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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Trong hệ thống truyền thuyết Việt Nam thì Truyền thuyết
Thánh Gióng (TTTG) được xếp vào một trong năm truyện cổ thuộc
hạng đứng đầu trong hệ thống truyện kể dân gian người Việt. Từ khi
được chính thức ghi chép trong sử sách đến nay đã gần một nghìn
năm TTTG liên tục sống động trong lòng dân gắn liền với các di tích,
sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội. Không chỉ trong tâm thức người dân, có
thể nói TTTG tồn tại về mặt văn bản ghi chép như một phần của lịch
sử ở các phương diện lịch sử, địa lý, văn học, văn hóa... TTTG trong
quá trình tồn tại liên tục được sáng tạo, và có nhiều dị bản ở các
không gian, thời gian khác nhau. TTTG cũng đã được nhiều thế hệ
các nhà nghiên cứu, sưu tầm trong và ngoài nước với những phương
pháp tiếp cận khác nhau như Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Đổng Chi,
Nguyễn Văn Huyên, Đinh Gia Khánh, Bùi Văn Nguyên, Cao Huy
Đỉnh, G.Dumoutier, E. Sombthay ... quan tâm nghiên cứu.
1.2. Theo tài liệu của giới nghiên cứu khoa học xã hội, hiện nay
ở Việt Nam có hơn 60 làng thờ Thánh Gióng và hầu như các làng đều
có ít nhiều những câu chuyện truyền thuyết khác nhau về Thánh
Gióng, nơi thì gắn với vết chân ngựa sắt, nơi thì gắn với roi sắt, áo
giáp sắt, nơi gắn với chỗ nghỉ chân... Những câu chuyện tưởng như
đơn giản nhưng lại có sức sống mạnh mẽ, linh thiêng trong lòng dân
chúng và nó thôi thúc sự tái diễn thường niên ở vùng châu thổ Bắc
Bộ suốt hàng ngàn năm nay. Không chỉ được nhân dân các địa
phương một lòng tôn thờ, Thánh Gióng và truyền thuyết về Thánh
Gióng còn được các nhà chép sử ở các triều đại khác nhau dành cho
những vị trí nhất định. Gắn với những nơi thờ là những bản thần tích,
những bản sắc phong và hình tượng Thánh Gióng luôn là hiện thân
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của Thần, Thánh, Vương, Anh hùng dân tộc từ các triều đại phong
kiến đến thời đại Hồ Chí Minh.
1.3. Thánh Gióng là một trong “Tứ bất tử” của người Việt, lâu
nay đã có nhiều tác giả viết về Thánh Gióng từ những góc nhìn khác
nhau như trên vừa nói. Năm 2010, hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền
Sóc đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại
diện của nhân loại. Hiện nay các nước trên thế giới đều thấy rõ tầm
quan trọng của di sản đối với đa dạng văn hóa và là một bảo đảm cho
sự phát triển bền vững của từng quốc gia cũng như toàn thế giới. Căn
cốt làm nên di sản hội Gióng chính là những truyền thuyết về Thánh
Gióng song nhìn từ góc độ văn hóa học với hệ thống truyền thuyết
này vẫn là một khoảng trống. Trước thực trạng trên, NCS nhận thấy
TTTG cần được nghiên cứu tổng hợp như một tác phẩm văn hóa, một
hiện tượng văn hóa tín ngưỡng, một thực hành văn hóa mà không
đơn thuần chỉ là sáng tác văn học dân gian Việt Nam. Với những lý
do như đã trình bày, NCS đã lựa chọn đề tài: Truyền thuyết Thánh
Gióng - Đặc điểm và giá trị văn hóa làm đề tài luận án của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Làm rõ sức sống của TTTG, phân tích các đặc điểm và giá trị
của TTTG như một hiện tượng văn hóa góp phần giữ gìn và phát huy
các giá trị của TTTG trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu, tìm hiểu các đặc điểm của TTTG trong đời sống
văn hóa xã hội Việt Nam qua các văn bản và diễn ngôn dân gian.
- Xem xét TTTG như một hiện tượng văn hóa trong tổng thể
nguyên hợp của văn hóa dân gian, trong mối quan hệ với các sinh hoạt
văn hóa hiện nay.
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- Xác định một số giá trị của TTTG trong đời sống văn hóa xã
hội của người dân Việt Nam trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương
đại. Tìm ra ý nghĩa của thực hành văn hóa qua sự tồn tại của TTTG
từ xưa tới nay.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Truyền thuyết Thánh Gióng đặc
điểm và các giá trị văn hóa.
3.2. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu TTTG và các thành tố
văn hóa liên quan khác qua các nguồn tài liệu do các tác giả đi trước
viết từ những năm trước đây với những kiến thức đa dạng, sâu rộng
cả về không gian và thời gian. Trong đó phạm vi không gian tập
trung chủ yếu là châu thổ Bắc Bộ, các khu vực Gia Lâm, Sóc Sơn, Hà
Nội. Về thời gian, NCS nghiên cứu từ các ghi chép sớm nhất về
TTTG đến những sưu tầm và những ghi chép đánh giá đương đại
hiện nay như một tổng thể của một hiện tượng văn hóa.
4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu
4.1. Câu hỏi nghiên cứu
(1) Bản chất TTTG là gì? Vì sao Thánh Gióng – nhân vật huyền
thoại trở thành người anh hùng dân tộc, Thánh – Thần – Vương,
được nhân dân tôn thờ và mở hội hàng năm để ghi nhớ công ơn trên
một không gian rộng lớn, suốt từ thời dựng nước cho đến ngày nay?
(2) TTTG có những đặc điểm gì và trong xã hội đương đại nó
được bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa như thế nào?
4.2. Giả thuyết nghiên cứu
- TTTG có những đặc điểm và giá trị văn hóa sâu sắc trong đời
sống xã hội từ khi tồn tại đến nay.
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- TTTG hiện nay vẫn đang tồn tại, biến thiên và sáng tạo liên
tục, đóng góp vào lịch sử văn hóa Việt ở nhiều khía cạnh tạo nên diện
mạo riêng trong văn hóa truyền thống Việt Nam.
5. Phƣơng pháp tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp tiếp cận của đề tài
Luận án vận dụng phương pháp tiếp cận của văn hóa học là
phương pháp nghiên cứu tập hợp nhiều phương thức, thao tác và biện
pháp được sử dụng để phân tích hiện tượng văn hóa. Cụ thể là sử
dụng cách tiếp cận liên ngành, trong đó sử dụng phối hợp các phương
pháp nghiên cứu của các khoa học khác như Văn hóa dân gian, Nhân
học văn hóa, Lịch sử, Văn học.
