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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Văn hóa là tài sản tinh thần chung của dân tộc, là yếu tố đặc biệt trong 

sự gắn kết cộng đồng thành một khối thống nhất. Đồng chí Phạm Văn Đồng 

khẳng định: “văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của dân tộc, nó 

làm nên sức sống mãnh liệt, giúp cộng đồng dân tộc Việt Nam vượt qua biết 

bao sóng gió và thác ghềnh, tưởng chừng như không thể vượt qua được, để 

không ngừng phát triển và lớn mạnh” [14; 16]. Văn hóa là động lực của sự 

phát triển, nó luôn mang tính chủ động, có khả năng đi trước, vừa là nhân tố 

khởi xướng đổi mới đồng thời cũng là nơi tiếp nhận thành quả của đổi mới. 

 Văn hóa là một khái niệm rộng, nó bao gồm nhiều lĩnh vực và hình 

thức biểu hiện khác nhau được chắt lọc và trải dài trong lịch sử. Dân tộc nào 

cũng đều có bản sắc văn hóa, nó là cái đơn nhất làm nên sức sống, sự trường 

tồn của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, để hội 

nhập và phát triển, các thành viên của cộng đồng dân tộc bên cạnh xu hướng 

giữ gìn, bảo tồn những di sản văn hóa của riêng mình, tiếp thu những giá trị 

văn minh chung của nhân loại thì đang có xu hướng đánh mất đi cái bản sắc 

vốn có của dân tộc. Đây là một nguy cơ, một thách thức khó khăn cho hầu hết 

các dân tộc trên thế giới hiện nay, trong đó có Việt Nam, nhất là khi chúng ta 

đang xây dựng nền kinh tế thị trường, mở cửa giao lưu hợp tác quốc tế. Giữ 

gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh 

hiện nay là một việc làm cần thiết của mỗi  người dân, các cấp ngành, Đảng 

và Nhà nước. Nó cần được con người tự giác ý thức một cách rõ ràng về trách 

nhiệm và hành động của mình. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ thanh niên, sinh 

viên - đội ngũ đại diện cho tương lai của đất nước rất thông minh, năng động 

và cũng đầy nhiệt huyết. Họ là những người thích học hỏi và luôn hăng hái 

với những cái mới lạ bên ngoài, nhưng đây cũng chính là đối tượng dễ bị 



4 
 

lãng quên với những truyền thống văn hóa của dân tộc, nhất là sinh viên 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội, những người đang 

trực tiếp học tập, nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa của các nước trên thế 

giới. Với lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Sinh viên Trường Đại học Ngoại 

ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội với việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay”. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

 Nghiên cứu văn hoá Việt Nam là mảng đề tài rất rộng, đã được nhiều 

nhà nghiên cứu tìm hiểu dưới những cách tiếp cận khác nhau trong các tác 

phẩm khác nhau. Chẳng hạn, cuốn “Văn hoá mới Việt Nam, sự thống nhất và 

đa dạng” của Đỗ Huy, “Việt Nam phong tục” của Phan Kế Bính, “Về các giá 

trị dân tộc” của Văn Quân, “Cội nguồn và bản săc văn hoá dân tộc Việt 

Nam” của tác giả Thanh Lê, hay “Văn hoá truyền thống dân tộc với việc giáo 

dục thế hệ trẻ” của Nguyễn Hồng Hà. Giáo sư Phạm Xuân Nam với “Văn hoá 

vì phát triển”, Trường Lưu với “Chủ nghĩa nhân văn và văn hoá dân tộc”, hay 

tác giả Nguyễn Huy Hoàng với tác phẩm “Mấy vấn đề triết học văn hoá” 

vv……Ở mỗi phương diện nghiên cứu, nhìn nhận, các tác giả đều đã ít nhiều 

nêu lên nội dung và giá trị của nền văn hoá, cũng đã đề cập ít nhiều đến việc 

giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Song, nghiên cứu việc giữ gìn và 

phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc từ góc độ 

triết học, đặc biệt là vấn đề giữ gìn và phát huy nền văn hoá tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc ở một trường đại học cụ thể thì cho đến nay vẫn còn là 

khoảng trống. Đề tài nghiên cứu của chúng tôi, trong khẳ năng nhất định 

mong được lấp dần khoảng trống đó để có thể hiểu sâu hơn, thấy được những 

trách nhiệm của thế hệ trẻ thanh niên, sinh viên, đặc biệt là sinh viên Trường 

Đại học Ngoại ngữ trong việc giữ gìn và phát huy nền văn hoá tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

 Mục đích của đề tài là nghiên cứu về một cách có hệ thống về quy luật 
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phủ định của phủ định trong triết học Mác - Lênin, từ đó vận dụng quy luật 

này vào nghiên cứu văn hóa và vai trò của thế hệ trẻ thanh niên, sinh viên với 

việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong 

bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. 

 Để đạt được mục đích trên, đề tài tập trung giải quyết những nhiệm vụ 

sau đây: 

- Làm rõ các khái niệm: 

+ Phủ định, phủ định biện chứng và các đặc trưng cơ bản của phủ định 

biện chứng. 

+ Văn hóa và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Trình bày: 

+ Thực trạng của nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 

hiện nay. 

+ Đặc điểm của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay. 

+ Nhiệm vụ của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc 

gia Hà Nội với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Đề tài được thực hiện trên cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đó là sự kết 

hợp giữa các quan điểm nhận thức khoa học như quan điểm toàn diện, quan 

điểm phát triển, quan điểm lịch sử cụ thể và quan điểm khách quan của sự 

xem xét…cùng với các phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, 

diễn dịch, quy nạp, so sánh và một số phương pháp hỗ trợ khác. 

5. Đối tượng nghiên cứu 
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 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề giữ gìn và phát huy nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa 

hiện nay từ góc nhìn triết học. 

6. Cái mới của đề tài 

 Từ góc nhìn triết học, đề tài chỉ ra được thực chất của việc xây dựng 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một quá trình phủ 

định biện chứng và vai trò của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 

quốc gia Hà nội với việc xây dựng nền văn hóa đó trong bối cảnh toàn cầu 

hóa hiện nay. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  

 - Ý nghĩa khoa học:  Nghiên cứu về văn hóa và vai trò của văn hóa đối 

với sự phát triển là một việc làm có ý nghĩa lý luận to lớn. Nó trực tiếp góp 

phần khẳng định những giá trị tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam, từ đó 

nhắc nhở chúng ta cần phải có ý thức tự giác và trách nhiệm trong việc bảo 

tồn và phát huy những giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc. 

 - Ý nghĩa thực tiễn:  Triết học là một môn khoa học vốn được coi là rất 

khó và khô khan. Giảng dạy triết học như thế nào để sinh viên có thể cảm thụ 

được đó là một môn học bổ ích, thiết thực, rất gần gũi với cuộc sống hàng 

ngày, và điều quan trọng là người học phải biết vận dụng kiến thức đã học 

vào hoạt động thực tiễn thì quả không phải là một việc đơn giản, dễ dàng. Vì 

vậy, thông qua việc giảng dạy quy luật phủ định của phủ định trong chương 

trình môn triết học để cung cấp và trang bị cho sinh viên một lập trường thế 

giới quan và một phương pháp luận khoa học giúp sinh viên có một một thái 

đúng đắn trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là 

một việc làm thiết thực, bổ ích và đạt hiệu quả giáo dục cao. 

 Kết quả nghiên cứu của đề tài còn cung cấp tài liệu tham khảo cho 

đồng nghiệp và sinh viên trong quá trình giảng dạy và học tập môn triết học 

Mác - Lênin tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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8. Kết cấu của đề tài 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liều tham khảo, đề tài 

gồm có 2 chương và 5 tiết. 

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung 

1.1. Cơ sở triết học 

1.1.1. Khái niệm phủ định và phủ định biện chứng 

1.1.2. Đặc trưng của phủ định biện chứng 

1.2. Quan niệm về nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

1.2.1. Khái niệm văn hóa 

1.2.2. Thế nào là một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

 
Chương 2: Vai trò của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ -  

Đại học Quốc gia Hà Nội với việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa  
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

2.1. Thực trạng của nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 

hiện nay 

2.2. Đặc điểm của thế hệ trẻ thanh niên - sinh viên nói chung và sinh viên 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng 

2.3. Nhiệm vụ của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc 

gia Hà Nội với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 

 

1.1. Cơ sở triết học 

         * Khái niệm phủ định và phủ định biện chứng 

         Trong đời sống thường ngày, khái niệm phủ định thường được biểu hiện 

bằng từ “không”, phủ định có nghĩa là không, bác bỏ một cái gì đó. Còn theo 

triết học, trong thế giới vật chất, mọi sự vật, hiện tượng đều có quá trình sinh 

ra, tồn tại rồi lại mất đi và được thay thế bằng sự vật khác. Quá trình thay thế 

cái cũ bằng cái mới gọi là phủ định. Mỗi sự vật, hiện tượng lại có những hình 

thức phủ định khác nhau. Có sự vật trong quá trình thay thế sẽ làm phá huỷ, 

thủ tiêu sự vật, nhưng cũng có những sự vật thì thông qua phủ định mà tạo 

điều kiện cho sự sinh sôi, nảy nở của nó. Tính phổ biến chung của quá trình 

phủ định diễn ra trong tự nhiên, cũng như trong xã hội là phủ định làm mất đi 

cái cũ và xuất hiện cái mới tiến bộ hơn. Sự phủ định như vậy là hình thức giải 

quyết những mâu thuẫn nội tại của bản thân sự vật bị phủ định. Phủ định là 

mắt khâu tất yếu của bất kỳ sự phát triển nào. Vì thế khái niệm phủ định trong 

triết học có ý nghĩa sâu sắc hơn so với cách sử dụng trong đời thường. Để đặc 

trưng cho điều đó, các nhà mác- xít đưa ra khái niệm phủ định biện chứng. 

 Phủ định biện chứng là quá trình tự thân phủ định, tự thân phát triển, 

là mắt khâu trên con đường dẫn đến sự ra đời của cái mới, tiến bộ hơn so với 

cái bị phủ định. 

 Phủ định biện chứng không bao hàm mọi sự phủ định nói chung, nó chỉ 

bao hàm những phủ định là kết quả của việc giải quyết mâu thuẫn bên trong 

của sự vật, tạo ra bước nhảy về chất, tạo tiền đề, điều kiện cho sự phát triển, 

cái mới ra đời thay thế cái cũ. 

 Phủ định biện chứng có hai đặc trưng cơ bản sau đây: thứ nhất, nó 

mang tính khách quan, là điều kiện của sự phát triển; thứ hai, nó mang tính kế 

thừa, là nhân tố lien hệ giữa cái cũ và cái mới. 
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 Phủ định biện chứng là quá trình mang tính khách quan do mâu thuẫn 

của bản thân sự vật tự quy định, đó là quá trình tự thân phủ định.  Hơn nữa, 

phương thức phủ định sự vật cũng không tuỳ thuộc vào ý muốn của con 

người. Mỗi sự vật có phương thức phủ định riêng, do đó mà có sự phát triển.  

 Cùng với tính khách quan, phủ định biện chứng còn mang tính kế thừa, 

nó là kết quả của việc giải quyết mâu thuẫn bên trong của bản thân sự vật và 

của quá trình tích luỹ về lượng dẫn đến sự nhảy vọt về chất, cho nên cái mới 

ra đời không thể là sự phủ định tuyệt đối, sạch trơn, đoạn tuyệt siêu hình với 

cái cũ , mà là sự phủ định có kế thừa. Cái mới ra đời trên cơ sở cái cũ, chứ 

không phải từ hư vô, cái mới không xoá bỏ hoàn toàn cái cũ, mà có chọn lọc, 

giữ lại và cải tạo những mặt còn thích hợp của cái cũ chuyển sang cái mới 

dưới dạng “lọc bỏ”, nó chỉ gạt bỏ ở cái cũ những mặt tiêu cực, lỗi thời, lạc 

hậu, gây cản trở cho sự phát triển. Do vậy, phủ định biện chứng đồng thời 

cũng là khẳng định. 

Với ý nghĩa đó, phủ định biện chứng không phải là sự thủ tiêu, phá huỷ 

hoàn toàn cái bị phủ định, mà trái lại, để dẫn đến sự ra đời của cái mới, phủ định 

biện chứng đã giữ lại những nội dung tích cực của cái bị phủ đính. Bàn về vấn đề 

này, V.I. Lênin viết: "Không   phải   sự   phủ   định   sạch   trơn, không  phải  sự  

phủ  định  không  suy  nghĩ,  không  phải  sự phủ định hoài nghi, không phải sự 

do dự, cũng không phải sự  nghi  ngờ  là  cái  đặc  trưng  và  cái  bản  chất  trong  

phép biện  chứng, ...  không,  mà  là  sự  phủ  định  coi  như  là  vòng khâu  của  

liên  hệ,  vòng  khâu  của  sự  phát  triển,  với  sự  duy trì  cái  khẳng  định,  tức  

là,  không  có  một  sự  do  dự  nào, không có một sự chiết trung nào" [29; 245] 

Giá trị của sự kế thừa biện chứng được quy định bởi vai trò của nó 

trong sự ra đời của cái mới. Không có cái mới nào ra đời từ hư vô, mà thông 

qua việc giữ lại nhân tố tích cực của cái bị phủ định, cái mới có tiền đề cho sự 

xuất hiện của mình. Song, ngay cả đối với nhân tố tích cực của cái bị phủ định 

được giữ lại đó, nó cũng không tồn tại dưới dạng nguyên xi, mà sẽ được cải 

tạo và lọc bỏ sao cho phù hợp với cái mới. 
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Trong sự vận động vĩnh viễn của thế giới vật chất, sợi dây chuyền của 

những lần phủ định biện chứng là vô tận, cái mới phủ định cái cũ, nhưng rồi 

cái mới lại trở nên cũ và lại bị cái mới khác phủ định… Cứ như vậy, sự phát 

triển của sự vật, hiện tượng diễn ra theo khuynh hướng phủ định của phủ 

định, từ thấp đến cao một cách vô tận theo đường xoáy ốc. Phủ định biện 

chứng mới nói lên một giai đoạn, một nấc thang trong qua trình phát triển. 

