
nơi nuôi Dưỡng mầm Dân tộc

Với vị thế một kinh đô lâu đời, một đô thị thủ phủ lớn nhất nước, thăng long - Hà 
nội là một lò luyện hợp, nơi hội tụ kết tinh những tinh hoa văn hoá của những 
vùng miền, địa phương khác nhau trong cả nước. Đó là một hình mẫu điển hình 
cho con người Việt nam truyền thống và hiện đại.

Việt nam thuộc nền văn hoá phương Đông, trong đó con người tìm đến sự thích 
ứng an trú, hoà đồng với môi trường xung quanh, hơn là tìm cách đấu tranh giải 
phóng cho bản ngã. con người Việt nam nói chung, con người thăng long - Hà 
nội nói riêng cũng mang trong mình những tính chất chung đó.

tính chất hoà đồng với thiên nhiên của người thăng long - Hà nội đã tạo điều kiện 
giúp họ giữ gìn được bản chất thuần hậu chất phác của con người Việt nam trong 
một xã hội nông nghiệp. thiên nhiên trở thành một phần không thể thiếu của con 
người Hà nội. trong thơ văn của những tác gia thăng long - Hà nội vịnh tả thiên 
nhiên qua các danh lam thắng cảnh là chủ đề quan trọng và được ưa chuộng, có 
thể giúp con người ta lấy lại sự thanh thản nơi phồn hoa đô hội, bụi bặm thị thành. 
người Hà nội không giấu giếm tình cảm thiết tha, thiêng liêng và cả niềm tự hào 
của mình đối với mảnh đất mình đang sống. trong kho tàng văn học Việt nam 
còn lưu giữ rất nhiều tác phẩm văn học tiêu biểu của dòng văn học bác học thăng 

con người tHăng long - 
Hà nội là Sản PHẩm tổng 

Hoà Dưới nHững tác Động 
PHức HợP của nHững Điều 
Kiện tự nHiên, môi trường, 
Xã Hội, Được tícH lũy Qua 

nHiều tHời Kỳ lịcH Sử KHác 
nHau. PHẩm cHất, nHân 

cácH Đặc trưng, truyền 
tHống của người tHăng 

long - Hà nội, một mặt 
PHản ánH nHững tínH 

cácH, Bản Sắc Dân tộc nói 
cHung, mặt KHác, mang 
nHững nét Đặc tHù của 
một Vùng có Vị tHế KinH 

Đô của một nước.

Hồn cốt Việt Qua 
Bóng nước Hồ gươm

PgS.tS nguyễn tHị Việt tHanH

1000 năm tHăng long - Hà nội

10 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



long thể hiện khí phách, bản lĩnh, trí 
tuệ cả tài hoa của người Hà nội. trong 
thời đại ngày nay, chắc chắn không 
có nơi đâu sở hữu nhiều bài hát hay, 
nổi tiếng về vùng đất của mình như 
Hà nội. Dù các tác giả là ai, thậm chí 
đến từ đâu đi nữa, các tác phẩm của 
họ cũng toát lên tình yêu tha thiết đối 
với con người và cảnh vật Hà nội, qua 
đó là tình yêu và niềm tự hào đối với 
đất nước.

người thăng long - Hà nội cũng như 
người Việt nam nói chung, là những 
con người dễ hoà đồng với môi 
trường xã hội, mang tính cộng đồng 
rất cao. Khác với phương tây, nơi cá 
nhân được quan niệm như một chủ 
thể, tồn tại độc lập, tự khẳng định, tự 
xác lập thì ở phương Đông, cá nhân 
là một bộ phận, một thành viên của 
cộng đồng, chỉ có ý nghĩa tồn tại 
trong những quan hệ gắn bó với cộng 
đồng. cũng như người dân ở mọi 
miền, sự hoà đồng, gắn kết với cộng 
đồng là một trong những bản tính và 
còn là một yêu cầu tồn tại cơ bản của 
người Hà nội. người dân dù có đến Hà 
nội lập cư lâu đến mấy họ vẫn thường 
xuyên duy trì những mối quan hệ chặt 
chẽ với cộng đồng làng quê gốc: đi lại 
thăm nom, chăm sóc cưu mang họ 

hàng, đóng tiền công ích, kể cả nộp 
sưu thuế cho địa phương. nhiều nhà 
thờ họ, thờ thành hoàng, thờ ông tổ 
nghề được xây dựng ở Hà nội. nhiều 
lễ hội mang tính đặc trưng của làng 
quê cũng được tổ chức tại đất Kinh Kỳ. 
tất cả những sinh hoạt tô đậm yếu tố 
tín ngưỡng dân gian trong đời sống 
tinh thần của người dân thủ đô là một 
bằng chứng về khả năng gắn bó với 
cội nguồn, thông qua đó gìn giữ, phát 
huy bản sắc dân tộc của người Hà nội. 

