4 cá (2i v)i s8 thay (:i luân hoàn theo n0m” (Acheson 
1981, 292). Chi$n l+Ec này ch! y$u áp d/ng cho các n4n kinh t$ t8 c1p 
nh+ làm nông ho?c các lo7i hình (ánh cá - trong ho?c ngoài c3a bi9n 
và th+,ng b' phân tích tách bi5t v)i các lFnh v8c khác.
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Tr+)c s8 công nghi5p hóa các ngh4 cá th+"ng m7i vào nhBng 
n0m 1970, các nhà nhân h&c trên bi9n (ã chuy9n tr&ng tâm nghiên c*u 
c!a h& t; các n4n kinh t$ t8 c1p sang nghiên c*u quy4n (ánh cá, qu.n 
l< ngh4 cá và th' tr+,ng (chTng h7n, xem McCay 1978; Poggie 1978). 
NhBng quan tâm này m#t phCn b@t nguDn t; lo ng7i gia t0ng c!a các nhà 
khoa h&c bi9n v4 s8 c7n ki5t các (àn cá và nhi4u h5 sinh thái bi9n (ang 
b' phá hOng, c. hai hi5n t+Eng này (4u là h=u qu. tr8c ti$p c!a nguDn 
tài nguyên chung có tính m- và không b' ki9m soát, gây ra cái g&i là “bi 
k'ch v4 tài nguyên chung” (tragedy of the commons) (Hardin 1968). 
Nh=n th*c v4 bi9n và (7i d+"ng nh+ nguDn tài nguyên không b' ki9m 
soát, t8 do cho t1t c., vì th$ có nguy c" b' các nhà kinh t$ có tính l7m 
d/ng, ng@n h7n nhìn nh=n lFnh v8c ngh4 cá là m#t nhu cCu khUn thi$t 
c!a gi.i pháp d8a vào th' tr+,ng (9 (.m b.o s8 ki9m soát thích (áng 
(2i v)i s8 ti$p c=n, tính b4n vBng và qu.n tr'  (Roberts 2007; Pálsson 
2015). K$t qu. là nhi4u ph+"ng th*c qu.n l< ngh4 cá (ã l, (i các thi$t 
ch$ ('a ph+"ng lâu (,i trong qu.n tr' ngh4 cá và chi$m hBu bi9n trong 
các ngh4 cá th! công, v2n b' xem là nhBng th8c hành l7c h=u và phi 
khoa h&c.

