KHÁI QUÁT VĂN HÓA VIỆT NAM
Việt Nam có một nền văn hoá đặc sắc, lâu đời gắn li ền với lịch s ử
hình thành và phát triển của dân t ộc.

Các nhà sử học thống nhất ý kiến ở một điểm: Việt Nam có một cộng đ ồng văn hoá khá r ộng l ớn đ ược hình thành vào kho ảng
nửa đầu thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên và phát tri ển r ực r ỡ vào gi ữa thiên niên k ỉ này. Đó là c ộng đ ồng văn hoá
Đông Sơn. Cộng đồng văn hoá ấy phát triển cao so với các nền văn hoá khác đ ương th ời trong khu v ực, có nh ững nét đ ộc đáo
riêng nhưng vẫn mang nhiều điểm đặc trưng của văn hoá vùng Đông Nam Á, vì có chung ch ủng g ốc Nam Á (Mongoloid
phương Nam) và nền văn minh lúa nước. Những con đ ường phát tri ển khác nhau c ủa văn hoá b ản đ ịa t ại các khu v ực khác
nhau (lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả v.v...) đã h ội t ụ v ới nhau, h ợp thành văn hoá Đông S ơn. Đây cũng là th ời kỳ ra
đời nhà nước 'phôi thai' đầu tiên của Vi ệt Nam d ưới hình th ức c ộng đ ồng liên làng và siêu làng (đ ể ch ống gi ặc và đ ắp gi ữ đê
trồng lúa), từ đó các bộ lạc nguyên thuỷ phát tri ển thành dân t ộc.
Giai đoạn văn hoá Văn Lang-Âu Lạc: (gần năm 3000 đến cuối thiên niên k ỷ 1 trước CN) vào th ời đ ại đ ồ đ ồng s ơ khai, tr ải
18 đời vua Hùng, được coi là đỉnh cao thứ nhất của l ịch s ử văn hoá Vi ệt Nam, v ới sáng t ạo tiêu bi ểu là tr ống đ ồng Đông S ơn
và kỹ thuật trồng lúa nước ổn định.
Sau giai đoạn chống Bắc thuộc có đặc trưng chủ yếu là song song t ồn t ại hai xu h ướng Hán hoá và ch ống Hán hoá, giai đo ạn
Đại Việt (từ thế kỉ 10 đến 15) là đỉnh cao thứ hai của văn hoá Vi ệt Nam. Qua các tri ều đ ại nhà n ước phong ki ến đ ộc l ập, nh ất
là với hai cột mốc các triều Lý-Trần và Lê, văn hoá Việt Nam đ ược gây d ựng l ại toàn di ện và thăng hoa nhanh chóng có s ự
tiếp thu ảnh hưởng to lớn của Phật giáo và Nho giáo.
Sau thời kì hỗn độn Lê-Mạc và Trịnh-Nguyễn chia cắt đất nước, rồi t ừ ti ền đ ề Tây S ơn th ống nh ất đ ất n ước và lãnh th ổ, nhà
Nguyễn tìm cách phục hưng văn hoá dựa vào Nho giáo, nh ưng lúc ấy Nho giáo đã suy tàn và văn hoá ph ương Tây b ắt đ ầu
xâm nhập nước ta. Kéo dài cho tới khi kết thúc ch ế đ ộ Pháp thuộc là s ự xen cài v ề văn hoá gi ữa hai xu h ướng Âu hoá và
chống Âu hoá, là sự đấu tranh giữa văn hoá yêu nước với văn hoá th ực dân.
Giai đoạn văn hoá Việt Nam hiện đại được hình thành k ể t ừ nh ững năm 20-30 c ủa th ế k ỷ này, d ưới ng ọn c ờ c ủa ch ủ nghĩa
yêu nước và chủ nghĩa Mác-Lênin. Với sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền văn minh th ế gi ới hi ện đ ại, đ ồng th ời gi ữ gìn,
phát huy bản sắc dân tộc, văn hoá Việt Nam hứa hẹn một đỉnh cao l ịch sử mới.
Có thể nói xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam, đã có ba lớp văn hoá ch ồng lên nhau: l ớp văn hoá b ản đ ịa, l ớp văn hoá giao

lưu với Trung Quốc và khu vực, lớp văn hoá giao l ưu với ph ương Tây. Nh ưng đ ặc đi ểm chính c ủa Vi ệt Nam là nh ờ g ốc văn
hoá bản địa vững chắc nên đã không bị ảnh hưởng văn hoá ngoại lai đồng hoá, trái l ại còn bi ết s ử d ụng và Vi ệt hoá các ảnh
hưởng đó làm giầu cho nền văn hoá dân t ộc.