Với tư cách là kết quả của “phủ định lần thứ nhất”, cái mới cũng chứa đựng 

trong bản thân mình xu hướng dẫn tới những lần phủ định tiếp theo - phủ định 

của phủ định. Chỉ có thông qua phủ định của phủ định mới dẫn tới việc ra đời 

một sự vật, trong đó có sự lặp lại một số đặc trưng cơ bản của cái xuất phát 

ban đầu, nhưng trên cơ sở cao hơn. Đến đây mới hoàn thành một chu kỳ phát 

triển. Khuynh hướng chung như vậy của sự phát triển được khái quát thành 

nội dung cơ bản của quy luật phủ định của phủ định. 

Tuy nhiên, không nên hiểu một cách máy móc, giản đơn rằng bất kỳ sự 

vật nào cũng trải qua hai lần phủ định thì hoàn thành một chu kỳ phát triển. 

Số lượng các bước phủ định của chu kỳ phát triển có thể ít hay nhiều, tuỳ theo 

tính chất của một quá trình phát triển cụ thể, nhưng ít nhất cũng phải hai lần 

phủ định. 

Sự phát triển biện chứng thông qua những lần phủ định biện chứng là 

sự thống nhất giữa loại bỏ, giữ lại (kế thừa) và phát triển. Mỗi lần phủ định 

biện chứng được thực hiện sẽ mang lại những nhân tố tích cực mới. Do đó, sự 

phát triển thông qua những lần phủ định biện chứng sẽ tạo ra xu hướng tiến 

lên không ngừng. 

Quy luật phủ định của phủ định biểu hiện sự phát triển do mâu thuẫn. 

Mỗi lần phủ định là kết quả đấu tranh và chuyển hoá của các mặt đối lập 

trong bản thân sự vật - giữa mặt khẳng định và mặt phủ định. Sự phủ định thứ 

nhất được thực hiện một cách căn bản sẽ làm cho sự vật cũ chuyển thành cái 

đối lập của mình. Lần phủ định tiếp theo dẫn đến ra đời một sự vật mới mang 
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nhiều đặc trưng đối lập với cái trung gian. Như vậy, về hình thức, sẽ trở lại 

cái xuất phát, nhưng thực chất không phải giống nguyên như cũ mà dường 

như lặp lại cái cũ nhưng trên cơ sở cao hơn. Đặc điểm quan trọng nhất của sự 

phát triển biện chứng thông qua phủ định của phủ định chính là sự phát triển 

dường như quay trở lại cái cũ, nhưng trên cơ sở cao hơn. 

Nói một cách khái quát, qua một số lần phủ định, sự vật hoàn thành 

một chu kỳ phát triển. Phủ định lần thứ nhất tạo ra sự đối lập với cái ban đầu, 

đó là một bước trung gian trong sự phát triển. Sau những lần phủ định tiếp 

theo, tái lập cái ban đầu nhưng trên cơ sở mới cao hơn, nó thể hiện rõ rệt bước 

tiến của sự vật. Những lần phủ định tiếp theo đó được gọi là sự phủ định của 

phủ định. Phủ định của phủ định làm xuất hiện cái mới như là kết quả tổng 

hợp tất cả những yếu tố tích cực đã được phát triển từ trong cái khẳng định 

ban đầu và cả trong những lần phủ định tiếp theo những yếu tố tích cực được 

khôi phục, được duy trì và phát triển. Cái tổng hợp này là sự thống nhất biện 

chứng tất cả những cái tích cực ở các giai đoạn trước và ở cái mới xuất hiện 

trong quá trình phủ định. Do vậy, cái mới với tư cách là kết quả phủ định của 

phủ định có nội dung toàn diện và phong phú hơn so với cái khẳng định ban 

đầu và cái kết quả của lần phủ định thứ nhất. 

Sự phủ định của phủ định là giai đoạn kết thúc của một chu kỳ phát 

triển, đồng thời lại là điểm xuất phát của một chu kỳ phát triển tiếp theo. 

   Quy luật phủ định của phủ định khái quát tính chất tiến lên của sự phát 

triển. Sự phát triển đi lên đó không phải diễn ra theo đường thẳng mà theo đường 

“xoáy ốc”. Đề cập tới con đường đó của sự phát triển biện chứng, V.I. Lênin 

viết: “Sự phát triển hình như diễn lại những giai đoạn đã qua, nhưng dưới một 

hình thứuc khác, ở một trình độ cao hơn (“phủ định của phủ định”); sự phát triển 

có thể nói là theo đường trôn ốc chứ không theo đường thẳng” [28; 65]. 

 Diễn tả quy luật phủ định của phủ định bằng đường “xoáy ốc” chính là 

hình thức cho phép biểu đạt được rõ ràng nhất các đặc trưng của quá trình 
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phát triển biện chứng: tính kế thừa, tính chu kỳ, tính đi lên và tính vô tận của 

sự phát triển. Mỗi vòng mới của đường xoáy ốc thể hiện một trình độ cao hơn 

của sự phát triển, đồng thời dường như quay lại cái đã qua, dường như lặp lại 

vòng trước. Sự nối tiếp nhau của các vòng thể hiện tính vô tận của sự phát 

triển, tính vô tận của sự tiến lên từ thấp đến cao. 

 Tóm lại, quy luật phủ định của phủ định nói lên mối liên hệ, sự kế thừa 

giữa cái bị phủ định và cái phủ định; do sự kế thừa đó, phủ định biện chứng 

không phải là sự phủ định sạch trơn, bác bỏ tất cả sự phát triển trước đó, mà 

là điều kiện cho sự phát triển, nó duy trì và gìn giữ nội dung tích cực của các 

giai đoạn trước, lặp lại một số đặc điểm cơ bản của cái xuất phát, nhưng trên 

cơ sở mới cao hơn; do vậy, sự phát triển có tính chất đi lên không phải theo 

đường thẳng, mà theo đường xoáy ốc. 

Quy luật phủ định của phủ định vạch ra khuynh hướng chung của sự 

phát triển trong cả tự nhiên, xã hội và tư duy. 

 Như vậy, quy luật phủ định của phủ định giúp chúng ta hiểu biết một 

cách đúng đắn về xu hướng phát triển của sự vật, hiện tượng. Tuy nhiên, sự 

phát triển diễn ra thường quanh co, phức tạp, đặc biệt là trong lĩnh vực văn 

hoá, tư tưởng thuộc đời sống xã hội. Song, phát triển là khuynh hướng chung, 

tất yếu của sự vật, nên không được phép bi quan trước những thất bại tạm 

thời, phải tin tưởng rằng cái mới nhất định sẽ thay thế cái cũ, cái tiến bộ nhất 

định sẽ chiến thắng cái lạc hậu, cái mới là cái phù hợp với quy luật phát triển 

của sự vật. 

 Nếu trong giới tự nhiên, phủ định được diễn ra một cách tự phát thì 

trong lĩnh vực xã hội, đặc biệt là trong văn hoá tư tưởng lại có sự tham gia của 

con người có ý thức. Vì vậy, cần phát hiện đúng, kịp thời cái mới, phát huy 

mọi điều kiện khách quan cũng như những nhân tố chủ quan tích cực, thuận 

lợi để tạo ra cái mới tiến bộ , thay thế cho cái cũ. 
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 Khi phủ định biện chứng trong đời sống xã hội, cần phải tuân theo lôgic 

khách quan của tiến trình phủ định. Đó là luận chứng cho tính không tất yếu 

trong sự tồn tại của đối tượng cần phủ định (đây là sự phê phán mang tính xây 

dựng, làm tiền đề cho sự phát triển). Từ đó xây dựng nên mô hình lý luận về 

cái mới cần phải có để thay thế cái đã có. Tiến hành phủ định bằng thực tiễn 

để hiện thực hoá mô hình lý luận về cái mới nhằm thay đổi trong hiện thực 

của đời sống xã hội. Nghĩa là phủ định từ tư tưởng, lý luận dẫn đến phủ định 

trong thực tiễn.  

Công cuộc đổi mới hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo 

thực chất là một quá trình phủ định biện chứng. Quá trình đó đã được tiến 

hành một cách toàn diện và đồng bộ trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã 

hội, trong đó văn hoá là một bộ phận cực kỳ quan trọng. 

Chúng ta tin tưởng rằng, đổi mới là một xu thế tất yếu, cái mới tiến bộ 

nhất định sẽ chiến thắng cái lạc hậu. Trong khi xây dựng cái mới, chúng ta đã 

gắn liền cái mới với cái cũ, xây dựng cái mới trên cơ sở cái cũ chứ không phải 

xoá bỏ sạch trơn cái cũ, kế thừa tất cả những gì tích cực, còn phù hợp ở cái 

cũ, chỉ gạt bỏ những gì tiêu cực, lạc hậu, không còn phù hợp với quy luật phát 

triển ở cái cũ. 

Với tinh thần sàng lọc bỏ thô lấy tinh, chúng ta đã kế thừa không chỉ 

những yếu tố tích cực ở cái cũ đã có của đất nước, mà còn cả những yếu tố 

tích cực của giá trị văn minh nhân loại, cải tạo nó cho phù hợp với hoàn cảnh 

lịch sử của xã hội Việt Nam, vận dụng một cách có chọn lọc và sáng tạo 

những kinh nghiệm của các nước khác vào điều kiện cụ thể của nước ta và 

trong tình hình mới của thời đại. Quan điểm đó được biểu hiện cụ thể trong 

các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá tinh thần.  

1.2. Quan niệm về nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 

1.2.1.  Khái niệm văn hoá 

Muốn nghiên cứu vai trò của văn hóa đối với sự phát triển, trước tiên 

phải có một khái niệm chính xác và nhất quán về văn hóa cũng như cấu trúc 
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của nó. Trên thực tế, cũng đã có rất nhiều người cố gắng định nghĩa văn hóa. 

Nhưng cho đến nay, những định nghĩa về văn hóa được coi là có giá trị nhất 

vẫn chưa làm thỏa mãn giới nghiên cứu. Vì thế việc định nghĩa khái niệm này 

còn đang được xem như một điều thách thức - những định nghĩa mới, xuất 

phát từ những cách hiểu khác nhau tiếp tục xuất hiện. 

Nếu vào năm 1964, theo thống kê của A.Crêle và K. Clakhôn, số lượng 

định nghĩa về văn hóa ở phương Tây, mà phần lớn là của các nhà văn hóa học 

Mỹ đã đạt tới con số 257 thì đến nay, nhà nghiên cứu Phan Ngọc cho biết con 

số đó lên tới gần 400. Đúng như một học giả Ba Lan đã nhận xét: khó mà 

hình dung được một khái niệm nào nhiều nghĩa hơn và rộng hơn là khái niệm 

văn hoá. Tình trạng này không chỉ có trong ý thức thường ngày mà còn có cả 

trong các ngành khác nhau của các khoa học về văn hoá nói chung. 

Thật ra trong nghiên cứu hệ vấn đề tổng hợp này, để có một định nghĩa 

phù hợp với mọi cách tiếp cận hẳn không phải dễ dàng. Văn hóa là một đối 

tượng nghiên cứu mà khách thể của nó thuộc loại quá rộng. Nó dùng để chỉ 

một thuộc tính có trong mọi sự vật, hiện tượng và mọi quá trình có liên quan 

đến con người (nói chính xác hơn, đến tính xã hội của con người), bất kể sự 

vật, hiện tượng và quá trình đó là thuộc về vật chất hay thuộc về tư duy. Cái 

gì đụng đến con người cũng đều có khía cạnh văn hoá của nó. Ngành khoa 

học nào cũng chính là văn hoá về phương diện nó là tri thức của con người. 

Do sự phức tạp của việc nhận biết khái niệm, cho nên, trong đề tài nghiên cứu 

này, từ góc độ tiếp cận triết học, chúng tôi xin nêu ra những định nghĩa sau 

đây về văn hoá:  

Theo từ điển triết học, “văn hoá là toàn bộ những giá trị vật chất và 

tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình thực tiễn xã hội lịch sử và 

tiêu biểu cho trình độ đạt được trong lịch sử phát triển của xã hội”. 

Còn theo Hồ Chí Minh, “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, 

loài người mới sang tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đưc, pháp luật, 
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khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày 

về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát 

minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt 

cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những 

nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” [33;431]. 