Trong b2i c.nh này, m#t ti$p c=n khác xu1t hi5n, giúp các nhà nhân 
h&c trên bi9n (+a tCm quan tr&ng và giá tr' c!a tri th*c khoa h&c xã h#i vào 
quá trình xây d8ng chính sách bi9n. Chính sách d+)i bi9n ('nh nghFa khá 
lOng lIo là các s@p (?t th9 ch$ (9 gi.i quy$t xung (#t, qu.n l< và quy ('nh 
các ho7t (#ng d+)i bi9n, và b.o tDn, s3 d/ng tài nguyên bi9n (Acheson, 
Apollonio and Wilson 2015). BAng cách t=p trung vào quy4n tài s.n và 
qu.n l< tài nguyên h"n là các c#ng (Dng ngh4 cá t8 l=p, các nhà nhân h&c 
(ã ki$n t7o cho mình m#t chH (*ng ngh4 nghi5p quan tr&ng trong lFnh 
v8c qu.n tr', phát tri9n và (i4u hành (Pálsson 2015, 229). M MK, m#t s2 
nhà nhân h&c tham gia vào công vi5c ngh4 cá c!a m#t s2 c" quan, nh+ 
C" quan Qu2c gia Qu.n l< Ngh4 cá d+)i Bi9n (National Marine Fisheries 
Service), C" quan Qu.n l< V+,n Qu2c gia (National Park Service), 
ho?c C" quan 6i4u hành Khí quy9n và 67i d+"ng Qu2c gia (National 
Oceanographic and Atmospheric Administration) (Parades 2012, 179). 
Trong khi các phân tích nhân h&c và tri th*c dân t#c h&c cho th1y s8 
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hBu d/ng c!a chúng trong vi5c t7o nên các c" ch$ thay th$ trong s3 d/ng 
tài nguyên ho?c gi.i quy$t tranh ch1p liên quan t)i quy4n và s8 ti$p c=n 
(Pálsson 2015, 229), thì s8 chuy9n d'ch sang qu.n l< nh+ v=y trong nhân 
h&c trên bi9n t7o nên m#t s8 phê bình ngày m#t t0ng trong chính ngành 
h&c, cho rAng hCu h$t các tranh lu=n v4 nhBng v1n (4 d+)i bi9n (ã “ch! 
y$u b' (óng khung qua nhBng l0ng kính ('nh h+)ng chính sách”, coi các 
c#ng (Dng ng+ dân là (Dng nh1t và không có s8 phân hoá (Campling 
et al. 2012, 178; xem thêm Bavinck, Jentoa, and Scholtens 2018). 6Dng 
th,i, nhBng (Dng môn (i tr+)c c!a các nhà nhân h&c trên bi9n truy v1n 
ráo ri$t vi5c th8c hi5n các mô hình qu.n l< ngh4 cá và tài nguyên thiên 
nhiên v2n (+Ec các nhà khoa h&c nghiên c*u d+)i bi9n và chuyên gia 
làm chính sách h=u thuNn, m#t th$ h5 m)i các nhà nhân h&c (ã ti$n thêm 
m#t b+)c bAng cách (?t d1u hOi v4 chính các mô hình và nhBng chính 
sách này (Fabinyi, Dressler and Pido 2017). NhBng phê phán c!a h& m- 
ra cu#c tranh lu=n v4 “tính b1t kh. kháng” có th9 hi9u (+Ec c!a vi5c t+ 
nhân hoá và các chính sách t+ b.n liên quan ($n (7i d+"ng và ngh4 cá 
v2n th+,ng (+Ec các chính tr' gia và nhà kinh t$ kh-i x+)ng và tuyên 
truy4n (McCormack  2017, 2020).

Trong khi (ó, m#t nhánh nghiên c*u khác c!a nhân h&c trên bi9n 
(ã tìm ki$m các manh m2i v4 b.n ch1t s8 g@n bó c!a ng+ dân v)i bi9n và 
các b.n s@c ngh4 nghi5p ('a ph+"ng c!a h& (ã (+Ec ki$n t7o ra sao trong 
nhBng b2i c.nh môi tr+,ng và xã h#i r#ng l)n h"n. Chuy9n khOi ch! (4 
qu.n l< d+)i bi9n, nhóm các nhà nhân h&c trên bi9n này chú < nhi4u h"n 
($n các hi5n t+Eng nh+ tri th*c c!a ng+ dân v4 bi9n, các m7ng l+)i giao 
th+"ng và nhBng trao (:i v0n hóa v2n b' hCu h$t nhà nhân h&c trên bi9n 
theo ('nh h+)ng qu.n l< bO qua (Pálsson 1994; Spyer 2000; Bestor 2004; 
Chou 2010; Stacey 2007; Gaynor 2016; Roszko 2020). 