người thăng long - Hà nội rất coi 
trọng gia đình, dòng họ, gắn kết, 
hoà hợp và giúp đỡ nhau với cộng 
đồng họ chung sống. trong các phố 
phường thăng long - Hà nội xưa, tính 
chất chuyên nghề, chuyên mặt hàng 
theo đó một cộng đồng người thân 
thuộc đã từng gắn bó trong những 
quan hệ họ hàng làng xóm ở quê cũ 
nay lại cùng chung sống, sinh hoạt, 
làm ăn sản xuất, buôn bán trong cùng 
một không gian xã hội mới càng củng 
cố và tăng cường tính cộng đồng cố 
kết đó. ngày nay, trong thời đại mà 
các siêu thị đang thi nhau mọc lên thì 
sự phân chia thành các khu phố, các 
“phường” chuyên một loại mặt hàng 
với những quan hệ “buôn có bạn, bán 
có phường” vẫn có xu hướng duy trì, 

thậm chí có đà phát triển.

từ ý thức về gia đình, phường nhóm, 
ý thức về cộng đồng của người thăng 
long- Hà nội đã vươn tới một quy 
mô rộng lớn nhất, trở thành lòng yêu 
nước. Sống ở trung tâm đầu não của 
đất nước, người Hà nội đã chứng kiến 
biết bao thăng trầm của lịch sử, nhưng 
âm thanh chủ đạo vẫn là tiếng nói hào 
hùng, là hào khí thăng long. Hào khí 
đó được tạo nên từ “Bình ngô đại cáo” 
của nguyễn trãi, “Hịch tướng sĩ” của 
trần Hưng Đạo đến “tuyên ngôn độc 
lập” của Hồ chủ tịch. tinh thần yêu 
nước và sự bất khuất hi sinh cho lòng 
yêu nước ấy đã biểu hiện ở tính kiên 
cường, tính đoàn kết trong những 
cuộc kháng chiến, đấu tranh chống 
ngoại xâm và đặc biệt trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp, chống mỹ 
sau này. Không thể quên được những 
ngày toàn quốc kháng chiến với tinh 
thần “Quyết tử cho tổ quốc quyết 
sinh”, người Hà nội mang giường tủ, 
bàn ghế, tất cả đồ đạc ra ngoài đường 
để chặn quân địch. rồi những ngày 
chống mỹ cứu nước, hàng vạn thanh 
niên Hà nội cùng thanh niên cả nước 
cầm súng lên đường bảo vệ tổ quốc, 
người ở lại thành phố “thắt lưng buộc 
bụng”, bám thành chống trả quân giặc 
làm nên những thiên anh hùng ca 
bất hủ mà chiến tháng 12 ngày đêm 
năm 1972 là đỉnh điểm. có thể tinh 
thần anh dũng hi sinh đó của người 
thăng long - Hà nội đã bén rễ rất sâu, 
rất chặt và được nuôi dưỡng bởi tinh 
thần cộng đồng cao của những con 
người cùng chung một tổ tiên, một 
nền văn hoá và cùng chung số phận.