5.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể
- Phương pháp nghiên cứu tổng thể, phương pháp so sánh văn
bản và phương pháp quan sát tham dự.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
6.1. Ý nghĩa khoa học
- Diễn giải về mặt lý thuyết để thấy rõ một số hướng tiếp cận
đối với truyền thuyết ở trong và ngoài nước. Khẳng định rõ hơn:
truyền thuyết không đơn thuần chỉ là văn học dân gian mà truyền
thuyết còn là một tác phẩm văn hóa đa nghĩa luôn gắn kết với tín
ngưỡng và lễ hội nói riêng, với văn hóa Việt Nam nói chung.
- Đóng góp vào quá trình tìm hiểu các giá trị của hệ thống
truyền thuyết về các nhân vật anh hùng huyền thoại được tôn vinh
trong lịch sử và vấn đề lịch sử hóa người anh hùng trong truyền
thuyết.
- Đưa ra những phân tích, lý giải các đặc trưng của TTTG và
mối quan hệ của nó với các thành tố văn hóa truyền thống khác.
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- Hệ thống hóa những giá trị văn hóa, ý nghĩa về TTTG như một
biểu tượng của tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng chống xâm
lược của mọi thời đại trong lịch sử Việt Nam.
- Cung cấp cơ sở lý luận trong quá trình sáng tạo ra chân dung
người anh hùng và cách thức lịch sử hóa các nhân vật huyền thoại
trong lịch sử văn hóa dân tộc.
6.2. Về mặt thực tiễn
Luận án tổng hợp các ghi chép, nghiên cứu về TTTG để người
đọc có cái nhìn đa chiều và toàn diện về TTTG góp phần làm sáng tỏ
ý nghĩa văn hóa của truyền thuyết Thánh Gióng phù hợp với chuyên
ngành văn hóa học của luận án.
Đồng thời, nghiên cứu TTTG kết hợp với nghiên cứu tín
ngưỡng, thực hành nghi lễ, lễ hội nhất là từ khi Hội Gióng được
UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân
loại năm 2010 với những hướng tiếp cận mới là vấn đề cần thiết để
thấy được các giá trị của TTTG trong đời sống xã hội.
Tăng thêm hàm lượng tri thức góp phần giáo dục, nâng cao
nhận thức của người dân nói chung và người dân ở các khu vực có
lưu truyền và thờ tự Thánh Gióng nói riêng.
- Qua hình tượng anh hùng Gióng, nêu cao ý nghĩa, tinh thần
xây dựng đất nước và chống kẻ thù xâm lược cho thế hệ thanh thiếu
nhi Việt Nam hiện nay. Đồng thời nêu cao đạo lý uống nước nhớ
nguồn của cha ông ta.
Đóng góp mới của luận án:
- Hệ thống hóa các loại hình tư liệu về TTTG.
- Khám phá những đặc điểm về giá trị của TTTG qua các phạm
trù văn hóa nghệ thuật và lịch sử theo các lát cắt lịch đại và đồng đại.
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- Nghiên cứu TTTG như một di sản văn hóa cổ truyền từ truyền
thống đến đương đại theo hướng bảo tồn và phát triển.
7. Bố cục của luận án
Ngoài phần mở đầu (7 trang), kết luận (3 trang), tài liệu tham
khảo (15 trang), phụ lục (32 trang) luận án được kết cấu thành 4
chương:
Chương 1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu và cơ sở lý luận (29
trang).
Chương 2. Các đặc điểm của truyền thuyết Thánh Gióng (44
trang).
Chương 3. Các giá trị của truyền thuyết Thánh Gióng (39 trang).
Chương 4. Truyền thuyết Thánh Gióng và việc bảo tồn phát huy giá trị
trong xã hội đương đại (32 trang).
Chƣơng 1
TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Tổng quan tình hình sƣu tầm và nghiên cứu truyền
thuyết Thánh Gióng
1.1.1. Những sưu tầm, truyện kể về Thánh Gióng
Xét theo tiến trình thời gian, trong khoảng thời gian dài,
(khoảng thế kỷ XIII đến thế kỷ XVIII) các ghi chép về Thánh Gióng
chủ yếu tồn tại dưới dạng là các mẩu truyện kể dân gian chưa xác
định chính xác về thể loại, và gần như không có nhận định chính xác
nào về thời điểm xuất hiện truyền thuyết này. Các ghi chép trong các
tài liệu như An Nam chí lược, Thiền uyển tập anh ngữ lục, Việt điện u
lin , Dư địa chí, Lĩnh Nam chích quái. Thế kỷ XVI có chép về truyện
Thánh Gióng, chủ yếu ở các dạng thần tích. Cuối thế kỷ XVII, TTTG
được ghi chép trong Thiên Nam ngữ lục và Đại Việt sử ký toàn thư.
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Thế kỷ XIX được ghi chép trong Lịch triều hiến chương loại chí, Đại
Nam quốc sử diễn ca, Sử Nam chí dị, Bắc Ninh phong thổ tạp ký...
1.1.2. Những nghiên cứu về truyền thuyết Thánh Gióng
Có thể nói đến những năm cuối thế kỷ XIX, và thế kỷ XX bắt
đầu có xu hướng nghiên cứu về Thánh Gióng nói chung và hội Gióng
nói riêng song song với các ghi chép về thần tích và truyền thuyết
Thánh Gióng. Trong đó có những hướng tiếp cận nghiên cứu về
TTTG như: Tiếp cận TTTG nhìn từ những ghi chép về lễ hội và diễn
xướng dân gian, xu hướng tiếp cận TTTG nhìn từ khía cạnh lịch sử,
xu hướng tiếp cận TTTG trên phương diện loại hình truyền thuyết,
thần tích và tư tưởng tôn giáo tín ngưỡng và xu hướng tiếp cận liên
ngành về TTTG.
1.2. Các lý thuyết nghiên cứu và quan điểm tiếp cận truyền
thuyết Thánh Gióng
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản
NCS sử dụng một số khái niệm như những từ khóa và có giải thích
trong luận án như: truyện, truyện kể dân gian, truyền thuyết, truyền
thuyết Thánh Gióng, đặc điểm, giá trị, giá trị văn hóa. Trong đó
Truyền thuyết được hiểu là một thể loại truyện kể truyền miệng, nằm
trong loại hình tự sự dân gian; nội dung cốt truyện của nó là kể lại
truyện tích các nhân vật lịch sử hoặc giải thích nguồn gốc các phong
vật địa phương theo quan điểm của nhân dân. Giá trị văn hóa là hệ
thống những đối tượng, trạng thái, nhu cầu, mục đích thiết thân đối
với con người và xã hội, trên cơ sở những thứ đó cuộc sống con
người cũng như mối quan hệ giữa con người với thế giới xung quanh
được điều hòa và tốt đẹp hơn.