Nhà nghiên cứu Hồ Sĩ Quý thì cho rằng: văn hóa, nói một cách giản dị, 

là những gì còn lại sau những chu trình lịch sử khác nhau, qua đó người ta có 

thể phân biệt được các dân tộc với nhau. Thông qua mỗi một chu kỳ của sự 

phát triển, dân tộc đó tương tác với mình và với những dân tộc khác, cái còn 

lại được gọi là bản sắc, hay còn gọi là văn hóa. 

Ở đây, tác giả Hồ Sĩ Quý có quan điểm gần gũi với cựu Tổng Giám đốc 

UNESCO Federico Mayor khi ông đưa ra một định nghĩa: "Văn hóa phản ánh 

và thể hiện một cách tổng quát và sống động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi 

cá nhân và cả cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra 

trong hiện tại, qua hàng bao thế kỷ, nó đã cấu thành một hệ thống các giá trị, 

truyền thống thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc tự khẳng địinh 

bản sắc riêng của mình". 

Như vậy, bản thân khái niệm văn hoá cho đến nay vẫn còn nhiều tranh 

cãi do đứng ở nhiều góc độ khoa học khác nhau để nghiên cứu. Song ở đây 

chúng ta không sa đà vào việc truy tìm về định nghĩa của văn hoá, vì càng đi 

sâu tìm hiểu khái niệm này thì càng thêm phức tạp. Tựu chung, xét về mặt 

biểu hiện, văn hoá là một hiện tượng xã hội mà không phải là hiện tượng tự 

nhiên, và nó thuộc về giá trị tinh thần. Theo nghĩa chung nhất, văn hoá được 

xem là toàn bộ những hoạt động sáng tạo của con người trong quá khứ cũng 

như trong hiện tại tạo thành những chuẩn mực - giá trị, thị hiếu và truyền 

thống, gọi chung là hệ giá trị - xã hội, một thành tố cơ bản làm nên bản sắc 

riêng của mỗi cộng đồng dân tộc. Hệ giá trị xã hội nào cũng đều nhằm vào sự 

thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của con người, nó được biểu hiện trở 

thành các biểu tượng văn hoá - các khuôn mẫu và chuẩn mực văn hoá. 
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Theo toàn thư quốc tế về phát triển văn hoá của UNESCO: “Văn hoá là 

một tập hợp các hệ thống biểu tượng, nó quy định thế ứng xử của con người  

và làm cho một số đông người có thể giao tiếp với nhau, liên kết họ lại 

thành một cộng đồng riêng biệt”. Sự hình thành và phát triển văn hoá luôn 

dựa vào năng lực của con người trong việc nhận thức và sáng tạo ra các 

loại hình ngôn ngữ kí hiệu - biểu tượng. Bởi lẽ, biểu tượng luôn chứa đựng 

trong nó những giá trị, mà đằng sau các giá trị thường ẩn giấu một nhu cầu 

nào đó của con người. Trong mọi nhu cầu của đời sống xã hội thì nhu cầu 

văn hoá là nhu cầu cao nhất - nhu cầu giải trí và sáng tạo ra các tác phẩm 

văn hoá. Sự đa dạng của văn hoá biểu hiện tính phong phú và tính nhiều vẻ 

của thế giới biểu tượng. 

Cũng cần phải phân biệt văn hoá với văn minh. Hai khái niệm này 

tuy gần gũi nhưng thực ra không phải là một, mặc dù chúng  rất hay bị 

đồng nhất với nhau. Thông thường, văn minh được dùng để chỉ trình độ 

phát triển về vật chất và tinh thần của nhân loại đến một thời kỳ lịch sử nào 

đó. Một số nhà nghiên cứu, chẳng hạn Alvin Tomer, sử dụng chúng để 

phân chia lịch sử thành văn minh tiền nông nghiệp, văn minh nông nghiệp, 

văn minh công nghiệp và văn minh hậu công nghiệp. Có quan điểm lại cho 

rằng văn minh là một khái niệm rộng hơn văn hóa, rằng văn minh là sự 

tổng hoà của văn hóa và xã hội, là sự thể hiện được những hình thức thực 

tiễn cụ thể của văn hóa trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống như lao 

động sản xuất, lối sống, hành vi ứng xử...  

Trong thực tế, chúng ta thấy có những tộc người chưa có văn 

minh vẫn có văn hóa của mình. Đôi khi trên sách báo, chúng ta gặp 

những nhận xét, đánh giá độ cao thấp của các nền văn minh, trong khi 

đó lại có những người cho rằng các nền văn hóa thực ra là như nhau, 

rằng việc chúng ta đánh giá cái này cao hơn, cái kia mạnh hơn là do 

cách nhìn của chúng ta, còn các nền văn minh, những nền văn hóa ở 



17 
 

Aztec chẳng hạn, từ cách đây mấy nghìn năm cũng không kém gì nền 

văn minh ở phương Tây hiện nay... 

Ở đây, cần phải phân biệt nghiên cứu về văn hóa như một quá trình 

vận động, như một yếu tố xã hội, với nghiên cứu lịch sử văn hóa, nghĩa là 

xem xét nó như một phiên bản tĩnh. Tuy vậy, khi nghiên cứu văn hóa không 

nên đặt mục tiêu là xác định nó lớn hay bé, mà nên xem nó có độc đáo hay 

không, có lạ lẫm hay không, có những sáng tạo gì, có đóng góp gì và đặc 

biệt là nó có đóng góp gì cho văn hóa chung của nhân loại. Tôi nghĩ rằng 

nghiên cứu như thế mới giúp ta tìm ra được giá trị thật của văn hóa.  

Hiện  nay, người  ta thường chia văn hoá ra thành hai lĩnh vực là văn 

hoá vật  chất và văn hoá tinh thần . Theo chúng tôi, cách phân chia như vậy 

chưa thật hợp lý và thấu đáo. Nó phản ánh lối tư duy lưỡng phân điển hình, 

ảnh hưởng của những định kiến về tư tưởng cần phải xoá bỏ.  

Mặc dù vậy, sự phân chia đó cũng có những tác dụng nhất định. Nó tạo 

ra một cái nhìn bao quát về các lĩnh vực đời sống của con người: những sản 

phẩm tinh thần như khoa học, văn học nghệ thuật, các phong tục tập quán...và 

những sản phẩm vật chất như đồ đạc, nhà cửa, đường xá...Tuy nhiên, thật khó 

có thể phân biệt một cách rạch ròi đâu là sản phẩm vật chất, đâu là sản phẩm 

tinh thần. Bởi vì, không có sản phẩm tinh thần nào lại không được thể hiện 

dưới một hình thức vật chất nhất định và cũng như không có một sản phẩm 

vật chất nào lại không mang trong nó những giá trị tinh thần. Thật vậy, những 

nhà cửa, đường phố, cầu cống, và ngay cả những vật dụng tầm thường nhất, 

kể cả những sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt, cũng là hiện thân của 

những giá trị văn hóa, thể hiện bản sắc dân tộc, trí tuệ và tài năng của những 

người làm ra chúng.  

Hiểu được mối liên hệ mật thiết không thể tách rời của những giá trị 

văn hóa tinh thần và vật chất là điều vô cùng quan trọng. Liệu chúng ta có 

thể chỉ sử dụng những giá trị vật chất có nguồn gốc ngoại lai mà không hề 
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bị ảnh hưởng bởi các giá trị tinh thần bao hàm trong đó hay không? Liệu 

chúng ta có thể trở thành một mắt xích trong hệ thống sản xuất đang trong 

quá trình toàn cầu hóa vũ bão mà vẫn nguyên vẹn là một người ngoài cuộc 

về văn hóa hay không? 

Như vậy, sự phân biệt giữa khái niệm văn hóa vật chất và văn hóa tinh 

thần chỉ là sự phân biệt mang tính tương đối. Có người nói rằng, nếu tôi thờ 

Phật, và nếu nhà tôi giàu thì tôi mua một pho tượng bằng đồng, còn nếu nhà tôi 

nghèo - tôi sẽ mua một pho tượng bằng gỗ. Nếu tôi không thể mua được một 

pho tượng bằng đồng hay bằng gỗ, thì tôi mua một bức tranh. Nhưng thái độ 

văn hóa của tôi với Phật giáo không hề vì thế mà thay đổi. Vật chất chỉ là 

phương tiện để thể hiện những giá trị tinh thần trong đời sống văn hóa mà thôi. 

1.2.2.  Thế nào là một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc?  

Nghị quyết Trung ương năm (khóa VIII) đã khẳng định tầm quan trọng 

của văn hóa dân tộc và đưa ra chủ trương “Xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. 

 Bản sắc văn hóa của một dân tộc không phải là hình thức bên ngoài, 

không phải khi ta tái hiện lại những lệ làng xưa, những ngày lễ lạc cúng bái từ 

các đình chùa, tổ chức những lễ hội với trang phục lòe loẹt, cờ phướn đủ 

màu… thì ta sẽ giữ gìn được bản sắc văn hóa. Văn hóa dân tộc phải được hiểu 

bằng chiều sâu trong tâm hồn con người, trong nếp sống, trong cách ứng xử, 

trong nếp nghĩ đặc thù của người Việt Nam. Cái nếp nghĩ và nếp sống ấy nó 

lặn sâu trong từng mỗi con người, và sẽ khó thể nhận biết nếu nó không có 

môi trường bùng dậy. Đó là điều mà chúng ta phải suy gẫm, bởi bản sắc văn 

hóa của mỗi dân tộc rõ ràng không phải chỉ viết bằng chữ, dù là chữ viết Hoa. 

Mà đó là cái hồn nghìn năm lắng đọng trong từng dân tộc, cái mà người nước 

ngoài không thể hiểu hết dù có sống ở Việt Nam lâu năm. 
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Chúng ta xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản 

sắc dân tộc là chúng ta phải biết giữ lại cái gì thuộc về đặc thù của chính mình 

và biết tiếp thu những cái hay của người để hòa vào dòng chảy văn hóa của 

chúng ta. 

Có nhiều cách trả lời khác nhau về bản sắc dân tộc, và mọi người cũng 

mặc nhiên công nhận rằng bản sắc dân tộc là cái có thật, nên rất nhiều công 

trình gắng công tìm hiểu. Nhưng nhìn nhận nó theo hướng nào và bằng cách 

nào là điều cần bàn đến. 

Đối với một cộng đồng người thì bản sắc dân tộc có lẽ là những đặc 

điểm tính cách, phẩm chất đã cố kết trong lịch sử, qua lịch sử cụ thể của mỗi 

quốc gia được đúc kết và khái quát hóa để khơi dậy hay triệt tiêu đi trước nhu 

cầu tiến hóa, phát triển của đương thời. Thường những đặc điểm này không 

hoặc khó được định lượng mà chỉ "chung chung" song lại có giá trị như một 

"thương hiệu" và rất có hiệu quả khi xây dựng lòng tự hào dân tộc. Nó cũng 

được các chuyên gia nghiên cứu để ứng dụng trong các chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực (thí dụ như ta hay nói: người Đức chính xác và kỷ luật, người 

Hoa thực dụng và khôn khéo, người Nhật đoàn kết và trung thành, người Tây 

Ban Nha cuồng nhiệt và nghệ sĩ). 

Như vậy, bàn về bản sắc Văn hoá dân tộc là một việc làm hết sức khó 

khăn. Biết bao nhiêu công trình và bút mực nhằm tập trung vào câu hỏi “bản 

sắc dân tộc là gì?”, nhưng cuộc hành trình truy tìm này vẫn còn tiếp tục. Bản 

sắc văn hoá dân tộc bao hàm những mặt được hình thành và gắn bó với dân 

tộc từ thưở xa xưa, các mặt này được duy trì theo quá trình của lịch sử. Đó là 

các kiểu quan hệ hay một kiểu lựa chọn riêng của một cộng đồng về một 

phương thức ứng xử nào đó, khiến cho mỗi dân tộc hiện ra với những nét độc 

đáo nhằm phân biệt với các dân tộc khác. 
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Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, việc xây dựng một 

nền văn hoá mới đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đặt ra như một 

trong những nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Tính chất của nền văn hoá 

cũng được điều chỉnh nhiều lần cho phù hợp với nội dung cách mạng của 

từng thời kỳ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, năm 1951, 

Đảng ta khẳng định phải “xây dựng một nền văn hoá Việt Nam có tính chất 

dân tộc, khoa học và đại chúng”.  Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III 

của Đảng, tính chất của nền văn hoá đã được điều chỉnh lại là nền văn hoá có 

nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. Quan điểm này của Đảng 

được duy trì từ Đại hội đại biể toàn quốc lần thứ II (tháng 9 năm 1960) đến 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 6 năm 1991). Còn từ Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ VII trở đi, tính chất của nền văn hoá được xác định là 

một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

 Đến năm 1992, trong bản hiến pháp mới của nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, tính chất của nền văn hoá lại được xác định là dân tộc, hiện 

đại, nhân văn. Dù có những thay đổi, điều chỉnh trong cách diễn đạt thì tính 

chất tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của nền văn hoá mà chúng ta đang xây 

dựng vẫn bao hàm trong đó tính dân tộc, tính khoa học, tính hiện đại, tính 

nhân văn và tính đại chúng. Đây chính là sự nối tiếp quan điểm của Đảng ta 

về tính chất của nền văn hoá được đề ra trong các thời kỳ trước, đã được cô 

đúc lại một cách ngắn gọn. Điều quan trọng là phải hiểu cho đúng nội hàm 

của những khái niệm đó để thúc đẩy công cuộc xây dựng nền văn hoá mới 

Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

 Tính chất tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc có quan hệ chặt chẽ với 

nhau. Tiên tiến là khoa học, là hiện đại, là xã hội chủ nghĩa, là biết tiếp thu 

tinh hoa văn hoá nhân loại. Đậm đà bản sắc dân tộc là biết kế thừa, phát huy 

những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, phát triển những truyền 
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thống tốt đẹp ấy cho phù hợp với những điều kiện lịch sử mới của đất nước. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, xây dựng nền văn hoá với hai tính chất 

tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc sẽ làm cho văn hoá Việt Nam trở thành 

một nền văn hoá ngang tầm thời đại, phục vụ tích cực cho mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đồng thời góp phần làm 

phong phú cho kho tàng văn hoá của nhân loại.  