Văn hoá dân tộc Việt Nam nảy sinh t ừ một môi trường s ống c ụ th ể: x ứ nóng, nhi ều sông n ước, n ơi g ặp g ỡ c ủa nhi ều n ền văn
minh lớn. Điều kiện tự nhiên (nhiệt, ẩm, gió mùa, sông nước, nông nghi ệp tr ồng lúa n ước...) đã tác đ ộng không nh ỏ đ ến đ ời
sống văn hoá vật chất và tinh thần của dân tộc, đến tính cách, tâm lý con ng ười Vi ệt Nam. Tuy nhiên đi ều ki ện xã h ội và l ịch
sử lại là những yếu tố chi phối rất lớn đến văn hoá và tâm lý dân t ộc. Cho nên cùng là c ư dân vùng tr ồng lúa n ước, v ẫn có
những điểm khác biệt về văn hoá giữa Việt Nam với Thái Lan, Lào, Indonesia, Ấn Đ ộ v.v... Cùng c ội ngu ồn văn hoá Đông
Nam á, nhưng do sự thống trị lâu dài của nhà Hán, cùng v ới vi ệc áp đ ặt văn hoá Hán, n ền văn hoá Vi ệt Nam đã bi ến đ ổi theo
hướng mang thêm các đặc điểm văn hoá Đông Á.
Dân tộc Việt Nam hình thành sớm và luôn luôn phải làm các cuộc chi ến tranh gi ữ n ước, t ừ đó t ạo nên m ột đ ặc tr ưng văn hoá
nổi bật: tư tưởng yêu nước thấm sâu và bao trùm mọi lĩnh v ực. Các yếu t ố c ộng đ ồng có ngu ồn g ốc nguyên thu ỷ đã s ớm
được cố kết lại, trở thành cơ sở phát triển chủ nghĩa yêu nước và ý th ức dân t ộc. Chi ến tranh liên miên, đó cũng là lý do ch ủ
yếu khiến cho lịch sử phát triển xã hội Việt Nam có tính b ất th ường, t ất c ả các k ết c ấu kinh t ế - xã h ội th ường b ị chi ến tranh
làm gián đoạn, khó đạt đến điểm đỉnh của sự phát tri ển chín muồi. Cũng vì chi ến tranh phá ho ại, Vi ệt Nam ít có đ ược nh ững
công trình văn hoá-nghệ thuật đồ sộ, hoặc nếu có cũng không b ảo t ồn đ ược nguyên vẹn.
Việt Nam gồm 54 dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ, m ỗi dân t ộc m ột s ắc thái riêng, cho nên văn hoá Vi ệt Nam là m ột s ự
thống nhất trong đa dạng. Ngoài văn hoá Việt - Mường mang tính tiêu bi ểu, còn có các nhóm văn hoá đ ặc s ắc khác nh ư Tày Nùng, Thái, Chàm, Hoa - Ngái, Môn - Khơme, HHHHMông - Dao, nh ất là văn hoá các dân t ộc Tây Nguyên gi ữ đ ược nh ững
truyền thống khá phong phú và toàn diện cuả một xã h ội thuần nông nghi ệp g ắn bó v ới r ừng núi t ự nhiên. D ưới đây là cái nhìn
khái quát về các lĩnh vực văn hoá chủ yếu:
1. Triết học và tư tưởng
Lúc đầu chỉ là những yếu tố tự nhiên nguyên thuỷ thô s ơ v ề duy v ật và bi ện ch ứng, t ư t ưởng ng ười Vi ệt tr ộn l ẫn v ới tín
ngưỡng. Tuy nhiên, xuất phát từ gốc văn hóa nông nghiệp, khác với gốc văn hoá du m ục ở ch ỗ tr ọng tĩnh h ơn đ ộng, l ại có liên
quan nhiều với các hiện tượng tự nhiên, tư tưởng triết học Việt Nam đ ặc biệt chú tâm đ ến các m ối quan h ệ mà s ản ph ẩm đi ển
hình là thuyết âm dương ngũ hành (không hoàn toàn gi ống Trung Qu ốc) và bi ểu hi ện c ụ th ể rõ nh ất là l ối s ống quân bình
hướng tới sự hài hoà.