1.2.2. Các lý thuyết nghiên cứu
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Luận án tiếp cận các lý thuyết để giải quyết các vấn đề của luận
án bao gồm: Lý thuyết chức năng, lý thuyết giá trị, lý thuyết bối cảnh
và diễn xướng.
Trong đó, theo lý thuyết chức năng thì mỗi hiện tượng văn hóa
hay xã hội đều phải đảm bảo một hay nhiều chức năng. Cốt lõi của lý
thuyết giá trị văn hóa là hướng đến thỏa mãn những nhu cầu và khát
vọng của cộng đồng về những điều tốt đẹp (chân thiện mỹ), từ đó bồi
đắp và nâng cao bản chất Người. Lý thuyết bối cảnh và diễn xướng là
nói tới sự chi phối của bối cảnh có thể dẫn tới sự thay đổi trong văn
bản và kết cấu.
1.2.3. Quan điểm tiếp cận truyền thuyết Thánh Gióng
Từ trước tới nay đã có khá nhiều tác giả viết về huyền tích
Thánh Gióng với những góc nhìn khác nhau. Trong phạm vi nghiên
cứu của luận án NCS nghiên cứu TTTG như một hiện tượng văn hóa
tổng thể với nhiều đặc điểm và giá trị của nhiều thành tố văn hóa gộp
lại chứ không chỉ nghiên cứu đơn thuần từ thành tố văn học dân gian.
Tiểu kết
Tình hình nghiên cứu, sưu tầm về truyền thuyết Thánh Gióng
cho thấy: TTTG đã được nghiên cứu và sưu tầm khá phong phú trong
cùng một hệ thống tổng hợp với lễ hội, tín ngưỡng và các diễn xướng
văn hóa dân gian khác. Mặt khác như các nhà nghiên cứu trước đó đã
đánh giá: chủ yếu TTTG đã được nghiên cứu trao đổi và bàn luận ở
các khía cạnh là cơ sở xã hội và tư tưởng chủ đề của truyền thuyết
này với tư cách là một tác phẩm văn học dân gian. Quá trình sưu tầm
các TTTG và liên quan đến Thánh Gióng còn khiêm tốn và vẫn còn
nằm nhiều ở các mẩu chuyện truyền miệng dân gian. Do đó, NCS kỳ
vọng luận án sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng thể về TTTG
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với các đặc điểm của một tác phẩm văn hóa sống động mang nhiều
giá trị lịch sử, văn hóa.
Các lý thuyết nghiên cứu về truyền thuyết đặc điểm và giá trị
văn hóa, đề tài dựa trên các lý thuyết chuyên ngành liên quan. Hướng
nghiên cứu dựa trên các lý thuyết này chú trọng xem xét các giá trị
của một hiện tượng văn hóa đối với lịch sử văn hóa – xã hội người
Việt. Sử dụng lý thuyết bối cảnh và diễn xướng như một xu thế tất
yếu trong nghiên cứu folklore ở Việt Nam và thế giới nhằm nhìn tác
phẩm folklore ở trạng thái sinh động trong các hình thức thể hiện,
những thực hành văn hóa ở các không gian và thời gian khác nhau
của một hiện tượng văn hóa.
Chƣơng 2
ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUYỀN THUYẾT THÁNH GIÓNG
2.1. Truyền thuyết Thánh Gióng theo thời gian và không
gian lƣu truyền
2.1.1. Truyền thuyết Thánh Gióng theo thời gian tồn tại
Xét theo tiến trình thời gian, trong khoảng thời gian dài (khoảng
thế kỷ XIII đến thế kỷ XVIII) các ghi chép về Thánh Gióng chủ yếu
tồn tại dưới dạng là các mẩu truyện kể dân gian chưa xác định chính
xác về thể loại. Trong đó, các nhà nghiên cứu về văn bản TTTG đều
công nhận tác phẩm An Nam chí lược của Lê Trắc là cuốn sách ghi
chép về huyền thoại Thánh Gióng sớm nhất với nội dung đơn giản.
Tài liệu thành văn sớm nhất tương đối hoàn chỉnh về Thánh Gióng là
ghi chép của Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt sử ký toàn thư (1475).
2.1.2. Truyền thuyết Thánh Gióng theo không gian lưu truyền
Không gian lưu truyền TTTG đã được các nhà nghiên cứu vẽ
lên và ghi chép tương đối đầy đủ. Như Cao Huy Đỉnh đã vẽ lên một
vùng lớn của đất Trung Châu từ đuôi Tam Đảo (Sóc Sơn) mở xòe ra
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giữa ba sông: sông Cầu, sông Đuống và sông Hồng. Trần Quốc
Vượng vẽ lên “Tam giác Châu”mà ba đỉnh là Phù Đổng – núi Trâu–
núi Sóc. Đặng Việt Bích cũng có “Tam giác Thánh Gióng” là Sóc
Sơn – Núi Trâu – Kẻ Đổng. Lý giải việc lan tỏa TTTG đến không
gian xứ Thanh, các nhà nghiên cứu cho rằng là do tính thống nhất về
mặt văn hóa và sự địa phương hóa của truyền thuyết dân gian. Về cơ
bản cho tới ngày nay, những không gian đó vẫn lưu truyền và tồn tại
những câu chuyện, di tích về Thánh Gióng. Thậm chí nếu như trước
thế kỷ XX những câu chuyện về Thánh Gióng chủ yếu nằm yên ở các
địa phương chưa lan truyền phổ biến thì đến nay thông qua các
nghiên cứu, các sưu tầm, ghi chép, tổng hợp, dịch thuật tìm tòi và
công nghệ kết nối, các truyền thuyết về Thánh Gióng đã được lan
truyền, phổ biến nhiều hơn, được nhiều người biết đến và có cái nhìn
phong phú hơn so với trước đây.
