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Vào đầu thế kỷ XX, nhà bình luận trứ danh Pháp - Julien Benda, đã lưu ý chúng ta rằng:
“Cuộc chiến tranh chính trị bao hàm cả chiến tranh văn hóa, đó là một phát minh của thời đại
chúng ta và nó bảo đảm cho thời đại này một địa vị đặc biệt trong lịch sử của tinh thần nhân
loại”.
Hiện nay, nhân loại đang trải qua một bước chuyển biến quan trọng của khoa học và công
nghệ để bước vào một nền văn minh hậu công nghiệp, đi vào xã hội thông tin với nền kinh tế
tri thức của thế kỷ 21, tạo ra sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa nhân loại, thể hiện những
thước đo quan trọng của sự tiến bộ. Vì vậy, xu thế của mỗi nước trên con đường phát triển đòi
hỏi phải tìm ra một phương thức, một giải pháp riêng, phù hợp với đặc điểm dân tộc để tự
khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc mình. Tổ chức Giáo dục – khoa học – văn hóa Liên Hiệp
Quốc (UNESCO) cũng nhấn mạnh: ”Khi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đặt ra mà tách
rời môi trường văn hoá thì kết quả thu được sẽ rất khập khiễng, mất cân đối cả về mặt kinh tế
lẫn văn hoá, đồng thời tiềm năng sáng tạo cuả mỗi dân tộc sẽ bị yếu đi rất nhiều[1]. Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã khẳng định[2]: ”Văn hoá không đứng ngoài phát triển. Nó nằm bên trong, là
nhân tố nội sinh, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và hệ điều hành phát triển”.
Bản sắc văn hóa dân tộc là hạt nhân sáng tạo của tinh thần dân tộc, truyền từ đời này sang đời
khác, bảo đảm cho sự trường tồn của dân tộc. Bản sắc văn hóa dân tộc cũng lộ ra ở tư tưởng,
tình cảm, thể hiện qua toàn bộ sinh hoạt của dân tộc (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…).
Nhắc đến một dân tộc là nhắc đến nền văn hóa của dân tộc ấy. Bản sắc văn hóa dân tộc trong
mối quan hệ với xã hội là dân tộc tự khẳng định mình trước cộng đồng nhân loại. Trong mối
quan hệ với thiên nhiên là sống hài hòa, hợp tác với thiên nhiên để xây dựng cuộc sống tốt
đẹp cho con người. Vì vậy, bản sắc văn hóa của dân tộc phải được bảo tồn, tôn vinh mà mục
đích của nó không chỉ vì dân tộc mình mà vì sự đa dạng, phong phú và lợi ích của nhân loại
"Một thế giới đa dạng về văn hóa mới thực sự là môi trường sống lý tưởng, tốt đẹp của nhân
loại".
Sự tiến hóa của nhân loại đã chuyển từ địa hạt vật chất sang địa hạt tinh thần, cuộc đấu tranh
của các dân tộc hiện nay cũng đã lan sang địa hạt văn hóa. Và cái thắng ở lĩnh vực văn hóa là
cái thắng cuối cùng, cái thắng quyết định, vì quân sự, chính trị thắng mà văn hóa thua thì không
có ích gì, nó sẽ làm tha hóa và không bảo tồn được nền văn hóa dân tộc. Vì vậy, văn hóa bao
hàm cả chính trị. Văn hóa không phải là công cụ của chính trị, mà chính trị mới đích thực là
công cụ để thực thi một nền văn hóa, chủ nghĩa nào đó. Sự phát triển của văn hóa là sự phát
triển tổng thể, bao trùm lên tất cả các lĩnh vực khác. Sự phát triển của văn hóa được coi là “yếu
tố nội sinh, không phải chỉ là kết quả mà còn là nguyên nhân của sự phát triển. Phát triển kinh tế
– xã hội phải đặt trên nền tảng văn hóa mang bản sắc dân tộc, đồng thời tiếp thu các tinh hoa
của loài người. Văn hóa phải kết tinh thành trí tuệ của cả dân tộc, được kế thừa, phát triển qua
nhiều thế hệ, tạo ra sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn của toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc”.
Ngày nay, ở nước ta, cụm từ bản sắc văn hóa dân tộc tuy hết sức thông dụng, nhiều người
thường nói và sách báo thường viết, song bản sắc văn hóa dân tộc là gì, biểu hiện ở đâu và
như thế nào thì có nhiều quan niệm rất khác nhau, lập luận rất chung chung những điều nhiều
người đã biết, nhưng chưa ai chỉ được một cách cụ thể, rõ ràng. Có người phân loại các đặc
trưng của bản sắc văn hóa dân tộc, song không theo một tiêu chí nào cả. Chúng ta biết rằng,
đặc trưng điển hình trong bản sắc văn hóa dân tộc là tính cụ thể. Nói đến bản sắc văn hóa dân
tộc Việt Nam, là nói đến cái riêng của người người Việt Nam, cái không thể lẫn được vào bất

kỳ một nền văn hóa nào. Vì vậy, trong thời gian dài, nói đến giữ gìn, bảo vệ và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc là nói để mà nói chứ không phải nói để mà làm, có làm cũng không biết
phải làm gì và làm như thế nào! Và nếu có làm, mỗi nơi làm một cách khác nhau, đặc biệt
trong thời đất nước mở cửa, đổi mới kinh tế theo cơ chế thị trường, thì làm một cách tùy tiện,
xô bồ, lộn xộn với cái gọi là “về nguồn”, “trở về với truyền thống văn hóa dân tộc”… chủ yếu
là để kinh doanh.