S2 k%t n<i trên bi,n:  
h#&ng t&i vi+c )0nh ngh5a l;i các vùng trên th% gi&i

B@t (Cu v)i công trình c!a Fernand Braudel (1972) v4 ng+,i 6'a 
Trung H.i nh+ m#t không gian v0n hoá và l'ch s3, các s3 gia ch* không 
ph.i các nhà nhân h&c (ã khái ni5m hoá bi9n nh+ m#t nhân t2 h#i nh=p 
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và hEp nh1t. NhBng ng+,i khác mà n:i b=t là các tác gi. Denys Lombard 
(2007) và Heather Sutherland (2003) (ã ti$p n2i l=p lu=n c!a Braudel (9 
cho chúng ta th1y rAng (7i d+"ng có th9 là m#t ("n v' phân tích và là m#t 
công c/ ph+"ng pháp lu=n. Ví d/, Sutherland (2003) (ã xem 6'a Trung 
H.i nh+ m#t mô hình (9 hi9u v4 6ông Nam Á. Leo mô hình này, nhBng 
vùng khác nhau c!a châu Á - bao gDm mi4n nam và (ông nam Trung 
Qu2c và 6ông Nam Á – (4u n2i v)i nhau qua Bi9n 6ông (Sutherland 
2003, 14). Sutherland cho th1y rAng quy4n l8c cám dH c!a s8 lo7i suy 
6'a Trung H.i nAm - vi5c gi.i phóng nó khOi khái ni5m “các biên gi)i 
chính tr'”,  m- ra m#t không gian m)i (9 khám phá nhBng k$t n2i và vay 
m+En, s8 ti$p n2i và bi$n (:i v+Et ra ngoài các ranh gi)i qu2c gia có tính 
áp (?t (2003, 17). Leo h+)ng phân tích (ó, công trình có s*c .nh h+-ng 
c!a Braudel thúc (Uy các h&c gi. d'ch chuy9n tr&ng tâm nghiên c*u c!a 
h& khOi ph7m vi qu2c gia (9 có m#t quan (i9m c1p vùng r#ng l)n h"n. 
Khuynh h+)ng này (ã ph: bi$n (2i v)i các nhà s3 h&c chuyên nghiên 
c*u v4 nhBng t+"ng tác giBa In-(ô-nêxia v)i vùng Trung Qu2c - 6ông 
Nam Á, và các nhà s3 h&c này b@t (Cu làm sáng tO tCm quan tr&ng c!a các 
k$t n2i th+"ng m7i trên bi9n và nhBng m7ng l+)i tr.i r#ng trong vùng 
mà Anthony Reid g&i là “L$ gi)i Malay” (Malay World) (Reid 1999, 
1988, 1993; xem thêm Warren 1981; Lombard and Aubin 2000; Spyer 
2000; Gaynor 2016; Lombard 2007). 

Quan (i9m (+a bi9n vào m#t b# ph=n c!a s8 k$t n2i, sinh thái vùng 
và vG tr/ lu=n c!a c+ dân ven bi9n là ph: bi$n h"n trong dân t#c chí v4 
châu 67i D+"ng, th$ gi)i \n 6# D+"ng và các (.o qu2c - 6ông Nam 
Á, song nó l7i khá m)i mI (2i v)i châu Á (7i l/c, nh1t là (2i v)i Vi5t 
Nam v2n gCn (ây vNn t8 ('nh nghFa mình ch! y$u là m#t n4n v0n minh 
nông nghi5p, trDng lúa n+)c g@n v)i (1t. Trong khi truy4n thuy$t hình 
thành dân t#c Vi5t Nam l7i b@t (Cu v)i s8 k$t hEp c!a th$ gi)i n+)c - (7i 
di5n bAng L7c Long Quân và  núi - (7i di5n b-i tiên n+"ng Âu C", và vì 
th$ có s8 k$t n2i c!a núi v)i sông và bi9n - (ây.  Tuy nhiên, khía c7nh 
bi9n (ã không (+Ec chú < (úng m*c trong hCu h$t các phân tích c!a các 
nhà s3 h&c ng+,i Vi5t Nam. Nhà s3 h&c Chales Wheeler (2006, 125) l+u 
< rAng lãnh th: Vi5t Nam là s.n phUm c!a s8 g@n k$t v)i ho7t (#ng trên 
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bi9n mà - c. góc nhìn th8c dân lNn góc nhìn qu2c gia Vi5t Nam th+,ng 
b' bO qua. Ví d/, các tài li5u th8c dân (ã ('nh hình nhBng t+-ng t+Eng 
v4 Vi5t Nam t=p trung vào vùng (Dng bAng sông HDng trDng lúa n+)c 
nh+ là cái nôi c!a n4n v0n minh ng+,i Vi5t và khuôn mNu c!a Vi5t Nam 
“(ích th8c” v)i n4n v0n hoá lúa n+)c c!a mình. Phá bO s8 thiên v' (1t 
li4n này, các công trình nghiên c*u l'ch s3 c!a Li Tana (2006), Charles 
Wheeler (2006), John Whitmore (2006), TrCn Tuy$t Nhung, và Anthony 
Read (2006) (ã chú < ($n biên c+"ng trên bi9n. Lông qua vi5c xem xét 
b, bi9n là m#t không gian m- và linh ho7t, n"i tín ng+Qng, < t+-ng và 
hàng hóa luân chuy9n liên t/c và là n"i di>n ra m#t l2i s2ng (?c thù, 
nhBng tác gi. này (ã khái ni5m hoá vùng tri4u ven bi9n trên ph+"ng 
di5n các m7ng l+)i c!a s8 k$t n2i xuyên vùng. Leo cách này, h& (ã (+a 
ra m#t quan (i9m hay v4 xã h#i Vi5t Nam (+Ec nhìn nh=n t; bi9n. 6i 
theo h+)ng này, công trình nghiên c*u dân t#c h&c c!a Edyta Roszko 
n0m 2020 t; mi4n Trung duyên h.i Vi5t Nam (?t các c#ng (Dng ng+ 
dân và s8 tham gia c!a h& vào Bi9n 6ông trong khuôn kh: m#t l'ch s3 
lâu (,i h"n v4 (,i s2ng xã h#i t7i mi4n (1t này c!a Vi5t Nam.  