2.2. Truyền thuyết Thánh Gióng về nội dung và kết cấu
2.2.1. Đặc điểm nội dung cốt truyện
Truyền thuyết về Thánh Gióng hay nói cách khác là những câu
chuyện xoay quanh nhân vật Thánh Gióng mà nhân dân vẫn gọi một
cách gần gũi là truyện Ông Gióng hay truyện Thánh Gióng cho đến
nay đã có nhiều dị bản được tìm hiểu, nghiên cứu. Lúc thì là những
ghi chép đơn sơ, lúc là những câu chuyện phức hợp nhiều chi tiết, có
khi là những thần tích, thần phả, truyện kể, truyện thơ, thơ, câu đối,
hoành phi, những ghi chép mang tính chất sử học, địa chí… Cũng có
những chuyện ghi chép gián tiếp về Thánh Gióng đó là những câu
chuyện về những người đi theo Thánh Gióng đánh giặc, những địa
danh còn để lại dấu tích nơi Thánh Gióng đi qua, nơi Thánh Gióng
dừng lại…Và cũng có những ghi chép về các lễ vật dâng cúng Thánh
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Gióng vào dịp lễ hội… Tất cả tạo nên một hệ thống truyền thuyết về
Thánh Gióng được biến thiên trong không gian và thời gian.
2.2.2. Đặc điểm kết cấu
Dựa trên kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước như Cao
Huy Đỉnh, Trần Quốc Vượng, Kiều Thu Hoạch, Nguyễn Chí Bền,
Bùi Quang Thanh cho chúng ta thấy TTTG là một truyền thuyết tiêu
biểu có đầy đủ các mô típ cơ bản và các đặc điểm kết cấu phong phú
của thể loại. Có thể gọi TTTG là một chuỗi chuyện kể về nhân vật
Thánh Gióng. Chính từ dạng kết cấu chuỗi này mà truyền thuyết vừa
có tính lan tỏa, lại vừa có tính địa phương để qui tụ thành những
vùng truyền thuyết, với những đặc trưng văn hóa vùng riêng biệt và
phong phú như: tục hèm, trò diễn, lễ hội... Và do đó hình thành vùng
văn hóa TTTG như nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định.
2.3. Truyền thuyết Thánh Gióng trong mối quan hệ với các
thành tố văn hóa
2.3.1. Truyền thuyết Thánh Gióng với nghệ thuật ngôn từ
Có thể nói TTTG tồn tại trong khá nhiều hình thức của nghệ
thuật ngôn từnhư: truyền thuyết, truyện cổ tích, thần phả, ngọc phả,
thần tích, sắc phong, truyện thơ, thơ, câu đối, hoành phi… Với sự tồn
tại này Truyện Ông Gióng mang đầy đủ các đặc điểm về nội dung và
hình thức của các thể loại ngôn từ trên. Song, ngay từ khi xuất hiện
truyện về Ông Gióng đã mang đậm trong mình yếu tố sử, và yếu tố
cố định tạo cho nhân dân niềm tin và cảm hứng cho mọi hình thức
nghệ thuật ngôn từ sau này đó cũng chính là các đặc điểm của thể
loại truyền thuyết.
2.3.2. Truyền thuyết Thánh Gióng với nghệ thuật diễn xướng
Nói đến TTTG với nghệ thuật diễn xướng trước hết phải kể đến
lễ hội Thánh Gióng, một lễ hội được đánh giá là “độc nhất vô nhị” và

12
đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện
của nhân loại vào năm 2010.Huyền thoại về người anh hùng Thánh
Gióng là căn cốt, là kịch bản, là tích cho các lễ hội về người anh hùng
ở một loạt các làng xã: Phù Đổng, Hội Xá, Đặng Xá (huyện Gia
Lâm); Vệ Linh…
2.3.3. Truyền thuyết Thánh Gióng với đặc điểm thẩm mỹ trong
hệ thống kiến trúc, tín ngưỡng thờ Thánh Gióng
Có thể nói, TTTG hay những truyền thuyết về Thánh Gióng đã
dẫn đến sự xuất hiện một loạt kiến trúc tín ngưỡng dân gian đình,
đền, miếu… ở khắp một vùng văn hóa châu thổ phía Bắc và sang một
phần Bắc trung bộ với các công trình kiến trúc, điêu khắc độc đáo
mang nhiều ý nghĩa văn hóa, nhiều dáng vẻ khác nhau.Trong số các
di tích thờ Thánh Gióng thì đền thờ ở trung tâm Phù Đổng và Sóc
Sơn là khu vực còn giữ được nhiều kiến trúc và hiện vật thờ phong
phú và lâu đời hơn cả.
2.3.4. Truyền thuyết Thánh Gióng và các sinh hoạt tâm linh
2.3.4.1. Phản ánh tín ngưỡng dân gian người Việt
Trên cơ sở tổng kết các ý kiến của các nhà nghiên cứu đi trước,
ta thấy rõ các lớp tín ngưỡng tiềm ẩn trong TTTG, xung quanh nhân
vật Thánh Gióng đó là: Tín ngưỡng thờ các hiện tượng tự nhiên, Tín
ngưỡng thờ đá, Tín ngưỡng thờ mặt trời gắn với lễ cầu được mùa,
Tín ngưỡng phồn thực, Tín ngưỡng thờ tổ nghề, Tín ngưỡng thờ tứ
bất tử.Từ các mảnh vụn thần thoại trong vùng văn hóa – tín ngưỡng
thờ Thánh Gióng, có thể hình dung các lớp văn hóa tín ngưỡng cổ
xưa như một mạch nước ngầm không vơi cạn đến hôm nay.
2.3.4.2. Phản ánh tôn giáo người Việt
TTTG đã hội tụ đủ tư tưởng tam giáo: Nho –Phật – Đạo và các
tín ngưỡng dân gian trong quá trình biến thiên của mình. Trong đó
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các yếu tố Phật giáo và tín ngưỡng được thể hiện đậm đà hơn cả.
Điều này cho thấy trong lịch sử tồn tại của mình TTTG luôn được
mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, chia sẻ và tìm thấy lẽ sống, niềm tin
thậm chí là lý tưởng xã hội trong đó. Qua đó cũng thấy được quá
trình biến đổi tư tưởng văn hóa của một thời đã qua, giúp người đọc
hiểu sâu hơn các lớp văn hóa tàng ẩn trong một câu chuyện giản dị và
quen thuộc.
Tiểu kết
Truyền thuyết Thánh Gióng và lễ hội Gióng gắn với ký ức
huyền thoại, ký ức tín ngưỡng và ký ức không gian của người dân.
Truyền thuyết Thánh Gióng đã ăn sâu vào nếp sống, lối nghĩ và niềm
tin của người dân Việt, được phản ánh trong sinh hoạt thường nhật
như một phần không thể thiếu của đời sống tinh thần dân tộc như là
một hiện tượng văn hóa tín ngưỡng độc đáo.