 Văn hoá tiên tiến phải chứa đựng trong nó tính chất hiện đại. Nền văn 

hoá tiên tiến không dung nạp những nhân tố lạc hậu, lỗi thời. Nhưng hiện đại 

cũng không đồng nhất với cái mới. Bàn về vấn đề này Hồ Chí Minh đưa ra 

quan điểm: không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. 

Cái gì cũ mãấu thì phải bỏ, cái gì gì cũ mà không xấu, không phiền phức thì 

sửa đổi. cái gì cũ mà tốt thì phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm, 

phải bổ sung. 

Trong bản sắc văn hoá dân tộc thì bản là cái gốc, cái căn bản, cái lõi, 

cái hạt nhân của một sự vật, còn sắc là cái thể hiện ra bên ngoài. Nói bản sắc 

dân tộc của văn hóa Việt Nam tức là nói những giá trị gốc, căn bản, cốt lõi, 

những giá trị hạt nhân của dân tộc Việt Nam. Nói những hạt nhân giá trị tức là 

chỉ nói tới những giá trị tiêu biểu nhất, bản chất nhất, chúng mang tính dân 

tộc sâu sắc đến nỗi chúng biểu hiện trong mọi lĩnh vực của nền văn hoá Việt 

Nam, từ các lĩnh vực văn học nghệ thuật, sân khấu, hội họa, điêu khắc, kiến 

trúc, cho đến những sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử hàng ngày của con người. 

 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành T.Ư Ðảng (khóa 

VIII) cũng đã chỉ rõ: "Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, 

những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua 

lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Ðó là lòng yêu 

nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng 
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gắn kết  cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, 

trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế 

trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống... Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm 

nét cả trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo" [4;56]. 

         Những giá trị hạt nhân đó không phải tự nhiên mà có, mà được tạo 

thành dần dần và được khẳng định trong quá trình lịch sử xây dựng, củng cố 

và phát triển của nhà nước dân tộc Việt Nam. Những giá trị đó không phải là 

không thay đổi trong quá trình lịch sử. Có những giá trị cũ, lỗi thời bị xóa bỏ, 

và có những giá trị mới, tiến bộ được bổ xung vào. Có những giá trị tiếp tục 

phát huy tác dụng, dưới những hình thức mới. Dân tộc Việt Nam, với tư cách 

là chủ thể sáng tạo, thường xuyên kiểm nghiệm những giá tri hạt nhân đó, 

quyết định những thay đổi và bổ sung cần thiết, tái tạo những giá trị đó từ thế 

hệ này sang thế hệ khác.  

Vì thế, không nên có cái nhìn tĩnh tại và siêu hình đối với bản sắc dân 

tộc. Cái gì sống đều thay đổi và phải thay đổi. Bản sắc dân tộc cũng vậy. Giai 

cấp lãnh đạo phải sáng suốt và chủ động đối với quá trình diễn biến của bản sắc 

dân tộc. Những giá trị nào lỗi thời phải xóa bỏ, những giá trị mới nào cần bổ 

sung thêm vào, những giá trị nào cần kế thừa, nhưng dưới một hình thức mới.  

       Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thế giới được coi như một ngôi 

nhà chung, mà ở đó thường xuyên có sự giao tiếp văn hóa rộng rãi giữa các 

nền văn hóa khác nhau, thí dụ giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Xô Viết, 

văn hóa Việt Nam và văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa, văn hóa Việt Nam và văn 

hóa Âu, Mỹ... không có biên giới. Thời đại hiện nay là thời đại của kỹ thuật 

giao thông liên lạc và thông tin cực kỳ phát triển. Trái đất như bị thu nhỏ lại 

hàng mấy trăm lần, so với chục năm về trước. Do đó sự tiếp xúc văn hóa giữa 

các dân tộc sống cách xa nhau là tất nhiên và tất yếu. Qua những cuộc tiếp 
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xúc đó, bản sắc văn hóa của các dân tộc đều có sự thay đổi, bên cạnh những 

cái khẳng định. Thật là vô lý nếu chúng ta gạt bỏ mọi yếu tố tiến bộ và hay 

đẹp của văn hóa nước khác chỉ vì chúng là ngoại lai. Nhưng cũng sẽ là vô lý 

hơn, nếu chúng ta tiếp thu hàng loạt không có phê phán mọi yếu tố của văn 

hóa nước ngoài, chỉ vì chúng là mới lạ, tân kỳ.  

Cũng cần phải nói thêm là những yếu tố tiến bộ của văn hóa nước ngoài, 

một khi đã được dân tộc ta chấp nhận và biến thành sở hữu của mình rồi, thì 

chúng có thể trở thành một bộ phận của giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam, của 

dân tộc Việt Nam. Không ai có thể phủ nhận rằng, nhiều yếu tố Phật giáo, 

Nho giáo cũng như Mác-Lênin, mặc dù bắt nguồn từ nước ngoài, nhưng đã 

trở thành bộ phận khăng khít của bản sắc dân tộc và văn hóa Việt Nam, đã 

được dân tộc Việt Nam biến thành sở hữu thật sự của mình. Nói tóm lại, cái 

lỗi thời nhưng không được cải tiến, cái tốt nhưng lại bị cường điệu, cái tốt 

ngoại lai nhưng không được bản địa hóa nhuần nhuyễn đều có thể biến thành 

tiêu cực và tạo trở ngại cho sự phát triển bình thường của nền văn hóa dân 

tộc. Vì vậy, những giá trị bản sắc của dân tộc Việt Nam cần phải được tất cả 

chúng ta thường xuyên kiểm nghiệm, theo dõi, gìn giữ, cải tiến, bổ sung, gạt 

bỏ những cái lỗi thời, đổi mới những hình thức không còn thích hợp, tiếp thu 

và bản địa hóa mọi tinh hoa của văn hóa nước ngoài. Làm được như vậy thì 

những giá trị gọi là bản sắc văn hóa của dân tộc sẽ được phát huy tới mức cao 

nhất đối với sự phát triển của đất nước.  

Như vậy, những giá trị bản sắc văn hoá không phải ngẫu nhiên mà hình 

thành và phát triển ở Việt Nam, chúng là sản phẩm tất yếu của hoàn cảnh địa 

lý lịch sử và chính trị. Chẳng hạn, Việt Nam nằm sát cạnh một nước Trung 

Hoa khổng lồ, một dân tộc Hán đông nhất thế giới, tự cao tự đại về một nền 

văn hóa, văn minh cổ xưa, tự cho mình là nước trung tâm của trời đất, là dân 

tộc thượng đẳng, có trách nhiệm trời ban phải giáo hóa mọi dân tộc theo đúng 
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lễ nghĩa của đạo Khổng. Một hoàn cảnh địa lý chính trị như vậy bắt buộc 

nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam muốn giữ vững độc lập, muốn khỏi bị 

đồng hóa, phải nuôi dưỡng lòng yêu nước nồng nàn, tình quê hương thắm 

thiết, tình thương đồng bào sâu sắc (bầu ơi thương bí lấy cùng...), nhiễu điều 

phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng...), phải như 

ba cây chụm lại, như bó đũa buộc chặt, mới không có nguy cơ bị đổ, gãy. 

Đồng thời hoàn cảnh địa lý và thiên nhiên khắc nghiệt cũng buộc dân tộc ta 

muốn sinh tồn và phát triển phải lao động cần cù và sáng tạo trên cơ sở một 

tinh thần tập thể và cộng đồng rất cao, để có thể chế ngự sông Hồng bằng một 

hệ thống đê điều chằng chịt.  
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Chương 2 

VAI TRÒ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ -  ĐẠI HỌC 

QUỐC GIA HÀ NỘI VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY  

NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 

 

2.1. Thực trạng của nền văn hoá Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá 

hiện nay 

Có thể nói, chúng ta đang sống trong một thế giới duy nhất và thống 

nhất. Cùng với quá trình hội nhập về mặt kinh tế còn có một quá trình khác 

luôn luôn tồn tại bên cạnh, và thậm chí đã đi trước, đó là sự hội nhập về mặt 

văn hóa. Sự hội nhập về mặt văn hóa chính là quá trình con người đi tìm 

ngôn ngữ chung cho một cuộc sống chung. Văn hóa không phải là ý thức 

của bất kỳ ai, mà thuộc về con người một cách tự nhiên. Con người khi sống 

chung sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Đó là sự đan xen của cuộc sống, sự chung 

sống hoà bình của quá khứ, và cũng chính là cơ sở văn hóa của sự chung 

sống hoà bình trong tương lai.  

Sự kiện nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) chứng 

tỏ sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thay đổi tích cực, to 

lớn và toàn diện trong 20 năm thực hiện đường lối đổi mới đúng đắn của 

Ðảng ta. Sự kiện này có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, kinh tế, xã hội; khẳng 

định vị thế ngày càng cao của đất nước ta trên thế giới. Riêng đối với lĩnh 

vực văn hóa, sự kiện này cũng có những tác động thuận - nghịch to lớn đòi 

hỏi chúng ta phải có những giải pháp kịp thời và hiệu quả. 

Đi vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế, một nền văn hoá mới đã và đang hình thành cùng với công cuộc 

đổi mới của Đảng là nguồn động lực quan trọng của công cuộc phát triển 

đất nước. Đó là nền văn hoá vừa phát huy được những giá tị tuyền thống 

của dân tộc với những yêu cầu mới, những nội dung mới do đòi hỏi của dân 
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tộc và thời đại. Nhờ đó, phần lớn sinh viên, thanh niên trí thức vẫn giữ 

được giá trị truyền thống dân tộc, có lối sống tình nghĩa, trong sang, lành 

mạnh, khiêm tốn, luôn cần cù và sang tảotong học tập; sống có bản lĩnh, 

năng động, nhạy bén, dám đối mặt với những khó khăn thách thức, đồng 

hành cùng dân tộc, phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ, văn minh. 

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực văn hoá đạo đức, do ảnh hưởng của nền 

kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, do sự bùng phát của lối sống thực 

dụng chạy theo danh lợi, bất chấp đạo lý, đã  dẫn đến những tiêu cực trong 

đời sống xã hội ngày càng phổ biến. Đó là “tình trạng suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan lieu, 

tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm 

trọng” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ X, Nxb 

CTQG, HN, 2006, 65). Thêm vào đó là những biểu hiện xa rời mục tiê của 

chủ nghĩa xã hội chưa được khắc phục, sự chống phá của các thế kực phản 

động quốc tế nhằm thhực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”… đã tác động 

không nhỏ đến đời sống văn hoá, đạo đức công dân, ảnh hưởng lớn đến tâm 

tư, tình ca,mr, ý chí phấn đấu của sinh viên, thanh niên, trí thức. Hậu quả là 

có một bộ phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, mất phương hướng 

phấn đấu, không có ý chí lập than, lập nghiệp, chạy theo lối sống thực 

dụng, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã 

hội, sa vào nghiện ngập, thiếu trung thực, gian lận trong thi cử, chạy điểm, 

chạy thầy, mua bằng cấp, tiếp thu văn hoá đồi truỵ bên ngoài, lãng quên 

văn hoá dân tộc…Đây là những biểu hiện không thể coi thường. 

Về mặt kinh tế hàng hoá, bên cạnh những cơ hội to lớn khi gia nhập 

WTO thì nước ta cũng  đang và sẽ gặp phải thách thức gay gắt. Cơ hội lớn 

nhất là từ nay nước ta đã có thể tham gia các thị trường thế giới (về vốn, 

hàng hóa, dịch vụ...) với tư cách một thành viên bình đẳng, không bị phân 
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biệt đối xử. Khi các rào cản bị xóa bỏ, xuất khẩu nước ta sẽ có điều kiện 

tăng nhanh, dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào nước ta dự báo sẽ có chiều 

hướng tăng đột biến; từ đó kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, có thêm việc 

làm, thu nhập của nhân dân sẽ tăng, làm cho mức sống vật chất và nhu cầu 

hưởng thụ văn hóa được nâng cao. Ðây chính là một trong những tiền đề cần 

thiết khích lệ văn hóa phát triển, thúc đẩy việc sáng tạo các sản phẩm văn 

hóa nghe nhìn, nghệ thuật biểu diễn, sách báo... đến các nhu cầu giải trí khác 

như du lịch văn hóa, tham quan thắng cảnh, di tích lịch sử, bảo tàng... 