Với tư cách của vùng đất Kinh Kỳ, nơi 
hộ tụ tinh hoa của đất nước, Hà nội 
là cái nôi của nền giáo dục Việt nam. 
Quốc tử giám - trường đại học đầu 
tiên của Việt nam được xây dựng ở Hà 
nội với chế độ khoa cử chặt chẽ nhằm 
đào tạo và tuyển chọn hiền tài phục vụ 
đất nước. thăng long - Hà nội hàng 
trăm năm qua đã trở thành cái nôi 
đào tạo nhân tài cho đất nước, đồng 
thời phục vụ nhu cầu cao về phát triển 
tài năng, phát triển trí tuệ của chính 
người Hà nội. có thể nói từ xưa người 
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thăng long - Hà nội được đánh giá 
trình độ học vấn cao. ngày nay cũng 
vậy, nền dân trí của người Hà nội vẫn 
là cao nhất cả nước, không chỉ ở trình 
độ phổ cập giáo dục cao, tỉ lệ người có 
trình độ học vấn cao và cả ở mật độ 
và sự phong phú của các phương tiện 
phục vụ giáo dục, cung cấp thông tin 
giúp nâng cao đời sống tình thần và 
tri thức của con người. Không 
chỉ có vậy. Việt nam là một dân 
tộc ham học, hiếu học với nhiều 
danh sĩ, nho sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. 
nhưng trong số họ, rất nhiều 
người từ các vùng khác đã tìm 
đến thăng long - Hà nội để lập 
nghiệp. Và cũng chính mảnh 
đất này đã nuôi dưỡng, nâng đỡ 
chắp cánh cho tài năng của họ 
có cơ hội phát triển. 

Bản Sắc Độc Đáo của 
người tHăng long - Hà nội

là mẫu hình tiêu biểu của nhân 
cách Việt, người thăng long 
- Hà nội còn tự khẳng định 
mình ở cấp độ cao hơn với vị 
thế “thứ nhất Kinh Kỳ”, “người 
tràng an”, “đất lề Kẻ chợ”, tự hào 
là người dân của một đô thành 
“địa linh nhân kiệt”, “trái tim của 
đất nước”. Họ có ý thức bảo vệ 
để xứng đáng với thương hiệu, 
danh hiệu “người Hà nội”.

là một thủ đô có lịch sử tròn 
1000 năm tuổi, Hà nội là sự hội 
tụ tất cả tinh hoa của đất nước. 
nhà nghiên cứu Vũ ngọc Khánh từng 
cho rằng, “Hà nội có cái duyên dáng 
của Bắc ninh, cái cứng cỏi của nghệ 
tĩnh, cái phóng khoáng của nam Bộ, 
cái chân chất của những xứ thượng 
xa gần”. nhận xét đó thật sâu sắc, bởi 
với cách tiếp cận như vậy có thể thấy 
hết được đặc điểm của Hà nội mà 
người dân sống ở đó là đại diện tiêu 
biểu nhất. Hà nội sẵn sàng tiếp nhận 
những yếu tố tốt đẹp, tích cực của các 
vùng khác. tuy vậy, đây không phải 
là một sự tiếp nhận xô bồ, tùy tiện 
mà thông qua một quá trình chọn 
lọc tự nhiên nhưng nghiêm khắc để 
rồi phát triển lên, hoàn thiện hơn, 
tạo nên những “sản phẩm” riêng, độc 

đáo. từ ngày xưa, dân Kẻ chợ vẫn nổi 
tiếng là “khéo tay hay nghề”, cùng một 
loại mặt hàng, nhưng sản xuất tại Hà 
nội thì yêu cầu về chất liệu, độ tinh 
xảo về kĩ thuật và mĩ thuật cao hơn 
những nơi khác. người Hà nội luôn 
muốn hướng tới sự hoàn thiện, hoàn 
mĩ, chất lượng cao trong các mặt sinh 
hoạt. Văn hoá ẩm thực Hà nội nổi 

tiếng với những món ăn ngon, sạch 
và đẹp mắt với những món quà độc 
đáo, cách thưởng thức cầu kì, lịch sự. 
người Hà nội cũng nổi tiếng sành 
điệu trong cách phục sức, áo quần 
chải chuốt, đẹp mà nền nã, cũng như 
trong cung cách giao tiếp thanh lịch, 
hào hoa, hiếu khách, lịch sự mà không 
xô bồ. Và tất cả những cái đó một khi 
đã được hình thành thì được duy trì, 
bảo tồn, gìn giữ, tạo thành bản sắc 
riêng không dễ phá vỡ, tạo nên bản 
tính “khép” của người Hà nội. 