Là một huyền tích tổng hợp, phức hợp nhiều tình tiết của các
truyền thuyết địa phương, TTTG tồn tại trong một không gian rộng
lớn mang tính chất vượt trội và lan tỏa. TTTG mang nhiều đặc điểm
của một tác phẩm văn hóa độc đáo từ thời gian, không gian tồn tại,
nội dung, kết cấu đến mối quan hệ của nó với các thành tố văn hóa
truyền thống khác.
Đặc biệt TTTG được thể hiện thông qua nhiều hình thức sinh
hoạt văn hóa, trong nhiều thành tố văn hóa khác nhau càng giúp cho
sự lan tỏa và sức sống mãnh liệt cũng như tính sáng tạo được liên tục
và cập nhật với các không gian, thời gian khác nhau. Trong đó,
TTTG là cội rễ của hội Gióng, một lễ hội đã được UNESCO ghi danh
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; nói cách khác,
TTTG cũng là một di sản văn hóa tâm linh vô giá mang nhiều chức
năng trong hệ thống văn hóa người Việt. Là sợi dây kết nối một hệ
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thống các hình thức thể hiện từ ngôn ngữ, tạo hình, diễn xướng đến
tín ngưỡng, tôn giáo tạo nên các đặc điểm phức hợp và bản lĩnh của
một hiện tượng văn hóa vừa mang các đặc điểm văn hóa vùng, vừa
mang đặc điểm tiêu biểu của văn hóa dân tộc.
Chƣơng 3
GIÁ TRỊ CỦA TRUYỀN THUYẾT THÁNH GIÓNG
3.1. Giá trị lịch sử
Yếu tố sử ở trong truyện, hay cái cốt lõi lịch sử trong truyền
thuyết là quan điểm được nhiều nhà nghiên cứu đi trước thừa nhận
như một giá trị đặc trưng cơ bản của thể loại. Mặt khác, do chữ viết ở
nước ta ra đời muộn, do giặc ngoại xâm phương Bắc muốn đồng hóa
chúng ta nên trong cổ sử của chúng ta có những chỗ ghi lại chưa thật
đầy đủ, do đó kho tàng văn học dân gian, đặc biệt là thể loại truyền
thuyết là một kho tư liệu quí, kho sử tàng ẩn. Trường hợp TTTG,
nhân vật trung tâm là một thiên thần nhưng truyền thuyết này đã
khoác lên mình nhiều lớp sử, giúp người đọc hiểu về đời sống của
người dân Việt ở các thời đã qua.
Trong đó TTTG đã phản ánh hai giá trị mang nội dung cơ bản
của lịch sử là: 1- Giá trị phản ánh lịch sử khai phá vùng châu thổ Bắc
Bộ của người Việt - gắn với quá trình khai phá, chinh phục một vùng
rừng rậm, đầm lầy, với sự biến đổi thường xuyên của các nhánh sông
thuộc lưu vực sông Hồng. Cũng từ đây cư dân Việt cổ đã lập lên nền
văn minh Việt cổ. 2 - Giá trị phản ánh lịch sử chống giặc ngoại xâm,
lịch sử quân sự của dân tộc - TTTG là một trong những tác phẩm lớn
đầu tiên về đề tài giữ nước chống kẻ thù xâm lược, qua những câu
chuyện về người anh hùng làng Phù Đổng đã phản ánh khá toàn diện
và khái quát, sinh động và cụ thể cuộc chiến đấu hào hùng chống
ngoại xâm ở buổi đầu dựng nước. TTTG không chỉ mang ý nghĩa
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biểu dương, ca ngợi tinh thần chiến đấu oanh liệt, vẻ vang của tuổi
trẻ Việt Nam anh hùng mà còn tổng kết, lý giải, trình bày các chiến
lược quân sự để đi đến thắng lợi của những cuộc chiến tranh chính
nghĩa.
3.2. Giá trị văn hóa sinh thái
Văn hóa sinh thái là toàn bộ những giá trị văn hóa – xã hội được
thể hiện trong thái độ đối xử, trong hành vi tác động và cải biến thiên
nhiên nhằm tạo ra môi trường sống phù hợp, đáp ứng nhu cầu sống
lành mạnh, phát triển và tiến bộ của con người.
Trong Truyền thuyết Thánh Gióng, giá trị văn hóa sinh thái thể
hiện trong việc các cộng đồng thể hiện lòng biết ơn với mỗi sản vật
tự nhiên của quê hương, từ đó nảy sinh phát triển thêm nội dung của
Truyền thuyết Thánh Gióng, bồi đắp thêm các giá trị cho một truyền
thuyết vốn có nội dung đơn giản ở làng Phù Đổng. Trong cốt truyện
đó còn chứa đựng bao nội dung về muôn vật, từ thực vật, đất đai, đồi
gò, sông bãi đến đồ ăn, đồ dựng, đồ làm của một vùng và của đất
nước Việt Nam trong tiến trình lịch sử.
3.3. Giá trị biểu tƣợng
Trong hệ thống TTTG, có lẽ có nhiều biểu tượng đã được các
tác giả đề cập đến một phần trong các bài viết của mình, và có lẽ
cũng còn nhiều biểu tượng mà mỗi ngày đều được khám phá thêm ở
các chiều cạnh khác nhau. Trong đó hầu như ở tất cả các bản kể của
TTTG đều xuất hiện hình tượng Thánh Gióng và hệ thống vũ khí
bằng sắt, có thể nói đây là những biểu tượng cơ bản và nổi bật của
TTTG.
Thánh Gióng là biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam, của Việt Nam
anh hùng, của tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ
quốc. Ngoài ra, đây còn là biểu tượng của các đối tượng như: Thánh
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Gióng chính là thần Xuy Vưu, thần thợ rèn, thợ đúc trống đồng;
Thánh Gióng là thần núi trống đồng, thần chiến tranh; là thần trống
sấm, thần mưa dông; là thần chim – mặt trời, là chủng tử theo thuyết
của Phật giáo….