Nhờ sự giao lưu văn hóa quốc tế được tăng cường mà nhân dân ta có 

thêm điều kiện thuận lợi để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại - từ lối sống, 

nếp sống năng động, sáng tạo, tự lập, ý thức tôn trọng pháp luật, đề cao tinh 

thần dân chủ, công bằng đến những giá trị văn học nghệ thuật mang đậm 

tính nhân văn, tính dân tộc và hiện đại.  

Chúng ta cũng có cơ hội nhiều hơn để giới thiệu với bạn bè khắp thế 

giới về vẻ đẹp độc đáo của nền văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú 

nền văn hóa chung của nhân loại. Hội nhập mạnh mẽ với thế giới, chúng ta 

có dịp soát xét lại cơ chế, chính sách trên lĩnh vực văn hóa xem có gì lỗi thời 

cần sửa đổi cho phù hợp  thông lệ, chuẩn mực thế giới mà vẫn tuân thủ 

những nguyên tắc của chúng ta. 

Có thể nói, việc nước ta tham gia ngày càng đầy đủ và tích cực, chủ 

động vào quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế thì cơ hội thuận 

lợi vẫn là cơ bản. Nhưng những thách thức đặt ra cũng không thể xem nhẹ. 

Ở tầm vĩ mô, thách thức lớn nhất đối với văn hóa chủ yếu diễn ra trên 

lĩnh vực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cho nên, cần xem xét kỹ hơn vấn 

đề có ý nghĩa chiến lược này. 

Chúng ta đều biết mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng. Bản sắc 

văn hóa được hình thành trong cả quá trình phát triển không chỉ trên cơ sở 

các điều kiện địa lý, kinh tế, chính trị nhất định của mỗi dân tộc mà còn chịu 
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tác động khách quan của sự giao lưu kinh tế - văn hóa với nhiều dân tộc 

khác. Tuy nhiên, để một quốc gia dân tộc tồn tại, ngoài những yêu cầu về 

lãnh thổ, địa bàn cư trú, thể chế chính trị, tiềm năng kinh tế..., để có một nền 

văn hóa với bản sắc riêng là hết sức quan trọng.  

Bản sắc văn hóa dân tộc là tổng thể những giá trị bền vững, những 

tinh hoa văn hóa vật chất và tinh thần làm nên sắc thái riêng trường tồn 

cùng dân tộc. 

Không thể phủ nhận những tác động tích cực mà nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN đem lại, nhưng khi mở cửa, thách thức từ những yếu tố 

tiêu cực của quá trình hội nhập đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

là rất lớn. Kinh tế thị trường với chủ nghĩa thực dụng sẽ khiến lý tưởng cao 

đẹp chúng ta theo đuổi bấy lâu dễ bị phai nhạt ngay trong cả một số đảng 

viên. Lối sống, nếp sống nặng về vật chất, đồng tiền, tâm lý hưởng thụ tiêu 

dùng có cơ hội ngày càng gia tăng. 

Tình nghĩa trong gia đình, làng xóm, tập thể cơ quan có phần bị mờ 

nhạt. Ở một bộ phận không nhỏ dân cư, nhất là trong lớp trẻ, là xu hướng 

muốn hưởng thụ ăn chơi vượt quá sự đóng góp lao động của bản thân mình. 

Ðã trở thành hiện tượng phổ biến là tâm lý phá phách, chơi bời trác táng ở 

con em các gia đình giàu sổi bất chính (do buôn gian bán lận, do bố mẹ có 

chức có quyền tham nhũng...): nạn đua xe trái phép, lắc thâu đêm ở các vũ 

trường, tệ nghiện ngập ma túy, cờ bạc, trai gái... không còn là chuyện cá 

biệt. Tâm lý sùng ngoại, coi rẻ các giá trị truyền thống có xu hướng lây lan... 

Mặt trái của nền kinh tế thị trường cộng với những yếu tố tiêu cực của 

quá trình hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra những thách thức to lớn đối với 

việc giữ gìn và phát huy phần tốt đẹp trong bản sắc văn hóa dân tộc ta, đối với 

sự nghiệp xây dựng con người, xây dựng tư tưởng, đạo đức lối sống cao đẹp. 
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Ở cấp độ vi mô, chúng ta có thể khảo sát kỹ hơn thách thức của quá 

trình hội nhập quốc tế này đối với một lĩnh vực hoạt động văn hóa cụ thể 

đáng chú ý là lĩnh vực dịch vụ nghe nhìn. 

Dịch vụ nghe nhìn bao gồm: Sản xuất các chương trình nghe nhìn mang 

tính giải trí thương mại trên sóng truyền hình và phát thanh; sản xuất phim; 

sản xuất băng đĩa ca nhạc, băng đĩa hình (đĩa CD, VCD, DVD). Ðây có thể 

coi là một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, không chỉ có ý nghĩa sâu 

rộng về mặt tuyên truyền, giáo dục theo các định hướng tư tưởng, đạo đức, 

thẩm mỹ của Ðảng và Nhà nước ta, mà còn có tính thương mại ở các cấp độ 

khác nhau. 

Thực trạng còn non yếu của dịch vụ nghe nhìn khiến thách thức cạnh 

tranh của sản phẩm nghe nhìn từ bên ngoài càng lộ rõ. Không khó khăn gì để 

nhận thấy rằng các chương trình truyền hình nước ngoài (đặc biệt là phim 

truyện) đang giành ưu thế áp đảo, xuất hiện trên hầu hết "giờ vàng" truyền 

hình là phim nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ...); các game show có 

sức thu hút lượng khán giả đông là mua bản quyền nước ngoài. Băng đĩa 

nhạc, băng đĩa hình nước ngoài chiếm thị phần rất lớn (dù không ít trường 

hợp là băng đĩa lậu vi phạm bản quyền). Số lượng những sản phẩm nghe 

nhìn của chúng ta xuất ra nước ngoài rất ít ỏi. Có thể nói chúng ta đang nhập 

siêu rất lớn trên lĩnh vực này. 

Rõ ràng là trên lĩnh vực nghe nhìn chúng ta đang phải đối diện với 

những thách thức to lớn nảy sinh từ quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa 

quốc tế. Nếu không vượt qua được những thách thức này, thì không những 

chúng ta sẽ phải chịu thua thiệt về kinh tế, mà còn phải đối diện với những 

hệ lụy khôn lường về văn hóa dưới góc độ xây dựng con người, giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp. 

Ngoài ra, còn những thách thức trên các lĩnh vực cụ thể khác, như vấn 

đề nâng cao năng lực của hệ thống thông tin đại chúng, xuất bản - báo chí 
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trước tình hình mới; vấn đề sở hữu trí tuệ, chống xâm phạm bản quyền (một 

thực tế nan giải rất phổ biến đối với các nước đang phát triển); vấn đề dân 

chủ nhân quyền bị xuyên tạc, bóp méo có thể làm xói mòn các giá trị văn 

hóa truyền thống; vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng bị lợi dụng làm ảnh 

hưởng xấu đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc... 

Trước những tồn tại trên, “Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại 

thế giới WTO và những vấn đề đặt ra với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ 

quốc xã hội chủ nghĩa” là tên một cuộc hội thảo khoa học lớn vừa được tổ 

chức tại Học viện Chính trị quân sự.  

Cuộc hội thảo diễn ra chỉ hơn 20 ngày sau khi WTO chính thức kết nạp 

Việt Nam thành thành viên thứ 150 nên không khí thời sự như vẫn tràn ngập 

hội trường. Trong đó có hơn 100 tham luận gửi về và gần 10 tham luận được 

trình bày trực tiếp tại hội thảo. Hầu hết các ý kiến đều đặt ra vấn đề bảo vệ 

Tổ quốc dưới giác độ văn hoá. PGS, TS Nguyễn Văn Khánh là một chuyên 

gia nghiên cứu về lịch sử đương đại nhận định: “Hành trình gia nhập WTO 

đã gian khổ, nhưng hậu WTO mới thực sự là cuộc thử sức”. Ngay trong 

ngày 7-11-2006, thời điểm Việt Nam chính thức được kết nạp vào WTO, 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài viết quan trọng, chỉ ra 5 cơ hội và 4 

thách thức khi gia nhập WTO. Một trong bốn thách thức đó là: “hội nhập 

kinh tế thế giới đặt ra những vấn đề mới trong việc bảo vệ môi trường, bảo 

vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc, chống lại lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền’’. Văn hoá là “bộ 

gien” xã hội của mọi dân tộc. Từ thế kỷ XIX, người Nhật đã chủ trương giao 

lưu với bên ngoài theo phương châm: “Công nghệ phương Tây, đạo lý Nhật 

Bản’’. Việt Nam bước vào sân chơi WTO có thể vận dụng theo hướng này… 

Trong tham luận gửi về hội thảo, TS Nguyễn Tiến Quốc, Học viện 

Chính trị quân sự phân tích: Nếu kinh tế là nền tảng vật chất của một nước, 

thì văn hoá, với hệ tư tưởng là cốt lõi, lại là nền tảng tinh thần của đất nước 
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đó. Mất văn hoá là mất tất cả. Cách đây hơn 70 năm, khi vận nước đang 

ngàn cân treo sợi tóc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một câu trở thành 

phương châm hành động dẫn dân tộc ta đi tới thắng lợi ngày nay: “Dĩ bất 

biến, ứng vạn biến”. Giờ đây, vận nước đang lên, nhưng thời cơ và thuận lợi 

vẫn đang đan xen với nguy cơ, thách thức. Chúng ta cần kiên định cái bất 

biến là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và tạo ra cái vạn biến, đề ra sách 

lược mềm dẻo, các giải pháp linh hoạt cho các vấn đề mà cuộc sống hội 

nhập đặt ra. WTO thúc đẩy quá trình giao lưu và thâm nhập lẫn nhau giữa 

các nền văn hoá, khiến cho bản sắc văn hoá đứng trước nhiều thách thức. 

Cho nên, cần giáo dục, động viên toàn dân giữ gìn bản chất truyền thống và 

bản sắc văn hoá dân tộc. Chống tư tưởng coi kinh tế là “trận địa ngoài chính 

trị”, “ngoài văn hoá, phi chính phủ”; sùng ngoại, sính văn hoá phương Tây. 

Trong khi đó, nếp sống tiểu nông đến nay vẫn hiện hữu trong cung cách làm 

việc, sinh hoạt ở nhiều nơi. Nếu để nó kéo dài sẽ trở thành một lực cản 

không nhỏ cho quá trình hội nhập WTO. Lời cảnh báo của V.I.Lênin rằng 

những thói quen, nhất là thói quen lạc hậu có một sức ỳ ghê gớm cần phải 

được chúng ta ghi nhớ. Vì vậy, nếu như bản sắc văn hoá dân tộc bị lấn át, 

băng hoại thì sự ổn định chính trị - xã hội cũng bị đe doạ từ gốc rễ. 

Một thực tế nữa mà chúng ta không thể không công nhận là, sống trong 

một môi trường nóng, ẩm, mưa nhiều, hết nắng hạn lại đến lụt bão…các di 

sản văn hóa vật thể của chúng ta khó mà lâu bền. Trải qua hàng nghìn năm 

bị đô hộ, hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm, các vương triều hưng phế, 

mỗi lần chiến tranh hay thay đổi triều đại là đốt phá, chôn vùi, hủy diệt… 

không chỉ cung điện, đền miếu, những di sản phi vật thể cũng theo đó mà 

mai một. Cùng với sự tàn phá của thiên nhiên, của chiến tranh, thiếu đói, 

nghèo khổ cũng buộc con người trước tiên phải lo miếng ăn manh áo, ít dám 

bỏ tiền của chăm lo cho di sản cha ông để lại. Bởi thế, sống giữa các di sản 

mà chúng ta ít hiểu giá trị của chúng, ít bảo vệ chúng. Ở Việt Nam, di sản thì 

nhiều nhưng ít di sản nào còn nguyên vẹn, không bị xuống cấp hoặc bị xâm 
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hại. Rừng bị tàn phá, biển bị ô nhiễm, các di tích lịch sử, văn hóa bị lấn 

chiếm, nghệ thuật truyền thống bị phim ảnh, âm nhạc ngoại lai dồn vào chân 

tường, thuần phong, mỹ tục “phi vật thể” bị đe dọa. Đã thấy nguy cơ một 

Việt Nam có thể no đủ nhưng mất hết bản sắc văn hóa của mình  

Nhưng chính nguy cơ đó lại là một sự cảnh tỉnh cần thiết. Người ta ngày 

càng nhận ra rằng văn hóa và kinh tế có mối quan hệ mật thiết với nhau, suy 

cho cùng trình độ phát triển kinh tế quyết định mức độ hưởng thụ văn hóa, 

nhưng kinh tế phát triển không có nghĩa là văn hóa cũng phát triển theo tỷ lệ 

thuận. Nhiều năm qua, tốc độ tăng GDP của nước ta khá cao, kinh tế nước ta 

đã từng được  đánh giá là “ngôi sao đang lên trên bầu trời châu Á”… nhưng 

nhiều lĩnh vực văn hóa như lối sống, đạo đức lại tụt lùi; tệ nạn xã hội tăng; 

nhiều di sản nhất là đình chùa, di tích, lăng mộ bị lấn chiếm, phá hoại; môi 

trường bị xuống cấp nghiêm trọng. Trình độ phát triển càng cao, người ta 

cũng ngày càng nhận ra rằng nền tảng của xã hội không phải là lượng vàng dự 

trữ quốc gia mà là văn hóa. Không bảo vệ được văn hóa của dân tộc đồng 

nghĩa với mất độc lập, tự chủ. Không còn di sản thì cũng không có tương lai.  