Nói đến con người Việt Nam, bản sắc văn hóa Việt Nam hoàn toàn không có nghĩa là nói đến
một cái gì đã trở thành khuôn mẫu, cố định, bất biến. Trái lại, đây là một khái niệm động,
không ngừng vận động, chuyển biến để tự hoàn thiện, nâng cao. Hơn thế nữa, chính nhờ có
cái nhìn mở, tính năng động, sáng tạo rất biện chứng tự trang bị cho mình đã trở thành truyền
thống đã làm nên sức sống mãnh liệt, mang tính độc đáo của văn hóa Việt Nam suốt mấy
nghìn năm lịch sử. Chúng ta đều biết, do đặc điểm lịch sử và vị trí địa lý, Việt Nam nằm ở
khu vực giao lưu của những nền văn hóa lớn của nhân loại, lại liên tiếp bị xâm lược, có hơn
1.000 năm chịu sự thống trị của phong kiến phương Bắc, tiếp đến trên một thế kỷ chịu sự
thống trị của thực dân phương Tây. Trong hoàn cảnh ấy, nguy cơ bị đồng hóa tưởng chừng
như không sao tránh khỏi. Vậy mà kỳ diệu thay, như có một phép màu, một cẩm nang bí mật,
qua bao biến cố thăng trầm, như được tôi luyện trong lửa đỏ và nước lạnh, chất vàng nhân
phẩm của văn hóa Việt Nam vẫn ngời ngời tỏa sáng, đồng thời còn tiếp nhận có chọn lọc những
tinh hoa văn hóa từ bên ngoài. Như một dạ dày khỏe, nền văn hóa Việt Nam đã tiêu hóa những
món ăn lạ, bổ sung vào những món ăn quen thuộc để rồi biến tất cả thành chất dinh dưỡng nuôi
cơ thể tồn tại và vượt lên mọi thử thách. Từ một góc độ nào đó, có thể nói trước sức tấn công
nhằm thôn tính, hủy diệt của văn hóa ngoại lai, văn hóa Việt Nam chẳng những không bị đồng
hóa mà còn có sức đồng hóa ngược lại một phần thứ văn hóa khác biệt, làm phong phú, đa dạng
thêm nền văn hóa của mình.
Trong lịch sử phát triển văn hóa của mỗi dân tộc bao giờ cũng là cả một quá trình vận động
không ngừng với nhiều khúc khuỷu, quanh co, vượt qua những thác ghềnh, thử thách để đi tới,
luôn tự biến đổi để tồn tại và phát triển. Theo thống kê của Liên hợp quốc, trên thế giới hiện nay
có hơn 200 quốc gia nhưng chỉ có 34 nền văn hóa được coi là tồn tại độc lập, có bản sắc riêng,
trong đó có Việt Nam. Phải đặt vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước mới thấy hết giá trị
của những gì ta đã có.
Văn hóa truyền thống dân tộc với những giá trị tốt đẹp, phản ảnh những khía cạnh nhân văn như
trọng đạo lý, tình nghĩa hơn lý lẽ, yêu cái thiện, ghét cái ác, cái giả dối và lừa đảo… dù kinh tế
thị trường và văn minh hiện đại đang làm con người thay đổi cả về tư duy, lối sống và tiện nghi
sinh hoạt nhưng những giá trị ấy của người Việt Nam không bao giờ mất đi. Vì vậy, có thể nói
sự phát triển của kinh tế thị trường đang diễn ra và hiệu quả của sự phát triển ấy sẽ phụ thuộc rất
nhiều vào nền văn hóa dân tộc hay nói một cách cụ thể hơn, môi trường văn hóa dân tộc tạo
điều kiện cho sự tiếp nhận các tinh hoa của văn minh nhân loại vào trong kinh tế thị trường và
sản xuất của xã hội. Dù kinh tế thị trường phát triển cao đến đâu cũng mới chỉ là “phần cứng”.
Chính văn hóa dân tộc mới đóng vai trò “phần mềm” trong việc vận dụng các tiến bộ khoa học
và công nghệ tiên tiến vào điều kiện cụ thể của đất nước về kinh tế - văn hóa - xã hội nhằm đạt
tới kết quả tối ưu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Văn hóa có sứ mạng tạo ra sự hài hòa trong phát triển, sao cho trong nền kinh tế thị trường một
mặt có sự cạnh tranh, có tiến bộ mạnh mẽ. Mặt khác giữ được lối sống có đạo lý của dân tộc,
tránh sùng bái đồng tiền, giữ gìn và phát huy nhân tính, sao cho có sự hài hòa giữa nhân tố
ngoại sinh với nhân tố nội sinh, cái ngoại sinh được nội sinh hóa, sao cho có sự hài hoà giữa con
người với tự nhiên, có sự ứng xử đúng đắn, có văn hóa của con người đối với tự nhiên, vì sự
phát triển bền vững của thế hệ hiện nay và các thế hệ mai sau, sự hài hòa giữa cá nhân và xã
hội, sự hài hòa giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa lý trí và tình cảm, giữa thể chất và tinh thần, giữa
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Phát triển văn hoá chính là quá trình tạo nguồn lực con người, tạo nội lực cho sự phát triển, là
mục tiêu và là động lực quan trọng cho việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội. Văn hoá
là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh
công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nuớc.
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