GCn (ây, tranh cãi qu2c t$ Dn ào v4 Bi9n 6ông (ã dNn t)i m#t s8 thay 
(:i quan tr&ng v4 cách hùng bi5n trong ngôn t; - Vi5t Nam, nhào n?n 
l7i Vi5t Nam t; m#t qu2c gia d8a trên làng xã trDng lúa n+)c, v2n (+Ec 
phác ho7 trong nhi4u cu#c chi$n ch2ng ngo7i xâm, thành m#t qu2c gia 
bi9n h+)ng ra “Bi9n 6ông” (East Sea). S8 d'ch chuy9n t; (1t li4n h+)ng 
ra bi9n này (+Ec (ánh d1u 1n bAng các câu chuy5n “h+)ng v4 bi9n (.o 
quê h+"ng” và bAng < t+-ng Vi5t Nam là m#t qu?c gia bi>n. 6ây là m#t 
s8 sáng t7o (+"ng (7i v4 truy4n th2ng. Trong khi chúng ta khen ngEi các 
chuyên kh.o dân t#c h&c c!a Nguy>n Duy Li5u (2002) và Hoàng Bá 
L'nh (2006) vì (ã h+)ng s8 chú < t)i ng+,i Vi5t s2ng ven b, và ngoài 
bi9n, m#t th$ h5 m)i các nhà nhân h&c trên bi9n - Vi5t Nam có th9 làm 
nhi4u h"n th$ bAng cách v+Et ra khOi s8 khái ni5m hóa Vi5t Nam theo 
m#t h+)ng duy nh1t: ho?c chR v4 (1t li4n ho?c chR v4 bi9n. Lay vì xem 
các xã h#i ven bi9n nh+ nhBng ng+,i b.o v5 cho m#t n4n v0n hóa (ánh 
cá c: x+a, nhân h&c trên bi9n có th9 (4 xu1t m#t cách thuy$t ph/c nhi4u 
con (+,ng mà ng+,i Vi5t (ã ho7t (#ng và hình thành, (ã tDn t7i xuyên 
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không gian và th,i gian. Leo cách này, nhân h&c trên bi9n có th9 (óng 
góp vào quan (i9m cCn thi$t là (+a tính (a d7ng v0n hoá, l'ch s3 và vùng 
c!a các c#ng (Dng ng+ dân và ven bi9n Vi5t Nam vào nghiên c*u, qua (ó 
cho th1y rõ s8 k$t n2i giBa (1t li4n và bi9n. 