Không chỉ tương lai, văn hóa (trong đó có di sản) còn là hiện tại, là đòn 

bẩy thúc đẩy kinh tế. thế mà ngày nay chúng đang bị thương mại hóa, bị lợi 

dụng đến biến dạng và có thể mất đi vĩnh viễn. Người ta biến những di sản 

phi vật thể giàu tính nhân văn như chợ tình Sa pa, chợ tình Khau Vai, lễ hội 

Phủ Giày, tục lên đồng, hát chầu văn, ca trù, ca Huế trở thành phương tiện 

phục vụ cho những mục đích hưởng lạc hoặc kiếm lợi. Người ta lợi dụng 

việc huy động tiền công đức đúc tượng, sửa sang đình chùa để sà xẻo bỏ túi 

riêng. Tình trạng tham nhũng tiền bảo tồn di sản, lấn chiếm đất di tích, ngày 

càng nghiêm trọng. Di sản là những báu vật thiên nhiên ban tặng hoặc báu 

vật do chính con người sáng tạo ra. Đất nước đang đi những bước vững chắc 

trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Càng hiện đại hóa, càng cần 

có kiến thức, có tấm lòng và có cả tiền của để giữ gìn, phát huy các di sản 
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của dân tộc vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh trên nền vững chắc văn 

hóa truyền thống. 

Vậy cần làm gì để tôn vinh và gìn giữ di sản văn hoá Việt? 

Ngày 23.11 hàng năm là Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (được chọn 

năm 2005). Đó là ngày để tất cả chúng ta có dịp tôn vinh các di sản văn hoá 

dân tộc. Chúng ta cũng đã có những bước tiến trong nhận thức về di sản và 

sự quan tâm tới những di sản văn hoá phi vật thể. Những sự kiện quốc tế 

quan trọng được tổ chức tại VN cũng có những hoạt động giới thiệu di sản 

như tấm danh thiếp giới thiệu về gương mặt văn hoá của đất nước với bạn bè 

thế giới.  Song, một thực tế không thể phủ nhận là còn tồn tại quá tràn lan 

những ứng xử với di sản văn hoá rất... thiếu văn hoá. Lấn đất chùa chiền 

miếu mạo xây nhà dựng quán, lợi dụng tín ngưỡng của người dân để trục lợi 

như xây chùa giả, biến lễ hội truyền thống thành dịp "vặt tiền" khách thập 

phương,... là những tệ nạn vẫn đang làm đau đầu các nhà quản lý văn hoá và 

đau lòng người yêu di sản. 

Một vấn đề nữa không thể không đề cập là gần đây người ta thường nói 

đến bản sắc văn hoá trong kinh doanh. Trong thế giới ngày nay, khi mà mọi 

sự đều biến đổi từng giờ, từng ngày, thì Việt Nam phải đi tắt đón đầu, để rút 

ngắn lộ trình. Do vậy, chúng ta phải tách bạch rõ hai vấn đề: Luôn ổn định 

an ninh chính trị và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Để phát triển kinh tế vượt 

trội mà vẫn mang bản sắc văn hoá dân tộc là một dấu hỏi lớn cần phải có lời 

giải và thời gian để giải quyết, nó buộc những nhà lãnh đạo đất nước, lãnh 

đạo doanh nghiệp phải chung tay chung sức cùng làm ngay.  

Như vậy, chính thực tế toàn cầu hoá đã chứng minh, quốc gia nào chỉ 

biết sống nhờ vào quá khứ, mang quá khứ hào hùng để che cái yếu kém của 

hiện tại và định hướng không xác thực cho tương lai, không hội nhập quá 

khứ với hiện tại, không biết tiếp nhận giá trị mới để phát huy truyền thống, 

sẽ dẫn đến nền kinh tế lạc hậu, đói nghèo và bản sắc văn hoá dân tộc cùng 
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niềm tin cũng bị xói mòn. Hoặc ngược lại, nếu quốc gia nào không biết tôn 

trọng, bảo tồn và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thuống của dân tộc 

mà chỉ chạy theo văn hóa ngoại lai thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh mất cái 

cốt cách của mình, và đồng thời với sự hòa nhập sẽ là sự hòa tan. 

2.2. Đặc điểm của thế hệ trẻ thanh niên sinh viên Việt Nam nói chung và 

sinh viên trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội nói riêng 

Có thể thấy rằng, diện mạo của thanh niên, sinh viên Việt Nam trong 

những năm gần đây có những thay đổi nhất định. Thế hệ trẻ ngày nay có 

nhiều điều kiện, cơ hội để tiếp cận thông tin mới, mở rộng kiến thức cũng như 

rèn luyện kỹ năng về mọi mặt. Vì thế, bên cạnh những đặc điểm chung của 

người Việt Nam, cộng với những ưu thế riêng của thế hệ mình, thanh niên, 

sinh viên Việt Nam ngày nay có những đặc điểm cơ bản sau đây:  

Thứ nhất, đó là những con người trẻ, khoẻ, đầy nhiệt huyết, năng động, 

sống có hoài bão ước mơ, dám nghĩ dám làm. Đây chính là thế mạnh của họ. 

Lớp trẻ là nguồn nhân lực đông đảo, sung sức với ý chí và quyết tâm cao 

trong suy nghĩ cũng như trong hành động. Họ là những con người luôn có ý 

thức về trách nhiện của mình với bản thân, gia đình và xã hội. Họ biết đứng 

trên đôi chân của mình, dám mạnh dạn đưa ra những quyết định táo bạo và 

dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Họ luôn ý thức được rằng, 

mình là công dân ngang hàng với mọi công dân khác về trách nhiệm và nghĩa 

vụ đối với đất nước.. 

Tuổi trẻ hôm nay không còn ngoan ngoãn ngồi khoanh tay cho ai muốn 

nhồi vào đầu mình cái gì cũng được, mà họ có quyền nhận hay từ chối trên cơ 

sở phán định của chính mình và tự tìm ra cho mình một đáp án, một hướng đi 

phù hợp, sáng tạo. 

Nước ta đã có nhiều thành công của những ước mơ táo bạo mà chủ 

nhân của nó thuộc về thế hệ trẻ thanh niên. Ngày nay, mặc dù thế hệ trẻ đang 
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phải đối mặt với nhiều hạn chế trong cuộc sống, nhưng họ đang có một điều 

kiện mới mà trước đây thế hệ cha anh chưa có nhiều hoặc rất khó tiếp cận, đó 

là thông tin. Thông tin đã đưa tầm mắt của chúng ra cả thế giới và đến mọi 

lĩnh vực của cuộc sống. Tuổi trẻ với nhựa sống tràn trề và với tầm nhìn mới 

đang được thoả sức bơi lội giữa biển rộng của công nghệ thông tin. Với ý chí 

lập thân, họ đang chọn cho mình những ước mơ táo bạo, dám sống và lập 

nghiệp bằng những ước mơ đó. Mặc dù, có thể họ thất bại nhưng quan trọng 

là họ đã tự ý thức được về việc làm của mình, tự chịu trách nhiệm về việc làm 

đó và quyết tâm đi tiếp tới cái đúng. Chỉ có như vậy, họ mới đề kháng được 

mọi cái không tốt đẹp bất kỳ đến từ đâu. Để có thể đứng vững trong cuộc 

sống, thế hệ trẻ hôm nay đã biết chuẩn bị cho mình cả nghị lực và sức đề 

kháng. Không thể phủ nhận rằng, một con người dám nghi ngờ, dám sai, dám 

thất bại để tìm đường đến thành công thì đấy là một con người đẹp và sớm 

muộn sẽ thành đạt.  

Thứ hai, đó là những con người thích ứng nhanh, dễ hòa nhập với hoàn 

cảnh bên ngoài và những thay đổi của thế giới. Ai cũng biết xã hội là một cơ 

thể sống luôn vận động biến đổi không ngừng. Vì vậy, không có con người 

trừu tượng, chỉ có con người cụ thể trong  mỗi giai đoạn phát triển nhất định 

của xã hội. Điều kiện lịch sử xã hội vận động biến đổi thì con người cũng phải 

thay đổi theo cho phù hợp. Sự thích nghi với môi trường và điều kiện hoàn 

cảnh bên ngoài không phải ai cũng có thể dễ dàng thay đổi và kịp thời hòa 

nhập. Trong xã hội, có thể nói thế hệ trẻ thanh niên là những người năng động 

nên họ dễ thích nghi nhất.   

Thứ ba, thế hệ trẻ thường thích giao lưu và ham học hỏi cái mới, có tinh 

thần đoàn kết, tương thân tương ái. 

Ai cũng biết, tuổi trẻ thường đi đôi với tính ham học hỏi và khám phá cái 

mới. Họ luôn là những con người tiên phong trong công cuộc tìm tòi và chinh 

phục cái mới. Sức trẻ đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ dám bước vào 
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những con đường thậm chí là trông gai, ghềnh thác. Tuổi trẻ luôn đồng hành 

với những phiêu lưu, khám phá. Họ không bảo thủ hoặc quá rè chừng trong 

khi đi tìm cái mới. Họ là những người năng động, nhiệt tình dám nghĩ, dám 

làm và dám chịu tránh nhiệm.  

     Thứ tư, thế hệ trẻ thường sống thực dụng, có một bộ phận sống không 

mục đích, chỉ chú trọng các giá trí vật chất mà xem nhẹ các giá trị văn hoá 

truyền thống của dân tộc. Họ thường đề cao chủ nghĩa cá nhân, sống vị kỷ, 

hẹp hòi. 

 Chưa bao giờ con người Việt nam lại thích sống riêng cho mình như 

hiện nay. Nền kinh tế thị trường đang kéo các ông bố đến bàn tiệc, cuộc nhậu, 

sân ten-nít, phòng karaoke, bể bơi, xông hơi mát -xa..., kéo các bà mẹ đến 

siêu thị, câu lạc bộ thể hình, khiêu vũ, tiệm may, tiệm uốn tóc, sửa móng chân 

tay hay thẩm mỹ viện... Bọn trẻ lớn lên đã quen với cảnh cô đơn trong chính 

ngôi nhà của mình. Vào lứa tuổi luôn cần hỏi ý kiến, luôn cần tâm sự và 

hướng dẫn thì chúng lại buộc phải làm bạn với máy vi tính, điện thoại di 

động, xe máy đắt tiền, quần áo hợp mốt..., Nhu cầu cần chia sẻ của giới trẻ 

hiện nay là quá lớn, nhưng họ lại thực sự khó khăn vì không biết làm việc này 

với ai khi mà ngay cả những người thân nhất trong gia đình cũng rất ít có thời 

gian gặp nhau. Thế là họ lao vào những cuộc chơi, giết thời gian ở các quán 

internet, vũ trường hay nhà hàng, khách sạn. Lý tưởng sống của họ cũng vì 

thế mà phai mờ, hoặc sống không mục đích. 

Hơn nữa, ra đời và trưởng thành sau chiến tranh, họ được hưởng một 

nền hoà bình vô giá mà biết bao thế hệ cha anh đánh đổi bằng cả cuộc đời, 

thậm chí cả sinh mạng của mình để giành cho được. Họ có quá nhiều thuận 

lợi khi được hưởng một nền giáo dục tốt, một cuộc sống đầy đủ vật chất mà 

các thế hệ đi trước nằm mơ cũng không thể có được. Nhìn chung, mục đích 

lớn nhất của họ là muốn trở thành người thành đạt. Mặc dù xu hướng tích cực 

là chủ yếu, nhưng vẫn còn một bộ phận trong giới trẻ quá coi trọng giá trị vật 
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chất mà bỏ qua nhiều giá trị văn hóa, truyền thống, tiếp thu ồ ạt văn hóa 

phương Tây; quá đề cao cá nhân, sống vị kỷ, không xác định đúng đắn mục 

đích sống.  

       Thứ năm, thế hệ trẻ cũng là những người dễ bị kích động, lôi kéo. Ai 

cũng biết, thế hệ trẻ là những người sung sức và tràn đầy nhựa sống. Họ là 

những con người năng động, thông minh, dám nghĩ dám làm và dám chịu 

trách nhiệm. Tuổi trẻ đã cho họ tình yêu và đầy lòng nhiệt huyết. Họ là những 

con người thích thể hiện và muốn chứng minh cho người khác về bản lĩnh của 

mình. Chính vì thế, trong cuộc sống, nếu không được định hướng đúng đắn, 

họ cũng rất dễ bị lôi kéo, kích động. Lớp trẻ đầy nhiệt huyết với sự quyết tâm, 

nhưng lớp trẻ cũng là đối tượng còn non nớt, bồng bột, chưa chín chắn. Và có 

thể nói đây cũng chính là một trong những hạn chế khó tránh khỏi của thế hệ 

trẻ, vì vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, trước những âm mưu và 

diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, thì điểm yếu này của thế hệ trẻ rất 

dễ bị chúng lợi dụng và mua chuộc. 