Biểu tượng nhóm vũ khí bằng sắt, nhóm vũ khí này chính là
biểu tượng gắn với sự xuất hiện của kim loại sắt, cho ý niệm về thời
gian lịch sử: Thời đại đồ sắt ở Việt Nam. Như vậy, huyền tích, huyền
sử Thánh Gióng tuy mang đậm những yếu tố huyền ảo, song rõ ràng
là cốt truyện của nó đã phản ánh đúng cái cốt lõi của lịch sử thời
Hùng Vương, đó là thời đại đã bước vào ngưỡng cửa của giai đoạn
văn minh, bước vào “thời kỳ của cây kiếm sắt”. Và vì vậy mà truyền
thuyết đã thần thánh hóa – roi sắt, ngựa sắt, áo giáp sắt của Thánh
Gióng – gắn liền với đời Hùng vương thứ sáu.Roi sắt, ngựa sắt như là
hai biểu tượng cốt lõi thể hiện sức mạnh kỳ vĩ của cậu bé làng Gióng,
trong đó biểu tượng con ngựa sắt là còn để lại dấu ấn sâu đậm hơn cả
trong đời sống của nhân dân.
3.4. Giá trị giáo dục đạo đức và triết lý sống
Thông qua các hoạt động, các hình thức sinh hoạt văn hóa như
thờ cúng, nghi lễ, diễn xướng, kể chuyện… TTTG tác động đến tinh
thần, thể chất, làm cho con người dần dần có những phẩm chất và
năng lực theo những chuẩn mực xã hội và những triết lý sống cụ thể
như: Lòng yêu nước, tinh thần yêu nước, tinh thần tập thể, đoàn kết,
lòng nhân ái, thương người.
Tiểu kết
TTTG có thể coi là một DSVHPVT chứa đựng nhiều giá trị văn
hóa. Những câu chuyện xoay quanh hình tượng Thánh Gióng đã liên
tục được bồi đắp, mở rộng cả về nội dung cốt truyện và ý nghĩa biểu
tượng xuyên suốt thời gian trên một vùng lãnh thổ rộng lớn và là
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trung tâm văn hóa của người Việt. TTTG trở thành một tác phẩm văn
hóa chứa đựng trong đó lịch sử, tâm lý, đạo đức, niềm tin và mơ ước
của người Việt một cách hình tượng trong quá trình tồn tại và phát
triển.
Hệ thống truyền thuyết về Thánh Gióng như một cuốn sử kể lại
bằng những câu chuyện truyền miệng thông qua các loại hình nghệ
thuật sinh động phản ánh quá trình dựng nước và giữ nước của người
Việt. TTTG phản ánh quá trình sinh tồn, khai phá tự nhiên của người
Việt vùng châu thổ Bắc Bộ đồng thời phản ánh quá trình chiến đấu
để giữ gìn mảnh đất đó. Bên cạnh những khó khăn của quá trình
chinh phục và thích ứng với thiên nhiên và xã hội là những tình cảm
yêu quê hương và lòng tự hào về nơi mình sinh sống thể hiện bằng
những giá trị văn hóa sinh thái phong phú của vùng đất này. Không
chỉ phản ánh thời gian, không gian, sự phát triển và đổi thay của
muôn vật mà TTTG còn ghi lại những điều ẩn giấu đằng sau cuộc
sống đời thường bình dị là những ước mơ từ trong tâm thức của
người Việt về người anh hùng cứu hộ mang giá trị biểu tượng sâu
sắc. Trong đó cũng nói lên đạo lý làm người của cha ông ta về những
điều hay lẽ phải, điều khôn, lẽ thiệt trong cách hành xử giữa con
người và con người, con người và thiên nhiên trong quá trình tồn tại
như những bài học sinh động và sâu sắc.
Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay do sự thay đổi về môi
trường, xã hội, các giá trị văn hóa mới hấp dẫn lớp trẻ… làm cho các
giá trị văn hóa truyền thống có thể bị mai một, quên lãng thậm chí là
biến mất. Xong những giá trị văn hóa trong TTTG như lòng yêu
nước, đoàn kết, anh hùng vẫn luôn tồn tại mang tính chất bền vững,
nền tảng, trong quá trình tồn tại của một cộng đồng trên một sinh thái
văn hóa nhất định làm nên những biểu tượng mang tính bản sắc văn
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hóa. Do đó cần có những nhận thức đầy đủ và sâu sắc về các giá trị
của TTTG với tư cách là những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
góp phần làm nên diện mạo văn hóa Việt Nam. Đồng thời qua đó
cũng có những chính sách và phương thức bảo tồn, phát huy các giá
trị đó trong đời sống đương đại.
Chƣơng 4
TRUYỀN THUYẾT THÁNH GIÓNG VÀ VIỆC BẢO TỒN,
PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRONG XÃ HỘI ĐƢƠNG ĐẠI
4.1. Truyền thuyết Thánh Gióng và sinh hoạt văn hóa hiện nay
4.1.1. Lễ hội Thánh Gióng trong xã hội đương đại
Truyền thuyết và lễ hội đều là sản phẩm hoạt động tinh thần của
nhân dân, do dân sáng tạo, bồi đắp, lưu giữ và thể hiện… Truyền
thuyết và lễ hội là công cụ để nhân dân nhận thức về lịch sử, là tấm
gương phản chiếu trung thành lý trí và tình cảm của nhân dân trong
sự nhận thức đó. Truyền thuyết và lễ hội hỗ trợ nhau củng cố đạo lý
uống nước nhớ nguồn, ý thức tôn kính các anh hùng đã có công với
dân với nước, niềm mong muốn sống một cuộc sống cao đẹp, anh
hùng. Chính vì vậy, truyền thuyết và lễ hội về người anh hùng sẽ còn
tồn tại mãi mãi… Truyền thuyết về người anh hùng là một nguyên cớ
để dân làng dễ dàng mở hội.
Đến nay, hội Gióng về cơ bản vẫn được tổ chức theo truyền
thống ở các địa phương về thời gian, không gian và các thực hành
diễn xướng. Hội được tổ chức lớn nhất và hoành tráng nhất là ở trung
tâm Phù Đổng và Sóc Sơn. Ngoài ra, từ xưa đến nay hội Gióng còn
được thường xuyên tổ chức ở một số địa phương khác như hội Gióng
ở Bộ Đầu xã Thống Nhất, Thường Tín, ở Chi Nam xã Lệ Chi, huyện
Gia Lâm, ở đền Sóc làng Xuân Tảo (làng Cáo), xã Xuân Đỉnh, quận
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội… Mỗi hội Gióng ở các địa phương
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khác nhau chính là những sân khấu thể hiện các truyền thuyết khác
nhau về Thánh Gióng song đều thống nhất và bổ sung cho nhau,
trong đó lấy hội Gióng ở Phù Đổng làm trung tâm và tập trung xây
dựng hình ảnh người anh hùng càng hoàn thiện về ý chí độc lập tự
chủ, phẩm chất, lí tưởng trung hiếu của đạo đức Việt Nam.