Sau đó, chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo đ ược dung h ợp và Vi ệt hoá đã góp ph ần vào s ự
phát triển của xã hội và văn hoá Việt Nam. Đặc bi ệt các nhà Thi ền h ọc đ ời Tr ần đã suy nghĩ và ki ến gi ải h ầu h ết các v ấn đ ề
triết học mà Phật giáo đặt ra (Tâm-Phật, Không-Có, Sống-Ch ết...) m ột cách đ ộc đáo, riêng bi ệt. Tuy Nho h ọc v ề sau th ịnh
vượng, nhiều danh nho Việt Nam cũng không nghiên cứu Kh ổng-Mạnh một cách câu n ệ, mù quáng, mà h ọ ti ếp nh ận c ả tinh
thần Phật giáo, Lão-Trang nên tư tưởng họ có phần thanh thoát, phóng khoáng, g ần gũi nhân dân và hoà v ới thiên nhiên h ơn.
Ở các triều đại chuyên chế quan liêu, tư tưởng phong kiến nặng nề đè nén nông dân và trói bu ộc ph ụ n ữ, nh ưng n ếp dân ch ủ
làng mạc, tính cộng đồng nguyên thuỷ vẫn t ồn t ại trên cơ s ở kinh t ế nông nghi ệp t ự c ấp t ự túc. C ắm r ễ sâu trong xã h ội nông
nghiệp Việt Nam là tư tưởng nông dân có nhiều nét tích cực và tiêu bi ểu cho con ng ười Vi ệt Nam truy ền th ống. H ọ là nòng c ốt
chống ngoại xâm qua các cuộc kháng chiến và nổi dậy. Họ s ản sinh ra nhi ều t ướng lĩnh có tài, lãnh t ụ nghĩa quân, mà đ ỉnh
cao là người anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ cuối thế kỷ 18.
Chính sách trọng nông ức thương, chủ yếu dưới triều Nguyễn, khiến cho ý th ức th ị dân ch ậm phát tri ển. Vi ệt Nam x ưa kia coi
trọng nhất nông nhì sĩ, hoặc nhất sĩ nhì nông, thương nhân b ị khinh r ẻ, các ngh ề khác th ường b ị coi là ngh ề ph ụ, k ể c ả ho ạt
động văn hoá.
Thế kỷ 19, phong kiến trong nước suy tàn, văn minh Trung Hoa suy thoái, thì văn hoá ph ương Tây b ắt đ ầu xâm nh ập Vi ệt
Nam theo nòng súng thực dân. Giai cấp công nhân hình thành vào đ ầu th ế k ỉ 20 theo ch ương trình khai thác thu ộc đ ịa. T ư
tưởng Mác-Lênin được du nhập vào Việt Nam những năm 20-30 k ết h ợp v ới ch ủ nghĩa yêu n ước tr ở thành đ ộng l ực bi ến đ ổi

lịch sử đưa đất nước tiến lên độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã h ội. Tiêu bi ểu cho th ời đ ại này là H ồ Chí Minh, anh hùng dân
tộc, nhà tư tưởng và danh nhân văn hoá được quốc t ế thừa nh ận. Giai c ấp t ư s ản dân t ộc y ếu ớt ch ỉ ti ến hành đ ược m ột s ố
cuộc cải cách bộ phận ở nửa đầu thế kỉ 20.
Như vậy, Việt Nam không có một hệ thống lý luận triết h ọc và t ư t ưởng riêng, thi ếu tri ết gia t ầm c ỡ qu ốc t ế. Nh ưng không có
nghĩa là không có những triết lý sống và những t ư t ưởng phù hợp với dân t ộc mình.
Xã hội nông nghiệp có đặc trưng là tính cộng đồng làng xã v ới nhi ều tàn d ư nguyên thu ỷ kéo dài đã t ạo ra tính cách đ ặc thù
của con người Việt Nam. Đó là một lối t ư duy l ưỡng hợp (dualisme), m ột cách t ư duy c ụ th ể, thiên v ề kinh nghi ệm c ảm tính
hơn là duy lý, ưa hình tượng hơn khái ni ệm, nhưng uyển chuy ển linh ho ạt, d ễ dung h ợp, d ễ thích nghi. Đó là m ột l ối s ống
nặng tình nghĩa, đoàn kết gắn bó với họ hàng, làng nước (vì nước m ất nhà tan, l ụt thì lút c ả làng). Đó là m ột cách hành đ ộng
theo xu hướng giải quyết dung hoà, quân bình, d ựa d ẫm các m ối quan h ệ, đ ồng th ời cũng khôn khéo gi ỏi ứng bi ến đã t ừng
nhiều lần biết lấy nhu thắng cương, lấy yếu chống mạnh trong lịch s ử.