Ngoài những đặc điểm chung của thanh niên, sinh viên Việt Nam như 

vừa trình bày ở trên, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia 

Hà Nội còn có những những đặc thù riêng biệt sau đây: 

Thứ nhất, do tính chất chuyên ngành theo học, sinh viên Trường Đại 

học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội là những người trực tiếp học tập, 

nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa của các nước trên thế giới. Chính vì vậy, 

họ có điều kiện tiếp xúc, giao thoa với các nền văn hóa. Và trong quá trình 

tiếp xúc, giao thoa ấy, họ là những người thấy rõ hơn giá trị của nền văn hóa 

bản địa cũng như là giá trị của các nền văn hóa thế giới.  

Con người vừa là chủ thể của sự sáng tạo văn hóa vừa là sản phẩm của 

văn hóa. Trong quá trình vận động và phát triển, các quốc gia đều xây dựng 

và phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc mình, bảo lưu và truyền đạt cho 

các thế hệ tiếp nối, tạo thành một dòng chảy liên tục của lịch sử văn hóa dân 
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tộc. Các giá trị văn hóa này được kết tinh ở truyền thống văn hóa dân tộc và 

được biểu hiện sinh động ở các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể cùng 

phương thức ứng xử của con người trong hoạt động thực tiễn. 

Toàn bộ những giá trị đó tạo thành nền tảng tinh thần của dân tộc, là cơ sở liên 

kết và đúc kết các thế hệ, tạo nên sức sống của một dân tộc, tạo nên bản sắc và 

bản lĩnh của dân tộc trong cuộc đấu tranh và xây dựng bảo vệ đất nước. 

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ được đào tạo một cách cơ bản về 

ngôn ngữ và văn hóa các nước để sau này trở thành những người trực tiếp 

giảng dạy hoặc phiên dịch cho những người khác về ngôn ngữ mà họ theo 

học. Chính vì vậy, họ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình giữ 

gìn và chuyển tải văn hóa dân tộc cho những đối tượng khác, cho bạn bè năm 

châu trên thế giới. 

Thứ hai, vì là những người trực tiếp học tập, nghiên cứu về ngôn ngữ 

và văn hóa của các nước trên thế giới cho nên sinh viên trường ngoại ngữ 

cũng là những người rất dễ hấp thu một cách ồ ạt nền văn hóa ngoại lai bên 

ngoài, quên đi những giá trị văn hóa dân tộc, nếu không được giáo dục và 

định hướng đúng đắn về lập trường tư tưởng chính trị. Thực tế này đã từng 

tồn tại trong một bộ phận sinh viên trường ngoại ngữ nói riêng và thanh niên, 

sinh viên Việt Nam nói chung.  

Đi vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế, một nền văn hoá mới đã và đang hình thành cùng với công cuộc đổi 

mới của Đảng là nguồn lực quan trọng của công cuộc phát triển đất nước. Đó 

là nền văn hoá vừa phát huy được những giá trị truyền thống của dân tộc như 

yêu nước, thương người, sống tình nghĩa trọn vẹn… với những yêu cầu mới, 

nội dung mới do đòi hỏi của dân tộc và thời đại. Nhờ đó, phần lớn sinh viên 

Trường Ngoại ngữ vẫn giữ được cốt cách truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Nhưng bên cạnh đó, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc 
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tế, do sự bùng phát của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi và bất chấp đạo 

lý, đã dẫn đến 

Như vậy, với công cụ đắc lực là ngoại ngữ và vốn kiến thức về nền văn 

hoá các nước trên thế giới, sinh viên, thanh niên Việt Nam nói chung và sinh 

viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng giữu một 

vị trí vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy nền văn hoá 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vì vậy, cần phải trang bị cho thanh niên, 

sinh viên một thế giới quan khoa học và một phương pháp luận đúng đắn là 

việc làm hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. 

2.3. Nhiệm vụ của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia 

Hà Nội với việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc  

    Con người là vốn quý nhất, là chủ thể của mọi sáng tạo. Văn hoá làm 

cho con người sống  tốt đẹp hơn về đạo lý, đạo đức. Con người làm ra văn 

hoá, nhưng văn hoá hóa con người. Văn hoá phải làm tốt vai trò hình thành 

nhân cách, yếu tố cốt lõi trong nguồn lực con người. Con người là nguồn lực 

vô hạn, nhưng phải là con người có văn hoá. Văn hoá ở đây là tài sản vô hình, 

do học tập, tu dưỡng, rèn luyện mới có được. Vì vậy, trong bối cảnh toàn cầu 

hóa hiện nay, mỗi người dân cần có nhiệm vụ chủ động trong việc xây dựng 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta xác định văn hoá là nền tảng tinh 

thần xã hội, là cơ sở để phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết dân 

tộc, phát huy ý chí bản lĩnh trí tuệ và đạo lý của dân tộc trong sự nghiệp đổi 

mới đất nước.   

“Chăm lo văn hoá là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần trong xã hội, 

thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh, không quan tâm giải quyết tốt 

mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, giữa tiến bộ và công bằng xã hội thì 

không thể có sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững” [4;55]. Vì vậy, xây dựng 
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và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa là xây dựng một xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh, con người phát triển toàn diện. Văn hoá là kết quả 

của kinh tế, đồng thời là động lực của phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hóa 

phải gắn kết chặt chẽ với đời sống hoạt động xã hội trên mọi phương diện giá 

trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương, biến thành nguồn lực nội sinh quan 

trọng nhất của phát triển. 

Có một thực tế không thể phủ nhận là hiện nay chúng ta đang đứng 

trước rất nhiều những khó khăn, thách thức. Gần một nửa dân số sống dưới 

mức đói nghèo. Các khoản nợ quốc tế, các khoản vay dài hạn đang chờ thế hệ 

con cháu sau này phải lao động cật lực để trả nợ... Tài nguyên thiên nhiên dần 

cạn kiệt. Trong khi đó, chúng ta lại đang tiến hành sự nghiệp "Công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá"; phấn đấu "Tất cả vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hộ 

công bằng, dân chủ, văn minh".  Thế hệ trẻ cần phải chủ động để có thể hoà 

nhập được với thế giới, họ cần phải ý thức được rõ hơn về vai trò, vị trí của 

mình để phấn đấu.  

Đảng ta chủ trương mọi hoạt động văn hoá phải nhằm xây dựng và phát 

triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt 

Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng môi trường 

văn hoá lành mạnh cho sự phát triển xã hội. Nhằm đạtmục tiêu xây dựng nền 

văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, 

giải pháp trong đó xã hội hoá hoạt động văn hoá là vấn đề quan trọng và cấp 

thiết. 

Đối với nước ta, xã hội hoá nói chung và xã hội hoá hoạt động văn hoá 

nói riêng là vấn đề còn mới mẻ. Cho nên, trong điều kiện mở rộng giao lưu 

quốc tế, việc nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên lĩnh vực này là 

cần thiết. Nhưng kinh nghiệm của các nước tự than nó không giúp ích gì 

nhiều cho chúng ta nếu chúng ta không xác định đúng đắn nhiệm vụ của 
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mình, không có những việc làm chủ động, sang tạocho phù hợp với hoàn cảnh 

của nước ta. 

Khi một đứa trẻ được nhận đầy đủ sự quan tâm, chăm sóc của gia đình 

và xã hội, đứa trẻ đó đã nhận được chính nghĩa vụ và trách nhiệm của mình 

trước cuộc sống để rồi đến một giai đoạn khác trong cuộc đời chúng sẽ bàn 

"giao lại" cho một thế hệ mới. Muốn con ngoan thì bố mẹ phải gương mẫu. 

Muốn con thể hiện được giá trị của cá nhân mình thì bố mẹ phải khuyến 

khích, tạo điều kiện và tôn trọng.  

Chúng tôi rất tin tưởng rằng thế hệ trẻ trong tương lai sẽ biết dựa vào 

những giá trị văn hoá truyền thống lâu đời của dân tộc để tạo nên một diện 

mạo Việt Nam đầy bản sắc trên trường quốc tế. Lịch sử không bao giờ bỏ rơi 

dọc đường những giá trị đích thực. Cách đây 100 năm, chúng ta đã có những 

phong trào Ðông du, Duy Tân: cải cách giáo dục, cải cách kinh tế, văn hoá... 

Từ Nguyễn Trường Tộ cho đến Vua Hàm Nghi, Thành Thái cũng đều rất 

muốn tạo ra những vận hội để thay đổi diện mạo đất nước...Nếu như sự ra đời 

của Ðảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện quốc khánh 2-9 năm 1945 cho đến 

ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 là một tất yếu của lịch sử thì 

tại sao chúng ta lại băn khoăn quá nhiều về sự hình thành và ra đời của một 

thế hệ thanh niên mới, biết tìm cách thích ứng với hoàn cảnh của đất nước để 

hoà nhập với thế giới.  

Ngày nay giao lưu văn hoá đã trở thành một yếu tố quan trọng trong 

chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Từ chỗ thấy 

rõ vai trò của văn hoá, nhiều quốc gia đã đầu tư rất mạnh cho việc truyền bá, 

phổ biến nền văn hoá của họ ra nước ngoài, coi đó là chiếc cầu nối thúc đẩy 

các mối quan hệ khác phát triển. 

Giao lưu văn hoa ngày càng đa dạng về hình thức và chất lượng. Với 

phương châm “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới phấn 

đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội xã hội” và với truyền thống 
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dân tộc, con người Việt Nam với bản lĩnh riêng của mình,vẫn luôn tỉnh táo 

tiếp thu có chọn lọc những gì cần cho chúng ta trong bối cảnh hiện nay, trong 

đó có sự tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển văn hoá. Để làm tốt 

việc này trong bối cảnh hiện nay cũng là việc không đơn giản chút nào.  

Cùng với thế hệ trẻ trong cả nước đang chung tay dốc sức cho công 

cuộc xây dựng đất nước thì sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 

quốc gia Hà Nội đang giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối 

cảnh toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Với tư cách là những 

người được học tập, nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hoá của các nước trên thế 

giới, họ được đào tạo để sau này trở thành những nhà phiên dịch, nhà sư phạm 

hay người hướng dẫn viên giới thiệu với bạn bè khắp năm châu về nền văn 

hoá của dân tộc. Trọng trách này thật nặng nề nhưng cũng hết sức vinh quang. 

Còn gì tự hào hơn khi ta được tự quảng bá về mình cho bạn bè quốc tế. Vấn 

đề then chốt là ở chỗ, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - đại học quốc gia 

Hà Nội cần được đào tạo một cách khoa học và toàn diện, đặc biệt là về lập 

trường tư tưởng chính trị và sự am tường cũng như giá trị của nền văn hoá 

dân tộc. 

Kế thừa những truyền thống văn hoá dân tộc, sinh viên Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội là những con người hiếu học, thông 

minh, năng động và đấy khát vọng vươn lên sánh vai với các bè bạn năm châu 

trên thế giới. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, sinh viên Trường 

Ngoại ngữ đã tiếp thu trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng những 

tri thức mới để làm giàu kiến thức bản thân, phục vụ cho sự nghiệp phát triển 

của nước nhà. Hay nói cách khác, là họ đã nắm vững kiến thức triết học về 

quy luật phủ định của phủ định để thấy được tính tất yếu trong sự phát triển. 

Bởi nếu không xem sự nghiệp đổi mới như là một quá trình phủ định biện 

chứng chúng ta sẽ rơi vào những sai lầm cực đoan : hoặc là không kiên quyết 

từ bỏ cái cũ lỗi thời, hoặc ngược lại phủ nhận mọi thành tựu đã đạt được trước 
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đó. Trong quá trình tiếp thu những tri thức và nền văn hoá, văn minh nhân 

loại, sinh viên Trường Ngoại ngữ trên tinh thần sàng lọc, bỏ thô lấy tinh đã kế 

thừa không chỉ những yếu tố tích cực ở cái cũ đã có của đất nước, mà còn cả 

những yếu tố tích cực của giá trị văn minh nhân loại, cải tạo nó cho phù hợp 

với hoàn cảnh lịch sử của xã hội Việt Nam. Chính vì vậy, kể cả sinh viên 

đang theo học ở trường và sinh viên du học ở nước ngoài hầu hết đều có một 

phương pháp luận đúng đắn trong quá trình học tập và nghiên cứu để đạt hiệu 

quả cao.  

Nhờ có công cụ đắc lực là ngoại ngữ, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ 

- Đại học quốc gia Hà Nội có nhiều thuận lợi trong việc giữ gìn và tiếp thu 

tinh hoa văn hoá của nhân loại. Với những giá trị văn hoá dân tộc, đó là cái 

cốt cách làm nên Việt Nam thì cần phải có thái độ giữ gìn và trân trọng. 