4.1.2. Thánh Gióng trong đời sống tâm linh và phát triển văn
hóa, du lịch
Thánh Gióng, là một trong Tứ bất tử trong đời sống tín ngưỡng
Việt Nam từ xưa đến nay, là “Bách thần nguyên thủ” trong số các vị
thần được thờ phụng trong đời sống tâm linh người Việt. Theo tiến
trình lịch sử Thánh Gióng luôn hiện hữu trong đời sống nhân dân, kể
từ buổi đầu khai phá chinh phục thiên nhiên, quá trình dựng nước,
giữ nước cho đến ngày nay trong nhiều hình thức thờ phụng ở đình,
chùa, đền miếu… Không chỉ nhìn nhận những vai trò linh thiêng của
Thánh Gióng trong quá khứ mà còn suy tưởng đến vai trò của Thánh
Gióng trong xã hội hiện nay. Điều này thể hiện ở hiện tượng về sự
xuất hiện một tín ngưỡng mới thể hiện sự biến đổi hay sự bồi đắp
thêm những giá trị hiện tại cho người anh hùng vốn đã khổng lồ từ
trong quá khứ. Đó là việc Thánh Gióng trở thành “Ổng tổ ngựa sắt" –
vị thần bảo hộ cho những người đi mô tô phân khối lớn. Thánh Gióng
đã bước chân vào đời sống của những người dân đô thị, trở thành vị
thánh hộ mệnh cho những người đi xe máy đến từ nhiều quốc gia
khác nhau. Chính sự biến đổi ấy đã đem đến cơ hội cho Thánh Gióng
trở thành một vị thánh có sức lan tỏa đến nhiều vùng miền của đất
nước và trên thế giới. Không những thế, từ biểu tượng Thánh Gióng
còn xuất hiện hiện tượng về một xu hướng biến đổi tôn giáo truyền
thống của Việt Nam trong xã hội hiện đại.
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Phát triền du lịch tâm linh là một trong những xu thế phát triển
du lịch văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam đương đại. Trong đó,
những di tích gắn với Thánh Gióng trải rộng trên một không gian
rộng lớn và tập trung ở trung tâm đất nước gắn với các di tích nổi
tiếng lâu đời cho thấy đây là một di sản văn hóa độc đáo góp phần
phát triển du lịch tâm linh đáp ứng nhu cầu của thời đại mới. Trong
đời sống xã hội hiện nay, nhất là trong đời sống tâm linh, biểu tượng
Thánh Gióng luôn có vai trò quan trọng và luôn biến đổi đáp ứng nhu
cầu của đời sống xã hội trong quá khứ, hiện tại và hướng tới tương
lai.
4.2. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Truyền
thuyết Thánh Gióng
4.2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề bảo tồn và bảo tồn giá trị của
truyền thuyết Thánh Gióng
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của TTTG chính là các
hành động nhằm bảo đảm cho sự tồn tại của TTTG phát huy, củng
cố, chuyển giao các giá trị văn hóa của nó trong đời sống đương đại.
Sự tồn tại của TTTG ở tất cả các dạng thức, các hình thức sinh hoạt
văn hóa, tâm linh, lễ hội, các công trình kiến trúc… mà tập trung đậm
đặc ở hội Gióng – một lễ hội đã được UNESCO công nhận là
DSVHPVT đại diện của nhân loại.
4.2.2. Vấn đề phát huy giá trị văn hóa
Trên cơ sở xác định các đặc điểm và giá trị của TTTG là căn cứ
để chúng ta bàn về vấn đề bảo tồn phát huy. Hay nói cách khác là bảo
tồn và phát huy các giá trị đã được xác định trong TTTG gồm các giá
trị về lịch sử, nghệ thuật, tâm linh, giá trị giáo dục thể hiện phong
phú ở các hình thức từ sinh hoạt đời thường đến nghệ thuật hội họa,
kiến trúc, điêu khắc, ngôn từ…
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Tiểu kết
Kể từ khi ra đời đến nay TTTG đã luôn gắn bó với các sinh hoạt
xã hội mà trước hết là sinh hoạt văn hóa tâm linh và những sinh hoạt
mang tính tổng hợp của văn hóa dân gian như lễ hội, phong tục, tập
quán… Trong giai đoạn toàn cầu hóa văn hóa ngày nay, TTTG vẫn
tồn tại và góp phần làm điểm nhấn của bản sắc văn hóa dân tộc, góp
phần làm đa dạng văn hóa của tổng thể văn hóa nhân loại.TTTG và
hình tượng Thánh Gióng – hiện tượng văn hóa tín ngưỡng mang
nhiều ý nghĩa và giá trị không chỉ trên lý thuyết mà cả trong các thực
hành văn hóa, sinh hoạt lễ hội, phong tục, tập quán và trong niềm tin
của nhân dân thuộc các thế hệ, các tầng lớp xã hội.
Tìm hiểu ý nghĩa, giá trị của TTTG, hội Gióng cũng là một cách
bảo tồn, phát huy các giá trị của DSVH. Trong số các hoạt động văn
hóa, các nhà quản lý văn hóa đương đại vẫn nhận thấy cần xây dựng
các chương trình văn hóa, giáo dục và truyền thông đa dạng giới thiệu,
phổ biến và quảng bá nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã
hội bảo vệ Hội Gióng mà cốt lõi là các giá trị văn hóa của TTTG.
Trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố cộng đồng và nhà nước cùng làm
đảm bảo tính truyền thống và hiện đại, biết phát huy và sáng tạo hợp
với sự phát triển của lịch sử đất nước và thế giới.
TTTG và hội Gióng là DSVHPVT tồn tại từ quá khứ đến nay và
còn hướng tới tương lai về mặt thời gian và về mặt sáng tạo cấu trúc.
Hội Gióng không phải là một hiện tượng đơn lẻ mà mang tính hệ
thống xuất phát từ một hệ thống truyền thuyết phong phú, thể hiện
đời sống, ước mơ của người dân Việt theo tiến trình lịch sử. Từ một
truyền thuyết địa phương đã lan tỏa ra các vùng miền khác nhau,
mang tính dân tộc trong sự thống nhất xuyên suốt về các giá trị văn
hóa. Hệ thống TTTG vừa thể hiện nét riêng mang tính lịch sử, vùng
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miền vừa thể hiện nét chung thống nhất mang tính qui luật của những
giá trị được thừa nhận và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đời sống
nhân dân ở những không gian và thời gian cụ thể.