Với vùng đất được coi là “tứ chiếng”, 
tập hợp nhiều người ở khắp các miền 
đất nước về sinh sống làm ăn, rồi lập 

nghiệp lâu dài, Hà nội luôn chứng 
kiến một quá trình biến đổi, giao 
hoà, ổn định và phát triển giữa các 
đặc trưng của người Hà nội “gốc” và 
người dân nhập cư. Hàng chục vạn 
dân của các địa phương đến Hà nội 
hàng năm mang luôn cả phong tục 
tập quán, thói quen, lối sống vùng 
quê của họ. có thể bắt gặp không ít 

hiện tượng chưa đẹp trên 
đường phố gây bức xúc cho 
nhiều người như đi lại tự do 
không tuân thủ luật lệ giao 
thông, nói năng chưa văn 
hoá, thậm chí còn văng tục 
nơi công cộng, phong cách 
ứng xử quá phóng khoáng 
hoặc tuỳ tiện... Để thích 
ứng với môi trường, hoàn 
cảnh mới, đặc biệt là những 
chuẩn mực văn hoá mới, họ 
phải cố gắng nhiều trong 
việc tự “điều chỉnh”. Sự điều 
chỉnh này có thể thấy từ 
việc đổi giọng nói từ tiếng 
địa phương sang tiếng Hà 
nội của không ít người, thay 
đổi trang phục văn minh 
hơn, sử dụng các phương 
tiện cá nhân hiện đại hơn... 
cho tới thay đổi cả thói 
quen trong sinh hoạt, trong 
quan hệ ứng xử cộng đồng. 
Sau một thời gian “ngụ cư”, 
với những nỗ lực tự thay 
đổi theo những chuẩn mực 
mới, những thành phần cư 

dân này dần trở thành những 
người thăng long - Hà nội, cùng 
với gia đình, con cháu của họ, mang 
trong mình những phẩm chất, nhân 
cách đặc trưng của người Hà nội. 
Đồng thời, bản thân những yếu tố 
vốn được coi là đặc trưng của người 
Hà nội cũng được phát triển hơn, mở 
rộng hơn khi tiếp thu những yếu tố 
tích cực của các vùng văn hoá khác để 
rồi lại được hoàn thiện hơn. 

Bên cạnh người Hà nội như một khái 
niệm, một thương hiệu, một biểu 
tượng, còn có “người Hà nội” mang 
tính chất động, với những đặc trưng 
nổi trội trong những thời điểm lịch sử, 
trong những hoàn cảnh nhất định. 
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như gS. Phong lê đã nói: “có Hà nội 
trong thời chiến và Hà nội trong thời 
bình, có Hà nội nơi công sở và Hà nội 
nơi ngõ chợ, Hà nội trung tâm và Hà 
nội ngoại ô, Hà nội tôn nghiêm và Hà 
nội lam lũ, Hà nội ở mặt tiền và Hà nội 
ở ngõ sâu...” Và tương ứng với “những 
Hà nội” đa dạng như vậy là những con 
người Hà nội với những tính cách lối 
sống khác nhau. có cậu thanh niên 
thư sinh trường Bưởi, nhưng cũng có 
anh tự vệ dũng cảm trực chiến trên 
nóc nhà. có những cô gái lịch lãm 

trong văn phòng của tòa nhà cao ốc, 
nhưng cũng có những chị nông dân 
tần tảo sớm tối bên ruộng rau, ruộng 
hoa ngọc Hà. có những cô tiểu thư 
đài các trong các biệt thự sang trọng 
phố nguyễn Du, nhưng cũng có cô 
hàng xén duyên dáng, đằm thắm với 
gánh hàng ở chợ Đồng Xuân, chợ 
Bưởi…. 

Đã có không ít nhà nghiên cứu cố 
gắng phác thảo một số tính cách cơ 
bản nhất của người Hà nội. mỗi người 
xuất phát từ một góc độ khác nhau, 

song về cơ bản lại khá thống nhất 
trong việc đưa ra một số tính chất 
điển hình. tôi chia sẻ với phác thảo 
bản chất người Hà nội của tác giả Đức 
uy:  chất trí tuệ, văn hiến, hàn lâm; 
chất hào hoa, phong nhã, tài tử; chất 
kẻ sĩ; tính hoà đồng; tính chừng mực, 
trung dung, vừa phải; tính tế nhị, tinh 
tế, kín đáo; tính bền bỉ, kiên trì; thanh 
lịch, văn minh.