Trong các bậc thang giá trị tinh thần, Việt Nam đề cao ch ữ Nhân, k ết h ợp ch ặt ch ẽ Nhân v ới Nghĩa, Nhân v ới Đ ức, b ất nhân
bất nghĩa đồng nghĩa với thất đức. Nguyễn Trãi t ừng di ễn t ả quan ni ệm Nhân Nghĩa c ủa ng ười Vi ệt - đ ối l ập v ới c ường b ạo,
nâng lên thành cơ sở của đường lối trị nước và cứu nước. Việt Nam hi ểu ch ữ Trung là Trung v ới n ước, cao h ơn Trung v ới vua,
trọng chữ Hiếu nhưng không quá bó hẹp trong khuôn khổ gia đình. Ch ữ Phúc cũng đ ứng hàng đ ầu b ảng giá tr ị đ ời s ống,
người ta khen nhà có phúc hơn là khen giầu, khen sang.
Trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập th ế giới, s ẽ ph ải ph ấn đ ấu kh ắc ph ục m ột s ố nh ược đi ểm trong văn
hoá truyền thống; kém tư duy lôgích và khoa h ọc k ỹ thuật; đ ầu óc gia tr ưởng, b ảo th ủ, đ ịa ph ương, h ẹp hòi; t ư t ưởng bình
quân; xu hướng phủ định cá nhân, san bằng cá tính; t ệ ưa sùng bái và th ần thánh hoá; thói chu ộng t ừ ch ương h ư danh, y ếu
về tổ chức thực tiễn...
(Nguồn Bộ Văn hóa Thông tin)
2. Phong tục tập quán
Người Việt vốn thiết thực, chuộng ăn chắc mặc bền. Đầu tiên là ăn, có thực mới v ực đ ược đ ạo, trời đánh còn tránh b ữa ăn. C ơ
cấu ăn thiên về thực vật, cơm rau là chính cộng thêm thuỷ s ản. Luộc là cách n ấu ăn đ ặc s ắc c ủa Vi ệt Nam. Nh ưng cách th ức
chế biến món ăn lại giầu tính tổng hợp, kết hợp nhiều chất liệu và gia vị. Ngày nay có nhi ều th ịt cá, v ẫn không quên v ị d ưa cà.
Người Việt hay dùng các chất liệu vải có nguồn gốc thực vật, m ỏng, nhẹ, thoáng, phù h ợp x ứ nóng, v ới các s ắc màu nâu,
chàm, đen. Trang phục nam giới phát triển từ đóng khố ở trần đ ến áo cánh, quần ta (qu ần Tàu c ải bi ến). N ữ gi ới x ưa ph ổ bi ến
mặc yếm, váy, áo tứ thân sau này đổi thành chiếc áo dài hiện đ ại. Nói chung, ph ụ n ữ Vi ệt Nam làm đ ẹp m ột cách t ế nh ị, kín
đáo trong một xã hội 'cái nết đánh chết cái đẹp'. Trang phục cũ cũng chú ý đến khăn, nón, th ắt l ưng.
Ngôi nhà Việt Nam xưa gắn liền với môi trường sông nước (nhà sàn, mái cong). Sau đó là nhà tranh vách đ ất, l ợp r ạ, v ật li ệu
chủ yếu là tre gỗ, không cao quá để chống gió bão, quan trọng nh ất là h ướng nhà th ường quay v ề phía Nam ch ống nóng,
tránh rét. Nhà cũng không rộng quá để nhường diện tích cho sân, ao, v ườn cây. V ả l ại, ng ười Vi ệt Nam quan ni ệm 'r ộng nhà
không bằng rộng bụng'. Các kiến trúc cổ bề thế thường ẩn mình và hoà với thiên nhiên.