KẾT LUẬN
1. TTTG là một trong những truyền thuyết tiêu biểu thời khuyết
sử của người Việt. Với chủ thể là chủ nhân của vùng văn hóa mang
tính chất vượt trội và lan tỏa của cả nước – Vùng Trung Châu Bắc
Bộ. Đồng thời do nảy sinh, phát triển và phản ánh những đặc điểm
đời sống vật chất và tinh thần của chính vùng đất trung tâm đó làm
cho TTTG càng mang đậm trong mình những giá trị vừa tiêu biểu,
vừa đặc thù. Đó là những lớp phù sa văn hóa từ buổi đầu dựng nước
và giữ nước đến quá trình xây dựng và phát triển phong phú về đời
sống vật chất và tinh thần và còn lan tỏa sang các vùng văn hóa khác.
TTTG không chỉ được nhìn nhận như một thể loại văn học dân gian,
do thời điểm nảy sinh, nội dung phản ánh và hình thức thể hiện mà
TTTG được nhiều nhà nghiên cứu thừa nhận nó thuộc nhiều thể loại,
vừa như là anh hùng ca, thần thoại, truyền thuyết vừa như huyền sử,
dã sử. Do đó để tìm hiểu được đầy đủ về truyền thuyết này cần nhìn
nhận nó như một tác phẩm văn hóa, cần sử dụng nhiều kiến thức liên
ngành, đa ngành thì mới thấy hết được các lớp ý nghĩa tàng ẩn.
2. Đặc điểm TTTG là một trong những tác phẩm văn hóa được
thể hiện sinh động qua nhiều thành tố văn hóa ở các không gian và
thời gian khác nhau. Không chỉ thuộc một thể loại văn học dân gian,
TTTG còn được thể hiện qua hầu hết các thể loại nghệ thuật ngôn từ
như thơ ca, câu đối, hò vè, ca dao, tục ngữ… TTTG là căn nguyên,
nguồn cảm hứng cho nhiều loại hình nghệ thuật như nghệ thuật kiến
trúc, điêu khắc, hội họa, tín ngưỡng, lễ hội… Trải qua thời gian từ
quá khứ xa xưa buổi đầu dựng nước và giữ nước xuyên suốt đến
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ngày nay. TTTG – hội Gióng là một thực thể văn hóa đã vượt khỏi
địa bàn gốc – nơi ông Gióng ra đời, để lan tỏa và diễn biến với những
tình tiết mới, sự kiện mới trở thành một hiện tượng văn hóa, ngày
càng sống động, trường tồn và phát triển phù hợp với môi trường văn
hóa của xã hội mới.
3. TTTG mang nhiều giá trị văn hóa, nó vừa phản lịch sử dựng
nước, buổi đầu chinh phục thiên nhiên, cấy trồng nông nghiệp đến
quá trình giữ nước chống giặc ngoại xâm và những triết lý sống bền
vững của người Việt. Giá trị về lịch sử khai phá vùng châu thổ Bắc
Bộ và lịch sử chống giặc ngoại xâm, truyền thống quân sự của người
Việt. Giá trị về văn hóa sinh thái phản ánh các không gian, đồ ăn thức
uống, động thực vật và các hiện tượng thiên nhiên phong phú của
từng vùng miền, nơi lưu truyền TTTG. Giá trị biểu tượng sâu sắc ở
hình tượng Thánh Gióng và hệ thống vũ khí bằng sắt như chứa đựng
các mã văn hóa tàng ẩn cả chiều rộng lẫn chiều sâu cả văn hóa vật
chất và văn hóa tinh thần. TTTG còn chứa đựng giá trị đạo đức và
triết lý sống của người Việt đúc rút trong lịch sử tồn tại từ ứng xử với
thiên nhiên đến con người và xã hội. TTTG không chỉ phản ánh về
người anh hùng đánh giặc cứu nước mà còn phản ánh về người anh
hùng có công trong sản xuất nông nghiệp, chống hạn và trị thủy. Đây
cũng là hai mặt cơ bản, quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ
nước của người Việt qua hàng ngàn năm tồn tại.
4. Nhìn một cách tổng thể TTTG – hội Gióng như một bức tranh
toàn cảnh, một thực thể văn hóa, nội dung luận án đã làm rõ những
hằng số và cả những biến số văn hóa của TTTG trong suốt tiến trình
lịch sử từ thời dựng nước tới nay. Qua đó, cho thấy rõ từng bước lịch
sử hóa và thời sự hóa của TTTG – hội Gióng. Ông Gióng được tôn
vinh ngợi ca như một biểu tượng vĩnh hằng của các anh hùng chống
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giặc cứu nước của người Việt. Hội Gióng từ tín ngưỡng phồn thực,
tín ngưỡng nông nghiệp cầu mưa, chống hạn, thờ mặt trời... đã trở
thành hội hè đình đám long trọng về người anh hùng chiến trận, trở
thành diễn xướng anh hùng ca hoành tráng vào bậc nhất trong lịch sử
dân tộc từ ngàn xưa đến ngàn sau.
5. Trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam phù hợp
với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, việc nghiên cứu, bảo tồn và phát
huy di sản văn hóa phi vật thể nói chung và TTTG nói riêng là cần
thiết, góp phần gìn giữ, nối dài và chuyển giao các giá trị văn hóa
truyền thống của dân tộc. Đồng thời cũng góp phần hình thành trong
các thế hệ người Việt có ý thức về bản sắc và có sự kế tục, qua đó
khích lệ thêm sự tôn trọng và nhận thức đúng đắn về sự đa dạng văn
hóa và tính sáng tạo của con người theo tinh thần của công ước quốc
tế về việc bảo vệ DSVH PVT của nhân loại. Khai thác quá khứ cho
mục đích đương đại, là một phương diện của xã hội mang tính khách
quan, khoa học mà hầu hết các nhà khoa học đều nhất trí, bởi nó phục
vụ cho mục đích phát triển xã hội. Tôn vinh quá khứ là một hình thức
kéo dài lịch sử, tôn vinh hiện tại, đó là một trong những lí do mà
chúng ta tổ chức các sự kiện hướng về nguồn, mọi cộng đồng đều cố
gắng đi tìm nguồn gốc của mình vì họ muốn tìm thấy ở đó sự đồng
cảm về thân phận như một chất liệu để tạo nên tình đoàn kết và gắn
kết sức mạnh cộng đồng. Đây cũng chính là công việc bảo tồn và
phát huy các giá trị văn hóa của TTTG nói riêng và các DSVHPVT
của Việt Nam nói chung nhất là khi hội Gióng đã được UNESCO
công nhận là DSVHPVT đại diện của nhân loại.
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