Nhưng, để có thể tạo ra một nền văn hóa thống nhất trong sự đa dạng, tạo ra 

một sức mạnh tổng hợp làm động lực thúc đẩy quá trình xây dựng đất nước 

hiện nay thì cần phải có sự bổ sung bằng những giá trị thời đại. Chính những 

giá trị lịch sử là cái nền tốt nhất để tiếp thu những giá trị thời đại, làm cho các 

giá trị thời đại có sức sống trường tồn cùng với truyền thống dân tộc. 

 Là những người trực tiếp được học tập, nghiên cứu về ngôn ngữ và văn 

hoá các nước trên thế giới, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ có điều kiện 

được giao lưu và mở rộng tầm nhìn của mình ra bên ngoài nên họ đã biết trân 

trọng hơn giá trị của bản sắc văn hoá dân tộc mình, cái mà cha ông ta đã dày 

công vun đắp và gìn giữ, đồng thời họ cũng biết tiếp thu những cái hay, cái 

đẹp của giá trị thời đại để làm giàu cho văn hoá dân tộc. Những giá trị thời đại 

đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, thế giới quan và nhân sinh quan , đạo đức mới 

của công nhân hiện đại. Đó là những tiến bộ, thành tựu về văn hoá tinh thần 

của toàn nhân loại, phù hợp với cuộc sống và con người Việt Nam. Đó là 

những yêu cầu của sự đổi mới tư duy trong mỗi con người: nâng cao trình độ 

văn hoá, trình độ quản lý, đề cao lối làm việc khẩn trương, khoa học, mang 

tính công nghiệp hiện đại, xoá bỏ những cái xấu của văn hoá phong kiến, tư 
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sản, tiểu tư sản, xây dựng một năng lực tư duy khái quát cao… Đó còn là yêu 

cầu xây dựng những tình cảm mới, tình yêu đất nước, yêu nhân dân, tinh thần 

quốc tế vô sản chân chính. 

Những giá trị thời đại này không chỉ là những vấn đề đặt ra có tính lý 

thuyết đối với giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam, mà là những nhân tố 

đã xuất hiện trong cuộc sống xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, hoặc là 

những giá trị mà nhân loại đã đúc kết và trao lại cho chúng ta. Có cái đã hình 

thành và cũng có cái còn phải mò mẫm, lựa chọn, sáng tạo… 

 Sự kết hợp giữa những giá trị lịch sử và giá trị thời dại này không phải 

là sự kết hợp chủ quan, mà chính là một sự nhào trộn và phát triển những 

phẩm chất ưu việt của con người trước những yêu cầu và điều kiện khách 

quan hiện đại, khắc phục những chỗ yếu, bổ sung chỗ thiếu sót, lựa chọn 

những cái mới phù hợp, phát huy những điểm mạnh trên bình diện mới. Mỗi 

một phẩm chất truyền thống tots đẹp của người Việt Nam trong thời đại này 

đều phải đánh giá lại và phát triển lên, vì nó mang một ý nghĩa mới. và mỗi 

giá trị thời đại có tính nhân loại, quôcs tế cũng cần phải được Việt Nam hoá, 

dân tộc hoá, nghĩa là gắn với giá trị lịch sử , lấy đó làm cái nền. 

 Hai bộ phận giá trị này có mối tương quan rất cân đối, hài hoà. chỉ có 

kết hợp tốt các giá trị lịch sử và giá trị thời đại trong việc xây dựng con người 

thì mới sản sinh những con người mới đúng nhưn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

từng nói: muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải có 

những con người xã hội chủ nghĩa. 

Cũng giống như thế hệ trẻ thanh niên, sinh viên Việt Nam nói chung, 

sinh viên Trường Ngoại ngữ là những tri thức năng nổ, đầy nhiệt huyết, góp 

sức mình cùng đất nước xây dựng nền văn hoá mới. Có rất nhiều hoạt động 

tình nguyện của sinh viên tham gia tuyên truyền và xây dựng đời sống văn 

hoá mới như giúp đỡ dồng bào dân tộc thiểu số, thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, 

có công với cách mạng, dạy học cho những em nhỏ cơ nhỡ có hoàn cảnh khó 

khăn... Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, vượt qua hàng trăm cây số, họ đến với 
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những dồng bào dân tộc xa xôi để tuyên truyền cho bà con dân bản về đường 

lối, chính sách văn hoá của Đảng và Nhà nước. Như vậy, cùng với thanh niên, 

sinh viên trên cả nước, sinh viên Trường ngoại ngữ đã góp phần không nhỏ 

vào việc giữ gìn và phát huy nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

trong bối cảnh hiện nay. 

Đối với những giá trị văn hóa truyền thống, sinh viên phải luôn tôn trọng, 

bảo tồn và phát huy. Còn đối với những giá trị văn hóa của nước ngoài, sinh viên 

cần tôn trọng nhưng phải hết sức tỉnh táo trong việc tiếp thu sao cho phù hợp với 

hoàn cảnh nước nhà. Ở đây, cần phải tránh cả hai khuynh hướng, hoặc là quay 

lưng lại truyền thống, coi thường di sản và bản sắc văn hóa dân tộc, hoặc là tiếp 

thu ồ ạt nền văn hóa ngoại lai bên ngoài một cách không kiểm soát.  

Những kết quả đó cho thấy, sinh viên ngày nay đã có một phương pháp 

luận đúng đắn trong việc khẳng định giá trị, bản sắc văn hoá của dân tộc và 

tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại. Trong điều kiện quốc tế hoá 

kinh tế thế giới, với thông tin đa chiều, những sinh viên Trường ngoại ngữ 

vẫn đứng vững để tiếp thu có chọn lọc văn hóa thời đại, đồng thời kế thừa, 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để biến khát vọng sánh vai với các cường 

quốc thành một hiện thực. 

Bên cạnh những sinh viên có vai trò tích cực trong việc xây dựng 

nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như đã trình bày ở trên thì 

cũng cần phải thấy rằng, vẫn còn tồn tại một bộ phận không nhỏ những 

sinh viên do lập trường tư tưởng chính trị không đúng đắn, do không thấy 

được giá trị đích thực của bản sắc văn hóa đã dẫn đến có thái độ phủ định 

sạch trơn đối với truyền thống dân tộc, chạy theo các nền văn hóa bên 

ngoài một cách thiếu kiểm soát. Họ không nhận nhận thức được vai trò 

quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa đan tộc, vì thế việc tiếp thu 

những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước còn mơ hồ, thậm chí 

là xem nhẹ. Điều này là cực kỳ tai hại và sẽ dẫn đến những hậu quả không 

lường mà như theo cách nói của Nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn 
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Kiệt trong thư gửi Hội nghị xuất bản toàn quốc (1993) là "mất bản sắc văn 

hóa dân tộc là mất hết!". 

Trước thực tế trên, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một vài giải pháp 

sau đây nhằm giúp sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Trường 

Đại học Ngoại ngữ nói riêng có một thái độ đúng đắn trong việc xây 

dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn 

cầu hóa hiện nay: 

Thứ nhất, cần trang bị cho sinh viên một lập trường thế giới quan 

khoa học và một phương pháp luận đúng đắn thông qua việc giảng dạy 

các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Không chỉ dừng 

ở việc giảng dạy về mặt lý thuyết mà phải yêu cầu sinh viên biết vận dụng 

kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. 

Thứ hai, cần tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng con người, xây 

dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống lành mạnh. Ðây có thể coi là 

nhiệm vụ văn hóa trung tâm của sự nghiệp xây dựng con người mới, với 

lối sống, nếp sống thấm nhuần lý tưởng và đạo đức cách mạng.  

Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, con người, chủ thể 

của mọi sang tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá, ngày càng được 

quan tâm, chăm sóc, phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, 

phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực của chủ nghĩa 

xã hội, vì vậy, xây dựng con người mới mà nhiệm vụ quan trọng là giáo 

dục truyền thống văn hoá là việc làm hết sức cần thiết. 

Truyền thống sâu đậm nhất trong con người Việt Nam trước hết là 

tình yêu đất nước, quê hương, khiêm tốn, yêu cái đẹp, trọng đạo đức, biết 

quý trọng những giá trị văn hoá, tinh thần, quý trọng thành quả lao động, 

lạc quan cách mạng và tin tưởng ở tương lai…  

Thứ ba, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát 

huy các di sản văn hóa dân tộc. Việc làm này có thể thực hiện ngay trong 

quá tình học tập, vui chơi và các hoạt động tập thể của sinh viên. Chẳng 



47 
 

hạn, nhà trường có thể kết hợp với các khoa đào tạo, các phòng ban chức 

năng mà trực tiếp nhất là Phòng công tác chính trị học sinh - sinh viên và 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để tổ chức những hội trại, những 

buổi thăm quan dã ngoại, hay những cuộc thi để tìm hiểu về giá trị và ý 

nghĩa của việc giữ gìn và phát huy nền văn hoá dân tộc. Thông qua những 

hoạt động thiét thực đó, sinh viên sẽ có điều kiện tìm hiểu một cách sâu 

rộng hơn về nền văn hoá của nước nhà, từ đó mà giữ gìn và trân trọng bản 

sắc văn hoá dân tộc một cách có ý thức. 

Cuối cùng, giải pháp có ý nghĩa bao trùm, ở tầm vĩ mô, quan trọng 

nhất là phải nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của Ðảng trong lĩnh 

vực văn hóa. Ðảng vạch ra đường lối chủ trương, giám sát các cơ quan 

quản lý Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương và có những điều 

chỉnh cần thiết về cơ chế, tổ chức và nhân sự.  

Sự nghiệp xây dựng văn hóa là sự nghiệp của toàn dân; nguồn lực 

đa dạng trong nhân dân là hết sức to lớn. Chính vì vậy, cần đẩy mạnh hơn 

nữa xã hội hóa các hoạt động văn hóa, đặc biệt là trên lĩnh vực xây dựng 

kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, dịch vụ văn hóa làm cho văn 

hóa không chỉ là một lĩnh vực tinh thần đơn thuần, mà còn đem lại nguồn 

lợi kinh tế to lớn. 

Ðội ngũ những người làm văn hóa đang thiếu và yếu cả về số lượng 

cũng như chất lượng. Chúng ta cần chú trọng đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh 

vực tối quan trọng là đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho văn 

hóa, từ cán bộ quản lý, giáo viên bậc cao, đến các cán bộ kỹ thuật, nghệ sĩ 

sáng tạo. Cần chú ý đưa cán bộ đi đào tạo nâng cao ở các nước tiên tiến, trở 

thành nòng cốt cho đội ngũ cán bộ văn hóa các ngành, các cấp. 

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đối với nước ta là cả một quá trình 

đã, đang và sẽ tiếp diễn lâu dài, trong đó việc Việt Nam gia nhập WTO là 

một cái mốc cực kỳ quan trọng. Ðây sẽ là một cơ hội lớn, đồng thời là một 

thách thức lớn đối với dân tộc ta nói chung và lĩnh vực văn hóa nói riêng. 
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KẾT LUẬN 
 

Nền tảng tinh thần văn hoá Việt Nam là toàn bộ các giá trị do dân tộc 

Việt Nam sáng tạo ra đúc kết thành bản sắc văn hoá Việt Nam truyền từ đời 

này sang đời khác. Nền tảng tinh thần xã hội chính là hệ giá trị và chuẩn 

mực xã hội truyền thống, đã được đúc kết từ trong lịch sử dân tộc, quốc 

gia, tạo nên bản sắc văn hoá, là những nét riêng để phân biệt với các dân 

tộc khác, quốc gia khác. Bản sắc dân tộc đó hình thành nên bản lĩnh tinh 

thần của cộng đồng dân tộc, một quốc gia và hình thành nên niềm tin, lý 

tưởng chung của cộng đồng để dân tộc đó, quốc gia đó hướng tới. 

Dưới góc nhìn này, chủ trương lớn nhất, bao quát nhất để đối phó với 

những thách thức của hội nhập trên lĩnh vực này chính là tập trung mọi 

nguồn lực dưới sự lãnh đạo của Ðảng để "Xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", làm cho văn hóa thấm sâu 

vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, 

từng cộng đồng, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người. Chỉ trên 

cơ sở có một nền văn hóa như vậy, xã hội ta mới có thể có nguồn lực nội 

sinh to lớn, để từ đó có sức đề kháng, khả năng "miễn dịch" mạnh mẽ trước 

những yếu tố văn hóa tiêu cực du nhập từ bên ngoài và nảy sinh ngay từ 

bên trong, từ mặt trái của nền kinh tế thị trường. 

Trong quá trình giao lưu hội nhập với các nền văn hoa bên ngoài, 

sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội giữ một vị 

trí, vai trò vô cùng quan trọng. Là những người trực tiếp học tập và nghiên 

cứu về ngôn ngữ và các nền văn hóa nước ngoài nên nếu không được trang 

bị thật tốt một thế giới quan khoa học và một phương pháp luận đúng đắn 

thì rất dễ lãng quên truyền thống dân tộc. Hơn nữa, có thể nói họ cũng là 

cái cầu nối, là hình ảnh để có thể quảng bá bản sắc Việt Nam với bạn bè 

thế giới. Vì vậy, cần giáo dục để nâng cao nhận thức của sinh về giá trị và 

ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. 
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