Phương tiện đi lại cổ truyền chủ yếu là đường thuỷ. Con thuyền các loại là hình ảnh thân quen c ủa c ảnh quan đ ịa lý-nhân văn
Việt Nam, cùng với dòng sông, bến nước.
Các phong tục hôn nhân, tang ma, lễ t ết, l ễ hội của Vi ệt Nam đ ều g ắn v ới tính c ộng đ ồng làng xã. Hôn nhân x ưa không ch ỉ là
nhu cầu đôi lứa mà còn phải đáp ứng quyền lợi của gia t ộc, gia đình, làng xã, nên kén ng ười r ất k ỹ, ch ọn ngày lành tháng t ốt,
trải qua nhiều lễ từ giạm ngõ, ăn hỏi, đón dâu đến t ơ h ồng, h ợp c ẩn, l ại m ặt, và ph ải n ộp cheo đ ể chính th ức đ ược th ừa nh ận
là thành viên của làng xóm. Tục lễ tang cũng rất t ỉ m ỉ, thể hi ện th ương xót và ti ễn đ ưa ng ười thân qua bên kia th ế gi ới, không
chỉ do gia đình lo mà hàng xóm láng giềng tận tình giúp đỡ.

Việt Nam là đất nước của lễ hội quanh năm, nhất là vào mùa xuân, nông nhàn. Các t ết chính là t ết Nguyên đán, t ết R ằm
tháng Giêng, tết Hàn thực, tết Đoan ngọ, t ết Rằm tháng B ảy, t ết Trung thu, t ết Ông táo... M ỗi vùng th ường có l ễ h ội riêng,
quan trọng nhất là các lễ hội nông nghiệp (cầu mưa, xuống đ ồng, c ơm m ới...), các l ễ h ội ngh ề nghi ệp (đúc đ ồng, rèn, pháo,
đua ghe...). Ngoài ra là các lễ hội kỉ niệm các b ậc anh hùng có công v ới n ước, các l ễ h ội tôn giáo và văn hoá (h ội chùa). L ễ
hội có 2 phần: phần lễ mang ý nghĩa cầu xin và t ạ ơn, ph ần hội là sinh ho ạt văn hoá c ộng đ ồng g ồm nhi ều trò ch ơi, cu ộc thi
dân gian.
3. Tín ngưỡng và tôn giáo
Tín ngưỡng dân gian Việt Nam từ cổ xưa đã bao hàm:
Tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng sùng bái t ự nhiên và tín ng ưỡng
sùng bái con người. Con người cần sinh sôi, mùa màng cần t ươi tốt
để duy trì và phát triển sự sống, nên đã nảy sinh tín ng ưỡng ph ồn
thực. ở Việt Nam, tín ngưỡng đó tồn tại lâu dài, dưới hai dạng biểu
hiện: thờ sinh thực khí nam và nữ (khác với ấn Độ chỉ thờ sinh thực
khí nam) và thờ cả hành vi giao phối (người và thú, ngay ở Đông
Nam á cũng ít có dân tộc thờ việc này). Dấu tích trên còn để lại ở
nhiều di vật tượng và chân cột đá, trong trang trí các nhà m ồ Tây
Nguyên, trong một số phong tục và điệu múa, rõ nhất là ở hình
dáng và hoa văn các trống đồng cổ.
Nông nghiệp trồng lúa nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố tự nhiên
đã đưa đến tín ngưỡng sùng bái tự nhiên. ở Việt Nam, đó là tín
ngưỡng đa thần và coi trọng nữ thần, lại thờ cả động vật và thực
vật. Một cuốn sách nghiên cứu (xuất bản năm 1984) đã liệt kê
được 75 nữ thần, chủ yếu là các bà mẹ, các Mẫu (không những có
Ông Trời, mà còn có Bà Trời tức Mẫu Cửu Trùng, ngoài ra là Mẫu
Thượng Ngàn, Bà chúa Sông v.v...). Về thực vật được tôn sùng
nhất là Cây lúa, sau đó tới Cây đa, Cây cau, Cây dâu, quả B ầu. V ề
động vật, thiên về thờ thú hiền như hươu, nai, cóc, không thờ thú
dữ như văn hoá du mục, đặc biệt là thờ các loài vật phổ biến ở
vùng sông nước như chim nước, rắn, cá sấu. Người Việt t ự nhận là
thuộc về họ Hồng Bàng, giống Tiên Rồng (Hồng Bàng là tên một
loài chim nước lớn, Tiên là sự trừu tượng hoá một giống chim đẻ
trứng, Rồng sự trừu tượng hoá từ rắn, cá sấu). Rồng sinh ra t ừ
nước bay lên trời là biểu trưng độc đáo đầy ý nghĩa của dân tộc
Việt Nam.
