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BẢN THỂ VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM
VỚI ĐẠI CUỘC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC XƯA NAY
Huỳnh Quốc Thắng* - Huỳnh Tuấn Kiệt**
Tóm tắt: Dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học đã có cũng như qua nhiều ý kiến nhận định chung
trước nay, người ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng Việt Nam là một đất nước của văn hóa, sức
mạnh Việt Nam về cơ bản là sức mạnh của văn hóa. Liên hệ thực tế trường kỳ lịch sử dựng nước, xây
dựng và phát triển đất nước, lại càng có thể thấy rõ hơn về điều đó. Tuy nhiên, đâu là nhân tố gốc rễ quan
trọng nhất, có ý nghĩa quyết định nhất để văn hóa dân tộc có vai trò, tác động tích cực đối với đại cuộc
phát triển đất nước Việt Nam như vậy? Quan trọng hơn, những nhân tố ấy có thể được kế thừa và phát
huy như thế nào cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay? Từ góc nhìn văn
hóa học kết hợp sử học, dân tộc học và một số chuyên ngành khác, bài viết bước đầu gợi mở một số nhận
thức chung góp phần lý giải những vấn đề lớn đó.
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Huỳnh Quốc Thắng - Huỳnh Tuấn Kiệt: The essence of Vietnamese national culture in the cause
of development of the country in the past and present
The existing studies as well as commonly agreed opinions provided a rationale to affirm that Viet Nam
is a country of culture and Vietnamese strength is mostly generated from culture, which is obviously
demonstrated during the long history of national building, construction, and development. What is the most
important factor determining the positive role of the national culture and its impact on the cause of
development of Viet Nam? More importantly, how can these factors be inherited and promoted for the
cause of national construction and defense in the current context? From the perspective of culturology in
combination with history, ethnography and other discipline aspects, the article initially suggested some
ideas to contribute to the answers to these big questions.
Keywords: Essence, national culture, essence of the national culture, the cause of development of the
country.