Nhân h!c trên bi,n 
theo ngh5a c/ d#&i bi,n và toàn c@u

Ch+"ng sách này cho th1y nhân h&c trên bi9n không còn là ch! (4 
ph/ ho?c b' tách bi5t mà (ã tr- thành m#t l8c quan tr&ng trong các k$t 
n2i toàn cCu và toàn cCu hoá, c. trong quá kh* và hi5n t7i khi mà 95 phCn 
tr0m th+"ng m7i toàn cCu (+Ec v=n chuy9n trên m?t bi9n và (7i d+"ng, 
và h"n ba t% ng+,i - trên toàn th$ gi)i (ang d8a vào các (7i d+"ng (9 t7o 
thu nh=p và cung c1p ch1t (7m (#ng v=t (Steinberg 2001, 21). Các công 
trình và khuynh h+)ng nghiên c*u nhân h&c trên bi9n trình bày - (ây 
ph.n ánh m#t (i9m xu1t phát t; nh=n th*c xem (7i d+"ng là m#t kho.ng 
không, m#t không gian v4 kho.ng cách, m#t b4 m?t cho con ng+,i và 
hàng hóa d'ch chuy9n, ho?c là m#t không gian khai thác và bòn rút tài 
nguyên, t)i coi (7i d+"ng là m#t lãnh ('a th8c s8 hòa tr#n v)i con ng+,i.  
Steinberg (2001, 20) vi$t rAng (7i d+Eng là m#t “không gian c!a xã h#i”, 
n"i n.y sinh các xung (#t xã h#i, nh+ng nó cGng là m#t không gian (+Ec 
('nh hình b-i các xung (#t này, dù (ó là xung (#t v4 biên gi)i trên bi9n, 
tài nguyên d+)i bi9n, khai thác dCu khí, khai khoáng, v=n t.i, ô nhi>m 
ch1t th.i nh8a, ho?c (ô th' hoá vùng duyên h.i. H5 qu. là, nhân h&c trên 
bi9n ch7m t)i các chi4u c7nh trên bi9n - d+)i bi9n và t8 nhiên - v0n hóa 
và nhBng t+"ng tác t1t y$u s.n sinh ra nhBng hi5u *ng toàn cCu.

Khía c7nh xã h#i c!a các không gian bi9n (+a tôi ($n < cu2i cùng, 
(ó là tCm quan tr&ng c!a l'ch s3 trong vi5c khái ni5m hóa (7i d+"ng. 
Nhân h&c trên bi9n gi, (ây không còn b' gi)i h7n - qu.n l< d+)i bi9n 
hay các xã h#i ven bi9n (+Ec ('a ph+"ng hoá. Lay vào (ó, nhân h&c 
trên bi9n cCn ti$p c=n (7i d+"ng nh+ m#t không gian tích hEp, nghFa 
là s.n phUm c!a các quá trình l'ch s3 ngNu nhiên, th+,ng b@t (Cu t; 
(1t li4n nh+ng tr.i ra bi9n. D+,ng nh+ c?p khái ni5m có tính (2i l=p, 
nh+ trên bi9n và d+)i bi9n, hay con ng+,i và t8 nhiên ch+a (! n@m b@t 
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h$t s8 ph*c t7p c!a nhBng k$t qu. ngNu nhiên này, nh1t là n$u chúng 
(+Ec phân tích d+)i d7ng các th8c th9 tách bi5t và không k$t n2i. 67i 
d+"ng ki$n t7o m#t lFnh v8c tri th*c liên ngành th8c th/ (òi hOi các 
nhà nhân h&c trên bi9n hôm nay ph.i nhìn nh=n các chi4u c7nh không 
gian, th,i gian và quy mô mà nhBng kh2i n+)c (D s# (: vào b, bi9n và 
trong c3a bi9n và rDi l7i trút ra bi9n.   
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