Trong tín ngưỡng sùng bái con người, phổ biến nhất là t ục thờ cúng
tổ tiên, gần như trở thành một thứ tôn giáo của người Việt Nam
(trong Nam bộ gọi là Đạo Ông Bà). Việt Nam trọng ngày mất là d ịp
cúng giỗ hơn ngày sinh. Nhà nào cũng thờ Thổ công là vị thần
trông coi gia cư, giữ gìn hoạ phúc cho cả nhà. Làng nào cũng thờ
Thành hoàng là vị thần cai quản che chở cho cả làng (thường tôn
vinh những ngươì có công khai phá lập nghiệp cho dân làng, hoặc
các anh hùng dân tộc đã sinh hay mất ở làng). Cả nước thờ vua t ổ,
có ngày giỗ tổ chung (Hội đền Hùng). Đặc biệt việc thờ Tứ Bất Tử
là thờ những giá trị rất đẹp của dân tộc: Thánh Tản Viên (chống
lụt), Thánh Gióng (chống ngoại xâm), Chử Đồng Tử (nhà nghèo
cùng vợ ngoan cường xây dựng cơ nghiệp giầu có), bà Chúa Liễu
Hạnh (công chúa con Trời từ bỏ Thiên đình xuống trần làm người
phụ nữ khát khao hạnh phúc bình thường).

Mặc dù có trường hợp dẫn tới mê tín dị đoan, tín ngưỡng dân gian
sống dẻo dai và hoà trộn cả vào các tôn giáo chính thống.
Phật giáo (Tiểu thừa) có thể đã được du nhập trực tiếp từ ấn Độ
qua đường biển vào Việt Nam khoảng thế kỉ 2 sau CN. Phật giáo
Việt Nam không xuất thế mà nhập thế, gắn với phù chú, cầu xin tài
lộc, phúc thọ hơn là tu hành thoát tục. Khi Phật giáo (Đại thừa) t ừ
Trung Quốc vào nước ta, tăng lữ Việt Nam mới đi sâu hơn vào Phật
học, nhưng dần hình thành những tôn phái riêng như Thiền Tông
Trúc Lâm đề cao Phật tại tâm. Thời Lý-Trần, Phật giáo cực thịnh
nhưng vẫn đón nhận cả Nho giáo, Lão giáo, tạo nên bộ mặt văn
hoá mang tính chất 'Tam giáo đồng nguyên' (cả ba tôn giáo cùng
tồn tại). Qua nhiều bước thăng trầm, đạo Phật trở nên thân thiết với
người Việt Nam, thống kê năm 1993 cho biết vẫn có tới 3 triệu tín
đồ xuất gia và khoảng 10 triệu người thường xuyên vãn chùa l ễ
Phật.
Thời Bắc thuộc, Nho giáo chưa có chỗ đứng trong xã hội Việt Nam,
đến năm 1070 Lý Thái Tổ lập Văn Miếu thờ Chu Công-Khổng Tử
mới có thể xem là được tiếp nhận chính thức. Thế kỉ 15, do nhu
cầu xây dựng đất nước thống nhất, chính quyền tập trung, xã hội
trật tự, Nho giáo thay chân Phật giáo trở thành quốc giáo d ưới tri ều
Lê. Nho giáo, chủ yếu là Tống Nho, bám chắc vào cơ chế chính trịxã hội, vào chế độ học hành khoa cử, vào tầng lớp nho sĩ, dần
chiếm lĩnh đời sống tinh thần xã hội. Nhưng Nho giáo cũng ch ỉ
được tiếp thụ ở Việt Nam từng yếu tố riêng lẻ - nhất là về chính trịđạo đức, chứ không bê nguyên xi cả hệ thống.
Đạo giáo thâm nhập vào Việt Nam khoảng cuối thế k ỉ 2. Do thuyết
vô vi mang tư tưởng phản kháng bọn thống trị, nó được người dân
dùng làm vũ khí chống phong kiến phương Bắc. Nó lại có nhiều
yếu tố thần tiên, huyền bí, nên hợp với tiềm thức con người và tín
ngưỡng nguyên thuỷ. Nhiều nhà nho cũ mộ khuynh hướng ưa
thanh tĩnh, nhàn lạc của Lão-Trang. Nhưng từ lâu Đạo giáo nh ư
một tôn giáo không tồn tại nữa, chỉ còn để lại di sản trong tin
ngưỡng dân gian.