có lẽ trong các đặc trưng trên, cái nổi 
lên rõ nhất, mang tính chung nhất 
cho người thăng long - Hà nội, đó 
là đặc trưng “thanh lịch”. “Dẫu không 
thanh lịch cũng người tràng an”. Đặc 
tính này được phản ánh trong cả đời 
sống vật chất và đời sống tinh thần 
của người dân đất Kinh Kỳ. Đã có rất 
nhiều công trình của các nhà nghiên 
cứu bàn luận, mô tả với những biểu 
hiện cụ thể, thuyết phục về bản chất 
này của người Hà nội. Đó là sự thanh 
nhã, là sự thanh cao trong tư duy, tình 
cảm, tâm hồn, là sự lịch lãm trong 
cách ứng xử mang tính văn hóa ở 
bậc cao, mang tính chuẩn mực, là sự 
sành điệu, tinh tế từ trong cuộc sống 
thường nhật đến những hoạt động 
văn hóa đỉnh cao. thật khó có thể giãi 
bày, gọi tên một cách thật cụ thể tính 
chất này, chỉ biết rằng cái đó kết tinh 
được từ những đặc tính tiêu biểu của 
người Việt nam nhưng lại được ăn 
sâu, thấm vào trong tác phong của 
người Hà nội và là tiêu chí rất dễ nhận 
diện khi phân biệt một người Hà nội 
với một người địa phương khác.

tôi nhớ có một lời trong bài hát “Hà 
nội và tôi” của nhạc sĩ lê Vinh, đại ý nói 
rằng người Hà nội “mộc mạc thôi"… 
”một số người cho rằng nói như vậy 
chưa thực sự chuẩn vì từ xưa người 
Hà nội vốn nổi tiếng là kĩ tính và sành 
điệu. tôi cũng cảm thấy như vậy. từ 
khi còn nhỏ, quan sát bà tôi nấu ăn, 
tôi thấy thật “phiền phức”. các món ăn 
trên mâm không nhiều, nhưng được 
kén chọn từ những nguyên liệu ngon, 
với cách chế biến có phần cầu kì. trong 
gia đình, phụ nữ được dạy dỗ kĩ lưỡng 
về kĩ thuật nấu nướng và chịu trách 
nhiệm chính trong các dịp giỗ tết. tôi 
đã từng được bà nội dạy dỗ một cách 
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nghiêm khắc cách nấu một mâm 
cỗ “bốn bát sáu đĩa”. Không chỉ nấu 
ngon, sạch, thanh. Bầy biện một đĩa 
xào, đĩa giò, một bát canh bóng, canh 
măng như thế nào cũng được coi là 
một quy tắc ai cũng phải tuân thủ. rồi 
vào bữa ăn, việc mời chào phải theo 
thứ tự tuổi tác, người bậc dưới phải 
mời lần lượt hết người bậc trên. thanh 
thiếu niên không được phép nói leo. 
“ăn trông nồi, ngồi trông hướng” là 
quy định luôn được nhắc nhở…còn 
biết bao nhiêu “quy tắc” nữa vẫn được 
duy trì một cách chặt chẽ 
trong các gia đình Hà nội 
gốc, ngay cả vào những 
năm tháng chiến tranh, đi 
tản cư rồi đi sơ tán ở nông 
thôn. tuy nhiên, bên cạnh 
sự “phức tạp, rắc rối” biết 
bao cô gái đi làm dâu phải 
lo lắng đó, người Hà nội lại 
rất dễ thể tất cho những 
khiếm khuyết không mang 
bản chất, rất dễ thương 
những người nghèo, người 
cơ nhỡ, rất kín đáo, tế nhị khi 
muốn thể hiện tình cảm, rất 
hay lảng tránh trước những 
rắc rối có thể liên lụy bản 
thân,… Phải chăng đó là sự 
“mộc mạc” mà bài hát nổi 
tiếng trên muốn nói đến.  