Ki-tô giáo đến Việt Nam vào thế kỉ 17 như một khâu môi giới trung
gian của văn hoá phương Tây và của chủ nghĩa thực dân. Nó tranh
thủ được cơ hội thuận lợi: chế độ phong kiến khủng hoảng, Phật
giáo suy đồi, Nho giáo bế tắc, để trở thành chỗ an ủi tinh th ần cho
một bộ phận dân chúng nhưng trong một thời gian dài không hoà
đồng được với văn hoá Việt Nam. Trái lại, nó buộc phải để giáo dân
lập bàn thờ trong nhà. Chỉ khi hoà Phúc âm trong dân tộc, nó m ới
đứng được ở Việt Nam. Năm 1993 có khoảng 5 triệu tín đồ công
giáo và gần nửa triệu tín đố Tin Lành.
Các tôn giáo bên ngoài du nhập vào Việt Nam không làm mất đi tín
ngưỡng dân gian bản địa mà hoà quyện vào nhau làm cho cả hai
phía đều có những biến thái nhất định. Ví dụ Nho giáo không h ạ
thấp được vai trò người phụ nữ, việc thờ Mẫu ở Việt Nam rất thịnh
hành. Tính đa thần, dân chủ, cộng đồng được thể hiện ở việc thờ
tập thể gia tiên, thờ nhiều cặp thần thánh, vào một ngôi chùa thấy

không chỉ thờ Phật mà thờ cả nhiều vị khác, thấn linh có mà ng ười
thật cũng có. Và có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có chuyện con cóc ki ện
cả ông Trời, cũng như môtíp người lấy tiên trong các chuyện cổ
tích. Đây chính là những nét riêng của tín ngưỡng Vi ệt Nam.
4. Ngôn ngữ
Về nguồn gốc tiếng Việt, có nhiều giả thuyết. Giả thuyết giầu s ức
thuyết phục hơn cả: tiếng Việt thuộc dòng Môn-Khơme của ngữ hệ
Đông Nam á, sau chuyển biến thành tiếng Việt-Mường (hay tiếng
Việt cổ) rồi tách ra. Trong tiếng Việt hiện đại, có nhiều t ừ được
chứng minh có gốc Môn-Khơme và tương ứng về ngữ âm, ngữ
nghĩa khi so sánh với tiếng Mường.
Trải qua nghìn năm Bắc thuộc, và dưới các triều đại phong ki ến,
ngôn ngữ chính thống là chữ Hán, nhưng cũng là thời gian ti ếng
Việt tỏ rõ sức sống đấu tranh tự bảo tồn và phát triển. Chữ Hán
được đọc theo cách của người Việt, gọi là cách đọc Hán-Việt. Và
được Việt hoá bằng nhiều cách tạo ra nhiều từ Việt thông dụng.
Tiếng Việt phát triển phong phú đi đến ra đời hệ thống chữ viết ghi
lại tiếng Việt trên cơ sở văn tự Hán vào thế kỉ 13 là chữ Nôm.
Thời kỳ thuộc Pháp, chữ Hán dần bị loại bỏ, thay thế bằng ti ếng
Pháp dùng trong ngôn ngữ hành chính, giáo dục, ngoại giao.
Nhưng nhờ chữ Quốc ngữ, có lợi thế đơn giản về hình thể k ết cấu,
cách viết, cách đọc, văn xuôi tiếng Việt hiện đại thực sự hình thành,
tiếp nhận thuận lợi các ảnh hưởng tích cực của ngôn ngữ văn hoá
phương Tây. Chữ quốc ngữ là sản phẩm của một số giáo sĩ
phương Tây trong đó có Alexandre de Rhodes hợp tác với m ột số
người Việt Nam dựa vào bộ chữ cái Latinh để ghi âm tiếng Việt
dùng trong việc truyền giáo vào thế kỉ 17. Chữ quốc ngữ dần được
hoàn thiện, phổ cập, trở thành công cụ văn hoá quan trọng. Cuối
thế kỉ 19, đã có sách báo xuất bản bằng chữ quốc ngữ.
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, tiếng Việt và chữ quốc ngữ giành
được địa vị độc tôn, phát triển dồi dào, là ngôn ngữ đa năng dùng
trong mọi lĩnh vực, ở mọi cấp học, phản ánh mọi hiện thực cuộc
sống. Ngày nay, nhờ cách mạng, một số dân t ộc thiểu s ố ở Việt
Nam cũng có chữ viết riêng.
Đặc điểm của tiếng Việt: đơn âm nhưng vốn từ cụ thể, phong phú,
giầu âm sắc hình ảnh, lối diễn đạt cân xứng, nhịp nhàng, s ống
động, dễ chuyển đổi, thiên về biểu trưng, biểu cảm, rất thuận l ợi
cho sáng tạo văn học nghệ thuật. Tự điển tiếng Việt xuất bản năm
1997 gồm 38410 mục từ.
5. Văn học
Phát triển song song, tác động qua lại sâu sắc: Văn học
Việt Nam xuất hiện khá sớm, có hai thành phần là văn học
dân gian và văn học viết. Văn học dân gian chiếm vị trí
quan trọng ở Việt Nam, có công lớn gìn giữ phát triển
ngôn ngữ dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn nhân dân. Sáng

tác dân gian gồm thần thoại, sử thi, truyền thuyết, cổ tích,
truyện cười, câu đố, tục ngữ, ca dao... với nhiều màu s ắc
các dân tộc ở Việt Nam.
Văn học viết ra đời từ khoảng thế kỉ 10. Cho đến đầu thế
kỉ 20 cũng có hai bộ phận song song tồn tại: chữ Hán (có
thơ, văn xuôi, thể hiện tâm hồn, hiện thực Việt Nam nên
vẫn là văn chương Việt Nam) và chữ Nôm (hầu như chỉ có
thơ, lưu truyền lại nhiều tác phẩm lớn). Từ những năm 20
của thế kỉ 20, văn học viết chủ yếu sáng tác bằng tiếng
Việt qua chữ quốc ngữ, có sự cách tân sâu sắc về các
hình thức thể loại như tiểu thuyết, thơ mới, truyện ngắn,
kịch... và sự đa dạng về xu hướng nghệ thuật, đồng thời
phát triển với tốc độ nhanh, nhất là sau Cách mạng tháng
Tám đi theo đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam, hướng về cuộc sống chiến đấu và lao động của
nhân dân.
Có thể nói ở Việt Nam, hầu như cả dân tộc sính thơ, yêu
thơ, làm thơ - từ vua quan, tướng lĩnh, sư sãi, sĩ phu đến
sau này nhiều cán bộ cách mạng - và một cô thợ cấy, một
cụ lái đò, một anh lính chiến đều thuộc dăm câu l ục bát,
thử một bài vè.
Về nội dung, chủ lưu là dòng văn chương yêu nước bất
khuất chống ngoại xâm ở mọi thời kỳ và dòng văn chương
phản phong kiến thường thông qua thân phận người phụ
nữ. Phê phán các thói hư tật xấu của xã hội cũng là m ảng
đề tài quan trọng. Các thi hào dân tộc lớn đều là những
nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn.
Văn học Việt Nam hiện đại phát triển từ lãng mạn đến
hiện thực, từ âm hưởng chủ nghĩa anh hùng trong chiến
tranh đang chuyển sang mở rộng ra toàn diện cuộc sống,
đi vào đời thường, tìm kiếm các giá trị đích thực của con
người.
Văn học cổ điển đã tạo nên những kiệt tác như Truyện
Kiều (Nguyễn Du), Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia
Thiều), Chinh phụ ngâm (Đặng Trần Côn), Quốc âm thi
tập (Nguyễn Trãi)... Việt Nam từ mấy thế kỉ trước đã có
những cây bút nữ độc đáo: Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị
Điểm, Bà huyện Thanh Quan.
Văn xuôi hiện đại có những tác giả không thể nói là thua
kém thế giới: Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Ngô
Tất Tố, Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Nam Cao... Bên
cạnh đó là những nhà thơ đặc sắc như Xuân Diệu, Huy
Cận, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Chế Lan Viên, Tố Hữu...
Tiếc rằng hiện nay chưa có những tác phẩm lớn phản ánh
đầy đủ, trung thực và xứng đáng đất nước và thời đại.