Bên cạnh những ưu điểm, 
những mặt tích cực mang 
tính nổi trội của người Hà 
nội, cũng có thể thấy một 
số mặt được coi là khiếm 
khuyết, là hạn chế. chất kẻ 
sĩ “Bắc Hà”, chất trung dung, 
“vừa phải” nhiều khi làm ảnh 
hưởng đến động lực phấn 
đấu vươn lên. nhiều người 
cảm thấy ngại va chạm, nhất 
là trong những cuộc tranh 
đua, thấy khó, thấy phiền 
nhiễu thì chọn con đường 
khác đơn giản hơn, đỡ 
phiền phức hơn mặc dù biết 
là hiệu quả không thật cao. 
Bên cạnh đó, mặt trái của 
nền kinh tế thị trường cũng 
ảnh hưởng không nhỏ tới 
lối sống truyền thống, nếp 

sống thanh lịch văn minh của người 
Hà nội. một bộ phận không nhỏ 
thanh niên có lối sống “vọng ngoại”, 
sùng bái văn hóa nước ngoài một cách 
mù quáng, học đòi theo “mốt”, ăn chơi 
phóng túng, thực dụng dẫn đến đánh 
mất bản sắc dân tộc, đánh mất thuần 
phong mĩ tục, để những ham muốn 
thấp hèn lấn át, tạo cơ hội cho những 
hành vi suy thoái đạo đức có cơ hội 
tồn tại và phát triển. một bộ phận cư 
dân mang những biểu hiện không 
lành mạnh như thói kiêu bạc, xa xỉ, 

thói chơi trội, ưa thời thượng, chuộng 
lạ quá mức, chạy theo lợi nhuận kinh 
tế bất chấp tình nghĩa. rồi cũng có 
một bộ phận trở thành những gương 
mặt phản diện khi từ bỏ bản chất tốt 
đẹp vốn có của người Hà nội, “đánh 
mất mình”, nhường chỗ cho thói cơ 
hội, xu nịnh, lòng tự hào, tự trọng bị 
đánh đổi thành tiền bạc, chức quyền. 
cấu trúc gia đình, quan hệ vợ chồng, 
cha con mang tính truyền thống tốt 
đẹp có biểu hiện bị vi phạm nghiêm 
trọng… nhiều người Hà nội có lương 

tâm lo lắng, băn khoăn khi 
thấy chuẩn mực văn hóa 
của người Hà nội vốn được 
lưu giữ, được bảo tồn từ lâu 
đời có xu hướng bị xuống 
cấp, bị hủy hoại. 

làm thế nào để khắc phục 
được những yếu tố tiêu cực, 
gìn giữ được  thương hiệu, 
uy tín của người Hà nội? 
làm thế nào để tiếp tục phát 
huy hơn nữa phẩm chất tốt 
đẹp của người Hà nội? Đó 
là những điều trăn trở của 
các nhà quản lí cũng như 
mỗi người dân Hà nội. Điều 
này càng trở nên bức thiết 
khi Hà nội cùng với cả nước 
bước vào thời kì đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập. Vừa bảo 
tồn truyền thống tốt đẹp 
đã được tích lũy từ 1.000 
năm, vừa lựa chọn những 
tinh hoa của nhân loại về lối 
sống, nhất là lối sống công 
nghiệp, năng động, sáng 
tạo, thích ứng với điều kiện 
kinh tế thị trường, phát huy, 
xây dựng nên những phẩm 
chất tốt đẹp mới của người 
Hà nội, đó là nhiệm vụ, là 
trách nhiệm của mỗi người 
dân Hà nội chúng ta. 
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gS.tSKH trần ngọc tHêm (trường ĐHKHXH&nV, 
ĐHQH-Hcm): Sự phát triển vượt bậc về quy mô dẫn 
đến tình trạng gần như vượt ra khỏi tầm kiểm soát về 
mặt văn hoá - xã hội hiện nay không chỉ đơn giản là 
đáng báo động. Đứng tại thời điểm kỉ niệm 1000 năm 
thăng long - Hà nội này, chúng ta cần phải có những 
hành động thiết thực để trả lại cho Hà nội những nét 
đẹp trong tính cách mà người Hà nội vốn có. Hãy bớt 
ngợi ca những cái đẹp của ngày hôm qua mà hôm 
nay đã không còn. chính quyền đô thị và người dân 
Hà nội hãy tuyên chiến với những thói xấu mà việc để 
nó len lỏi vào có phần lỗi của mỗi chúng ta.
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